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        DZIECI – DZIECIOM
1 czerwca powitał nas przepiękną pogodą – dzień ten wybraliśmy sobie na kolejny, dziewiąty już Piknik 

Rodzinny. Międzynarodowy Dzień Dziecka to szczególna okazja 
do czynienia dobra i sprawiania radości naszym milusińskim. Tym 
razem impreza  odbywała  się  pod hasłem „Dzieci  –  Dzieciom”, 
a  uzyskany  dochód  przeznaczymy  na  działalność  statutową 
przedszkola, w szczególności zaś na pomoce edukacyjne i terapię 
dzieci niepełnosprawnych.
Już od kilku lat piknik inauguruje Orkiestra Dęta miejscowej OSP 
pod  batutą  p.  Stranca.  Tańce  i  piosenki  w  wykonaniu 
przedszkolaków cieszą wszystkich, a zwłaszcza rodziców małych 
artystów, którzy szczególnie głośno oklaskiwali przepiękne popisy 
swoich pociech.

Po przedszkolakach przyszedł czas na prezentacje przygotowane przez zaproszonych gości. Tego roku 
naszą scenę odwiedzili: młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego w Radziejowie, uczestnicy Terapii Zajęciowej 
z  Nowej  Wsi,  członkinie  KGW  ze  Zborowca,  uczniowie 
miejscowej  Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum,  zespół  ludowy 
„Piotrkowianie” oraz zespół „Olimp”.

Jak  zwykle  nie  zawiedli  nasi  wspaniali  rodzice,  którzy 
przygotowywali  i  obsługiwali  różnorodne stoiska.  Odwiedzający 
naszą  imprezę  mogli  skosztować  specjałów  kuchni  kujawskiej, 
kiełbasek  z  grilla, 
ciasta, gofrów, pizzy, 
zapiekanek,  zaś  na 

ochłodę  były  lody  i  zimne  napoje.  Oprócz  stoisk 
gastronomicznych  przygotowaliśmy  mnóstwo  atrakcji  między 
innymi: loterię, turniej szachowy i warcabowy, zawody sportowe 
dla dzieci i dorosłych, salon piękności, był także punkt medyczny 
i  stoisko  z  krzewami  ozdobnymi.  Osoby  potrzebujące  pomocy 
specjalisty  mogły  skorzystać  z  porady  logopedy,  psychologa 
i pediatry.  Można było również obejrzeć z bliska wóz strażacki, 
pokaz pracy psa policyjnego, skorzystać z przejażdżki bryczką lub 
wziąć  udział  w  aukcji.  Po  raz  pierwszy  odwiedzili  nas  członkowie  Stowarzyszenia  Dogoterapii „Pieś” 
z  Torunia  razem z podopiecznymi.  Wszystkie  chętne  dzieci  miały  okazję  przytulić  się  do czworonożnego 
przyjaciela, pogłaskać bądź pójść z nim na krótki spacer.

W  imieniu  dzieci  i  pracowników  przedszkola  chcielibyśmy  podziękować  wszystkim  tym,  którzy 
w jakikolwiek, choćby najmniejszy sposób przyczynili się do uświetnienia naszego pikniku. Bez Was: rodzice, 
sponsorzy, goście, ta impreza nie odbyłaby się, a już na pewno nie byłaby tak udanym świętem całej naszej 
społeczności przedszkolnej i lokalnej.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM I DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!  

Dorota Kurant

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW IX PIKNIKU RODZINNEGO
P.  Zbigniewa Śmiechowskiego,  Rodziców  z  Grupy  Puchatki,  P.  Ewy Janczura,  P.  Ireny  i  Wiesława 
Lisieckich,  P.  Aliny  Miętkiewicz,  P.  Andrzeja  Schmidt,  P.  Anety  Kucharskiej,  P.  Wiśniewskich, 
P. Danuty i Grzegorza Niciejewskich, P. Arkadiusza i Agnieszki Rybak, P. Karoliny i Zbigniewa Kuczek, 
P.  Arkadiusza  i  Anny  Wrzesień,  P.  Jadwigi  i  Ryszarda  Krysińskich,  P.  Andrzeja  i  Aleksandry 
Nowackich, P. Beaty Czaplewskiej, P. Beaty i Roberta Krysińskich, P. Magdaleny i Andrzeja Żabickich, 
Firmy  Intemo,  P.  Grzegorza  Pietrzaka,  Banku  Spółdzielczego  w  Piotrkowie  Kuj,  Firmy  Lakpol, 
P.  Bernadetty  i  Dariusza  Kamińskich,  P.  Beaty  i  Bogdana  Zachwieja,   Rodziców  Przedszkolaków, 
P. Anny Feit, P. Haliny i Krzysztofa Nowackich, Firmy Polo Market, P. Beaty i Jarosława Skrzyneckich, 
P. Barbary i Pawła Bonkowskich, Firmy „Klar”, P. Krystyny Kurowskiej, P. Jacka Krysiaka, P. Bożeny 
i  Jana  Kubackich,  P.  Barbary  i  Andrzeja  Graczyk,  P.  Barbary  i  Grzegorza  Dzięciołowskich, 
Anonimowych Darczyńców, P. Elżbiety i Lesława Przybysz,  P. Danieli i Piotra Waszak, Urzędu Miasta 
i Gminy w Piotrkowie Kuj., P. Sławomira i Beaty Graczyk, P. Marka Marynowskiego, Firmie „Algida”, 
Firmie „Piekuś”.



Historyczny awans MLKS Zjednoczeni Piotrków Kujawski do V ligi
Dnia  8 czerwca 2008 r.,  na  stadionie  w Dobrem odbył  się  ostatni  mecz  pomiędzy liderem MLKS 

Zjednoczeni  Piotrków  Kujawski  a  Lechem 
Dobre. 
Był  to  ostatni  mecz  naszej  drużyny  w  tym 
sezonie. Nasi piłkarze wystąpili w następującym 
składzie:
Krzysztof  Sowada,  Tomasz  Jaroński,  Mateusz 
Betliński,  Jerzy  Walczak(47”),  Mateusz  Żak, 
Arkadiusz  Wesołowski,  Kamil  Kawczyński, 
Patryk  Betliński,  Seweryn  Hełminiak,  Piotr 
Hełminiak,  Przemysław  Lebioda,  Marcin 
Palusiak,  Tomasz  Mikołajczak(60”),  Krzysztof 
Komoterski(63”) oraz Marcin Lichmański (70’)

Po zaciętym meczu w pięknym stylu pokonali  6-ą drużynę klasy A i mecz zakończył się wynikiem 5 : 1 
dla Zjednoczonych Piotrków Kujawski. Rywalizacja była bardzo zacięta. Dla naszego zespołu bramki strzelili:
- Betliński Patryk (19’)
- Palusiak Marcin (26”)
- Kawczyński Kamil (61’)
- Hełminiak Seweryn (74’)
- Lebioda Przemysław (88’) 

Ważną informacją jest fakt, że Pan Lebioda Przemysław 
był  najskuteczniejszym  piłkarzem  Zjednoczonych  Piotrków 
Kujawski  w  rundzie  jesienno  -  wiosennej  zdobywając  21 
bramek.

W  imieniu  mieszkańców  Miasta  i  Gminy  Piotrków 
Kujawski  składamy  serdeczne  podziękowania  dla:  Prezesa 
Klubu  Artura  Żywicy,  v-ce  Prezesa  Seweryna  Hełminiaka,  trenera  Tomasza  Jarońskiego,  wszystkich 
zawodników, Skarbnika Arkadiusza Wesołowskiego, kierownika klubu Piotra Ciesielskiego oraz wszystkich 
sponsorów. 
Wielkie podziękowania należą się kibicom za doping i świetną oprawę meczu, którzy jak zawsze nie zawiedli  
i byli z nami do końca.

           Mirosław Czynsz

„ Z książki płynie odwaga, książka w życiu pomaga”
„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” to trwająca już od 6 lat kampania głośnego czytania, do której 

włączyła się 10 czerwca 2008r. Szkoła Podstawowa w Dębołęce. 
Na  niezwykłe  spotkanie  dzieci  sześcioletnich  z  oddziału 
przedszkolnego z „królową książki” przybyły zaprzyjaźnione ze 
szkołą znane osoby ze środowiska lokalnego:
- Wanda Wiatrowska - redaktor naczelna Powiatowego ABC,
-  Alina  Miętkiewicz  –  dyrektor   Miejsko-Gminnej  Biblioteki 
Publicznej w Piotrkowie Kuj.,
-  Edward  Kubisiak  -  były  dyrektor  Szkoły  Podstawowej 
w Dębołęce, 
-  Mariusz  Wojtczak  -  druh  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
Dębołęka- Rudzk Duży.

„Książka  żyje  tyle  razy,  ile  ją  czytamy”-  w myśl  tych 
słów zaproszeni  goście,  czytając  najmłodszym wybrane  utwory,  nadawali  tchnienie  ducha  dziełom klasyki 
literatury  dziecięcej  i  wciągali  młodych  czytelników  w  fascynującą  przygodę  z  czytaniem.  Atrakcją  dla 
sześciolatków  była  przedstawiona  przez  członków  Koła  Przyjaciół  Biblioteki  (działającego  przy  Szkole 
Podstawowej  w  Dębołęce)  adaptacja  teatralna  bajki  braci  Grimm  „Jaś  i  Małgosia”  w  formie  teatrzyku 
kukiełkowego. Dzieci były szczęśliwe i rozpromienione. Zapewne przekazywana miłość i szacunek do książki 
zaowocuje w przyszłości w potrzebach i zainteresowaniach czytelniczych dzieci. 

                                                                                                             Sławomira Kowalska 



Pieczenie chleba w Gospodarstwie Agroturystycznym.
Dnia  9.06.2008r.  uczniowie  kl.  III  Szkoły  Podstawowej  w  Dębołęce  odwiedzili  Gospodarstwo 

Agroturystyczne  w  Połajewie  (u  p.  Lewandowskiego). 
Wycieczkę  poprzedziło  napisanie  projektu  „Jak  dawniej 
pieczono chleb”,  który był  możliwy do zrealizowania  podczas 
spotkania. Pobyt był bardzo owocny. Uczniowie zapoznali się ze 
sposobem  zarabiania  i  pieczenia  chleba  w  specjalnym  piecu. 
Dowiedzieli się również, jak i z czego wyrabia się masło. Mieli 
nawet  możliwość  samodzielnego  wyjmowania  chleba  z  pieca, 
jak również ubijania masła w kierzance. Poznali wspaniały smak 
chleba posmarowanego masłem. Miło spędzili czas na świeżym 
powietrzu,  bawiąc  się  na  placu  zabaw  i  grając  w  piłkę  na 
tamtejszym boisku. 

Podsumowaniem pobytu były różne zadania wykonywane 
przez uczniów związane z tematem chleba. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni i uśmięchnięci.

                    Aleksandra Starosta

TU MIESZKAM
Uczniowie  Szkoły  Podstawowej  w Dębołęce  dnia  28  maja  2008r.  odbyli  wycieczkę  po  najbliższej 

okolicy. Trasa wycieczki wiodła z Dębołęki przez Nową Wieś, Przewóz, Połajewo i z powrotem do Dębołęki. 
Wcześniej  dzieci  zostały  zaangażowane  do  przygotowania 
projektu  „Tu  mieszkam”,  którego  celem  było  przybliżenie 
uczniom  ciekawych  miejsc  regionu,  ukazanie  bogactwa 
kulturowego,  przyrodniczego  i  walorów  turystycznych 
najbliższej okolicy. Trasa wyjazdu została tak zaplanowana, aby 
uczniowie  mogli  poznać  informacje  na  temat:  mogiły 
powstańców  styczniowych   w  Nowej  Wsi,  gospodarstw 
agroturystycznych  u  Państwa  Andrzejewskich  i  u  Pana 

Lewandowskiego, 
mogiły  naocznego 
świadka  bitwy 
powstańczej  pod 
Nową  Wsią,  kościoła  w  Połajewie  i  Nadgoplańskiego  Parku 
Tysiąclecia.  Uczniowie  podczas  wyjazdu  dokonali  prezentacji 
przygotowanych  wcześniej  materiałów  oraz  przybliżyli  swoim 
koleżankom  i  kolegom  wiadomości  o  zabytkach  mijanych 
codziennie,  ale  nie  do  końca  poznanych.  Często  najbliższa 
okolica  i  jej  walory  nie  są  znane  mieszkańcom,  a  szkoda, 
przecież u nas też jest pięknie. Wycieczka była udana, a dzieci 
bardzo zadowolone. Okazało się, iż lekcja w terenie to doskonała 

okazja, by miło spędzić czas na świeżym powietrzu i poszerzyć swoją wiedzę. 

                                                                                                Sławomira Kowalska,  Elżbieta Niedziałkowska

Przegląd Teatrzyków Kukiełkowych

Dnia 31 maja 2008 r. wzięliśmy udział w „II Powiatowym 
Przeglądzie Teatrzyków Kukiełkowych”, który odbył się w Szkole 
Podstawowej w Dębołęce. 

Grupa  teatralna  składająca  się  z  6  uczniów  pod  nazwą 
„Wesołe Pysie” przedstawiła sztukę na motywach baśni Charlesa 
Perrault  pt.  „Piękna  i  Bestia”.  Było  to  dla  nas  bardzo  duże 
wyzwanie,  które  dzielnie  podjęliśmy.  Wszyscy  starali  się  jak 
najlepiej odegrać swoją rolę. W efekcie zdobyliśmy III miejsce. 

       Małgorzata Karpińska



RODZINNIE I WESOŁO
W niedzielne  popołudnie  8  czerwca  2008r.  na  boisku  przy  Szkole  Podstawowej  w  Dębołęce  miał 

miejsce II Festyn Rodzinny, który został zorganizowany przez 
Radę Rodziców i nauczycieli naszej placówki. W poprzednim 
roku  odbył  się  pierwszy  festyn  i  okazało  się,  że  tego  typu 
impreza jest  potrzebna w naszym środowisku, była  to opinia 
większości uczestników. 

Festyn  rodzinny  daje  okazję  do  miłego  spędzenia 
wolnego  czasu  rodziców  z  dziećmi,  bliższego  poznania 
własnych umiejętności i podtrzymania więzi rodzinnych. Na to 
spotkanie  rodzin  organizatorzy  przygotowali  wiele  atrakcji. 
Można  było  skorzystać  z  przejażdżki  konnej,  poskakać  na 
trampolinie i przejechać się quadem. 

Zadbano  również  o  smakoszy,  serwując  im  frytki, 
zapiekanki, kiełbaski z grilla oraz wiele słodkości. 

Wszyscy rodzice mogli podziwiać talenty dzieci, które 
dzielnie,  bez  tremy  prezentowały  się  na  scenie.  Wielkim 
wydarzeniem tegorocznego festynu był występ orkiestry dętej 
ze Skulska. 

Festyn Rodzinny to dobra okazja do integracji rodzin, 
promowania  szkoły  w  środowisku,  a  także  wspólnego 
wypoczynku na świeżym powietrzu. 

Nie  byłoby  tej  imprezy,  gdyby  nie  zaangażowanie 
organizatorów, uczestników oraz sponsorów. W związku z tym 
wszystkim  serdecznie  dziękujemy,  jednakże  szczególne 
podziękowania składamy:
-  Prezesowi Banku Spółdzielczego  w Piotrkowie  Kujawskim 
Rafałowi Marciniakowi, 
- Państwu Annie i Arkadiuszowi Wrześniom; sklep „Ogrodnik”,
- Państwu H.K. Nowackim; Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych,
- Państwu J.S. Szymańskim; Gospodarstwo Szkółkarskie,
- Panu Andrzejowi Zawadzkiemu; Przedsiębiorstwo Handlowe,
- Państwu Lisieckim z Dębołęki,
-  Panu  Markowi  Marynowskiemu  Dyrektorowi  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji 
w Piotrkowie Kuj.

     Sławomira Kowalska,  Elżbieta Niedziałkowska

INTEGRACJA W MOJEJ SZKOLE
31  maja  bieżącego  roku  już  po  raz  drugi  w  Gimnazjum im.  Stefana  Wyszyńskiego  w  Piotrkowie 

Kujawskim odbyła się impreza od hasłem „Integracja w mojej 
szkole”. Celem imprezy było propagowanie integracji uczniów 
niepełnosprawnych  z  uczniami  zdrowymi,  nauka  tolerancji, 
wspólna  zabawa.  W  piotrkowskim  gimnazjum  funkcjonują 
klasy  integracyjne,  do  których  obok  uczniów  zdrowych 
uczęszczają  także  uczniowie  niepełnosprawni.  Szkoła 
stworzyła  odpowiednie  warunki  do  rozwoju  i  nauki  dla 
uczniów  o  specyficznych  potrzebach  edukacyjnych.  Klasy 
integracyjne  cieszą  się  dużym  powodzeniem,  uczniowie 
niepełnosprawni  mają  zapewnione  odpowiednie  warunki  do 
uzyskania pozytywnych wyników w nauce. 
W imprezie wzięli udział uczniowie i osoby niepełnosprawne 
z  następujących  placówek:  Przedszkola  Samorządowego, 

Szkoły  Podstawowej  w  Byczu,  Szkoły  Podstawowej  w  Dębołęce,  Szkoły  Podstawowej  w  Piotrkowie 
Kujawskim, Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi. 
W sumie w Dniu Integracji uczestniczyło około 200 osób. 



 

 
 

Na początku  imprezy  przedstawiciele  poszczególnych  szkół  zaprezentowali  przygotowany  krótki  program 
artystyczny.  Po  występach  wszyscy  wzięli  udział  we 
wspólnych  zabawach.  Dzięki  sponsorom  dzieci  miały 
zapewnione  mnóstwo  atrakcji.  Odbył  się  pokaz  Państwowej 
Straży  Pożarnej  z  Radziejowia.  Dzieci  uczestniczyły 
w  zawodach  sportowych,  jeździły  quadem  i  bryczką.  Dla 
wielbicieli  zajęć  plastycznych  przygotowane  były  atrakcyjne 
warsztaty  plastyczne.  Dzieci  miały  okazję  skorzystać  także 
z  profesjonalnych  usług  fryzjerskich.  Po  wyczerpujących 
zajęciach wszyscy uczestniczyli we wspólnym grillu. Impreza 
bardzo się podobała o czym świadczyły uśmiechnięte  twarze 
dzieci.  W  związku  z  tak  dużym  zainteresowaniem, 
organizatorzy planują już kolejną imprezę o takim charakterze. 
Organizatorzy składają ogromne podziękowania sponsorom za 
wsparcie finansowe lub materialne na rzecz imprezy:
JANTUR - PIEKARNIA,  CUKIERNIA  Z  NIESZAWY,  PAŃSTWO  AGNIESZKA  I  PIOTR 
MICHALSCY  Z  TOMISŁAWIC,  ZAKŁAD  TRANSPORTU,  HANDLU,  USŁUG  p.  BENEDYKT 
RAKOWSKI,  BANK  SPÓLDZIELCZY  S.A.  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM,  DMD  SPÓŁKA 
JAWNA  MALICCY  Z  PRACOWNIKAMI,  STOWARZYSZENIE  ROZWOJU  MIASTA  I  GMINY 
W PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM,  NZOZ  -  „PROMED"  PIOTRKÓW  KUJ.,  „ROT-BUT”  FIRMA 
BUDOWLANA  p.  ROBERTA  BLADOWSKIEGO  ZBOROWIEC,  FIRMA  „GRANT” 
p.  GRZEGORZA  PIETRZAKA,  NZOZ  „TERMED”  PIOTRKÓW  KUJ.,  ZAKŁAD  FRYZJERSKI 
p.  MARZENY  KOWALSKIEJ  PIOTRKÓW  KUJ.,  SKLEP  SPOŻYWCZY  p.  JAROSŁAWA 
CZAPLEWSKIEGO,  PAŃSTWO  BARTCZAK  PIOTRKÓW  KUJ.,  SKLEP  CHEMICZNY 
„RAF-MAL”  p.  BOROWSKIEGO  PIOTRKÓW  KUJ.,  PIZZERIA  „OAZA”  p.  GRACZYK, 
PAŃSTWOWA  STRAŻ  POŻARNA  W  RADZIEJOWIE,  INEZ  BENEDYKCIŃSKA,  KLUB 
„ZACISZE” ZE ZBOROWCA.

Żaneta Nowacka-Benedykcińska,
Sylwia Wilińska

Aktywni na start

Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Piotrkowie  Kujawskim  w  ramach  Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  VII  Promocja  Intagracji  Społecznej,  Działanie  7.1  Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej, od miesiąca maja do grudnia 2008 r. realizuje projekt systemowy pt. ,,AKTYWNI 
NA START”. Celem tego projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy, a także podwyższenie ich 
statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.
Zadania  określone  w  projekcie  adresowane  są  w  szczególności  do  osób  długotrwale  bezrobotnych, 
korzystających  z  pomocy  społecznej,  których  celem  jest  przywrócenie  ich  do  zatrudnienia  lub  uzyskania 
zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem.
Działaniami projektu zostanie objętych 12 osób.
Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez wykorzystanie narzędzia pracy socjalnej jakim jest kontrakt 
socjalny,  który  jest  pisemną  umową  pomiędzy  osobą  korzystającą  ze  świadczeń  pomocy  społecznej, 
a pracownikiem socjalnym, czyli wzajemne zobowiązania stron.
Celami szczegółowymi projektu będą:
− uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu,
− zdobycie umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy, 
− zbudowanie własnego planu na życie,
Działania w Priorytecie VII obejmują lata 2008 – 2013. W br. alokacja dla naszego Ośrodka wynosi 120.575,52 
zł, przy wkładzie własnym nie mniejszym niż 10,5 % tj. 12.660,43 zł. 

                                                                                                Andrzej Urbaczewski



Majowe imprezy uczestników WTZ w Nowej Wsi

Maj jest miesiącem obfitującym w różnego rodzaju imprezy,  spotkania integracyjne i pikniki.  Także 
w  tym  roku  nie  narzekaliśmy  na  brak  atrakcji.  Sprzyjająca 
pogoda oraz hojność naszych sponsorów umożliwiły nam wzięcie 
udziału w tych imprezach.  Nasze majowe eskapady zaczęliśmy 
od wyjazdu do Bydgoszczy na Obchody Dnia Godności Osobistej 
z Niepełnosprawnością Intelektualną, które przypadły na 5 maja 
br.  Uroczystość  ta  połączona  była  z  konkursem  plastycznym 
o  tematyce  „Moje  Życie”,  w  której  udział  wzięli  również 
uczestnicy  naszego  warsztatu.  Wśród  wyróżnionych  prac 
znalazły się obrazy naszych podopiecznych:  Iwony Rakowskiej 
i Krzysztofa Maciołka. Dodatkową atrakcją był koncert Orkiestry 
„Vita  Activia”  z  Gdańska  w  Filharmonii  Pomorskiej  im. 
I. Paderewskiego.

Kolejną imprezę zorganizowaliśmy już sami w naszym WTZ- cie 21 maja br. Zbliżający się Dzień 
Matki  był  doskonałą  okazją  do  spotkania  się  z  mamami  naszych  podopiecznych.  Na tą  okazję  uczestnicy 

naszego  warsztatu  przygotowali  występ,  który  był 
podziękowaniem  za  trud  włożony  w  wychowanie,  opiekę, 
miłość.  Wiersze,  piosenki  prezentowane  przez  naszych 
podopiecznych  wszystkim  bardzo  się  podobały.  Na  wielu 
twarzach  było  widać  wzruszenie  i  łzy.  W  duchu  sportowej 
rywalizacji upłynął nam dzień 29 maja br., bowiem w tym dniu 
odbył się Miting Biegowy w Radziejowie.

Jak  co  roku  tak  i  w  tym  nasi  uczestnicy  wzięli  udział 
w  wielu  konkurencjach  biegowych.  O  tym,  że  jesteśmy  silną 
drużyną  niech  świadczy  fakt,  iż  nasi  zawodnicy  zajmowali 
czołowe  miejsca  w  dyscyplinach,  w  których  startowali, 
a drużynowo uplasowaliśmy się na miejscu drugim. Tradycyjnie 

organizatorzy zadbali o to żeby impreza miała należytą oprawę.
Dzień Integracji  był  ostatnią majową imprezą,  w której 

wzięliśmy  udział.  Uroczystość,  ta  odbyła  się  30  maja  br. 
w Gimnazjum w Piotrkowie Kuj. i obfitowała w wiele atrakcji. 
Jedną  z  nich  był  występ  naszych  podopiecznych,  którzy 
zaprezentowali  „kujawiaka”,  zaśpiewali  kilka  piosenek 
i  w  humorystyczny  sposób  przedstawili  koncert  zespołu  The 
Beatles.  Miłym  zaskoczeniem  dla  nas  było  rozstrzygnięcie 
konkursu  plastycznego,  którego  zwycięzcą  został  uczestnik 
warsztatu  Krzysztof  Maciołek.  Dzięki  organizatorom  można 
było  też  zobaczyć  w  akcji  naszych  strażaków.  Niebywałą 
atrakcją  dla  wielu  z  naszych  uczestników  była  przejażdżka 
bryczką i quadem. W międzyczasie można było skosztować kiełbaskę z grilla, wypić kawę i zjeść ciastko.

Dziękujemy wszystkim za zaproszenia, miłą i przyjazną atmosferę. 
                          Iwona Łodygowska 

Zapobiegajmy pożarom

Pod  takim  hasłem w Szkole  Podstawowej  w  Piotrkowie  Kujawskim przeprowadzono  cykl  działań 
mających  na  celu  propagowanie  wiedzy  pożarniczej.  Do  szkoły  zaproszono  druhów  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej w Piotrkowie Kujawskim, którzy w bardzo ciekawy sposób zaprezentowali nowoczesne wyposażenie 
wozów bojowych i sprzęt gaśniczy oraz ich zastosowanie w akcji.
Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały również pogadanki przeprowadzonej przez Zawodową Straż Pożarną 
z Radziejowa, podczas której dowiedziały się, w jaki sposób może dojść do zaprószenia ognia, jak zachować 
się  w  sytuacji  zaobserwowania  pożaru,  jak  należy  zapobiegać  pożarom.  W  kolejnym  etapie  realizacji 
przedsięwzięcia  wychowawcy klas zapoznali  swoich uczniów ze znakami  i  zasadami  poruszania  się  drogą 
ewakuacyjną.  Podsumowaniem działań  były  konkursy – plastyczny i  wiedzy.  Konkurs  wiedzy pożarniczej 



przeprowadzono w klasach III i V w dwóch etapach – pisemnym, obejmującym wszystkich uczniów tych klas 
oraz ustnym, podczas którego rywalizowało ze sobą 10 finalistów 
etapów pisemnych .
Najlepsi okazali się:
• wśród trzecioklasistów: Marek Wiliński – I miejsce, Dominik 
Wrzesień – II miejsce, Marlena Pasturczak – III miejsce
• wśród piątoklasistów: Iga Frątczak – I miejsce, Ana Pankiewicz 
– II miejsce i Nikola Lewandowska – III miejsce.
W konkursie plastycznym zwyciężyli:
•  w  poziomie  klas  I-III:  Daria  Pietrzak  –  I  miejsce,  Joanna 
Lewandowska – II miejsce, Julia Włodarska – III miejsce 
• w poziomie klas IV-VI: Dominika Żak – I miejsce, Nawrocki 
Daniel – II miejsce, Hubert Woźniak – III miejsce 
Nagrody ufundowali:
• za konkurs wiedzy pożarniczej  – Pan Mirosław Skonieczny, 
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 
• za konkurs plastyczny - Rada Rodziców. 

Podejmowane  przez  szkołę  działania  w  zakresie 
propagowania wiedzy pożarniczej są formą realizacji Szkolnego 
Programu  Wychowawczego  i  Profilaktyki.  Mają  one 
niebagatelny  wpływ  na  bezpieczeństwo  uczniów,  dlatego  też 
będą kontynuowane w latach następnych, poszerzone o próbną 
ewakuację szkoły. 

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  w  Piotrkowie 
Kujawskim  składa  serdeczne  podziękowania  sponsorom 
nagród  oraz  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Piotrkowie  Kujawskim  i  Zawodowej  Straży  Pożarnej 
w Radziejowie za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

                                                                                                       Anna Pilarska

Koszulki odblaskowe

W poniedziałek, 16 czerwca br. policjanci z komendy w Radziejowie, ponownie odwiedzili dzieci ze 
Szkoły  Podstawowej  w  Piotrkowie  Kujawskim.  Celem ich  przybycia  było  wręczenie  dzieciom kamizelek 

odblaskowych.  Mają  one  służyć  dzieciom  w  poprawie 
bezpieczeństwa na drodze do szkoły i w drodze powrotnej do 
domu-  powiedział  młodszy  aspirant  Sławomir  Bogucki 
Kierownik  Ogniwa  Ruchu  Drogowego  Komendy 
Powiatowej Policji w Radziejowie. 
100  kamizelek  zakupionych  przez  piotrkowskich 
samorządowców,  reprezentowanych  w  tej  uroczystości  przez 
sekretarza  UMiG  p.  Jarosława  Waszaka,  wręczał 
S.  Bogucki. Poza  tym,  kierownik  ORD,  wręczył  uczniom 
z klasy integracyjnej, emblematy odblaskowe przekazane przez 
dyrekcję radziejowskiego oddziału koncernu energetycznego 
ENERGA. 

Kierowcy  jeżdżą  zbyt  szybko,  kiedy  zobaczą  na  drodze 
pieszego, często jest już za późno. Niestety piesi ubierają się na ciemno, są bardzo słabo widoczni. Nie noszą 
elementów  odblaskowych,  są  niemalże  niezauważalni.  Akcja  poza  zwiększeniem  bezpieczeństwa  naszych 
milusińskich,  ma wprowadzić  także modę na używanie  ubrań z odblaskowymi  wstawkami .Zakładamy,  że 
poprzez upowszechnianie i nagłaśnianie tej idei do akcji przyłączać się będą inni użytkownicy dróg. - dodaje 
na koniec, młodszy aspirant S. Bogucki.

Piotr Chrupek



Internetowe centrum już działa!
Od  marca  „pełną  parą”  pracuje  w  Szkole  Podstawowej 

w  Piotrkowie  Kujawskim  Internetowe  Centrum  Informacji 
Multimedialnej. Służy ono nie tylko uczniom z podstawówki, 
ale  również  z  Gimnazjum,  Społecznego  Liceum  i  Szkoły 
Zasadniczej.  W  skład  centrum  wchodzą  4  nowoczesne 
komputery  z dostępem  do  sieci  Internet  oraz  urządzenie 
wielofunkcyjne (skaner, drukarka). Szkoła otrzymała Centrum 
w  ramach  projektu  MEN  współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od  godziny  7.30  do  15.30  uczniowie  mogą  korzystać 
z bogatego zasobu sieci Internet, a także licznych encyklopedii 
multimedialnych  będących  na  wyposażeniu  biblioteki. 

Centrum cieszy się dużą popularnością.
                                                                                                 Anna Pilarska

Bezpieczeństwo dzieci na wsi
W dniu 17.04.2008r.w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kuj. odbyła się pogadanka prowadzona przez 

pracownika  KRUS  w  Radziejowie  Agnieszkę  Zalesiak  dla 
uczniów  klas  II-III,  w  czasie  której  omówiono  zagrożenia 
i niebezpieczeństwa, na jakie narażone są dzieci podczas pracy 
i  zabawy  w  gospodarstwie  rolnym  i  domowym,  zgodnie 
z wykazem prac, jakich nie mogą wykonywać dzieci do lat 15 
na wsi oraz przedstawiono zasady bezpiecznej  pomocy przy 
pracy  w  gospodarstwach  rolnych  i  domowych.  Dzieci 
opowiadały  o  pracach,  w  jakich  pomagają  rodzicom. 
Zaprezentowano  film  pt.:  ”Rodzina  Porażków”.  Dzieci 
otrzymały  również  broszurki  „Dozwolone  od  lat  16-stu” 
wydawane przez KRUS w celu przeczytania ich i omówienia 
z  rodzicami.  Mam nadzieję,  że  zdobyta  wiedza  pozwoli  na 
uniknięcie i wyeliminowanie zagrożeń w czasie pomocy przy 

pracy i zabawach w gospodarstwach rolnych i domowych. 
                                                                                               Agnieszka Zalesiak

Wójcin wciąż aktywny
Mimo  bardzo  skromnych  warunków  i  braku  wsparcia  finansowego  z  Urzędu  Miasta  i  Gminy 

w  Piotrkowie  Kujawskim  koło  zainteresowań  muzycznych,  które  powstało  w  Wójcinie  rozwija  się. 
W  październiku  2008  r.  będzie  I  rocznica  powstania  koła.  Większość  członków  koła  uczy  się  grać  na 
2 instrumentach. Członkowie mimo tak krótkiego czasu trwania nauki biorą już udział w uświetnianiu różnych 
uroczystości.  Występowali  w:  Dębołęce,  Mielnicy,  Skulsku,  Kozach,  Wierzbinku,  Sompolnie,  Kijowcu, 
Kramsku, Babiaku, Kruszwicy i Bydgoszczy. Będziecie mogli państwo zobaczyć, usłyszeć i zarazem ocenić 
rozwijające  się  talenty  na  pikniku  w  Wójcinie  10  sierpnia 
2008  r.  To  koło  powstało  i  rozwija  się  dzięki  społecznemu 
zaangażowaniu  dzieci  i  rodziców,  instruktora  nauki 
kapelmistrza Jana Skuratowicza, Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Skulsku Jana  Wardęckiego,  Wójta  Gminy Skulsk 
Antoniego Klonowskiego i Kółka Rolniczego w Wójcinie. 

Dnia  07.06.2008  r.  dzieciom  z  okazji  Dnia  Dziecka 
Zarząd Kółka Rolniczego w Wójcinie  w składzie:  Krzysztof 
Idziak,  Angelika  Harendziek,  Radosław  Kocent,  Wiesław 
Michalak,  zorganizował  wyjazd  na  basen  do  Mogilna,  przy 
wsparciu  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Piotrków  Kujawski 



Mirosława Skoniecznego. Ulubieńcy pikników wójcińskich, gdzie się z nimi człowiek nie spotka, pytają kiedy 
się odbędzie. Piknik wójciński tradycyjnie zawsze będzie się odbywał w drugą niedzielę sierpnia w godzinach 
popołudniowych. W tym roku przypada na dzień 10 sierpnia 2008 r. na który serdecznie zapraszamy wszystkie 
osoby  bez  względu  na  wiek,  ponieważ  repertuar  muzyczny  będzie  dla  wszystkich.  Dzieci,  młodzież 
i mieszkańcy Wójcina zaangażowali się w czynie społecznym przygotowując plac do tańca. W późniejszym 
terminie  różnymi sposobami informacji przedstawimy program pikniku.

Wiesław Michalak

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych “Solidarność”

Podstawową rolą związku jest obrona rodzimych gospodarstw rolnych. Dla gminy Piotrków Kujawski 
jest  wielkim  zagrożeniem  odkrywkowa  kopalnia  węgla  brunatnego  w  Tomisławicach,  która  nie  będzie 
wchodzić na teren Gminy Piotrków Kujawski, o czym dowiedziałem się w Warszawie w dniu 03.06.2008 r. na 
Senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wiadomą rzeczą jest, że największe straty z tego tytułu 
poniosą  rolnicy  poprzez  osuszenie  terenów  rolnych  i  spadku  ciśnienia  wód  głębinowych,  które  będą 
wypompowywane  przez  studnie  głębinowe kopalni  o  czym mówili  naukowcy.  Jest  obawa,  że  może spaść 
ciśnienie również w hydroforni na Zborowcu jak kopalnia będzie już w pełni funkcjonować. Wtedy problem 
będzie  dotyczył  wszystkich  mieszkańców  gminy  Piotrków  Kujawski,  bo  woda  jest  niezbędna  dla  życia 
człowieka, zwierząt, ptaków i roślin. Jeden oddział w kopalni węgla kamiennego w zupełności wystarczy na 
potrzeby  elektrowni.  Gotowe  do  wydobycia  kopalnie  węgla  brunatnego  się  zamyka,  a  tym  którzy  chcą 
uruchomić źródła energii odnawialnej stawia się niesamowite warunki. Dnia 16.06.2008 r. na Radzie Sejmiku 
w Toruniu  związek  postulował  na  temat  klęski  żywiołowej  jaką  jest  susza  i  nieuzasadnionych  podwyżek 
artykułów  do  produkcji  rolnej,  m.in.  nawozów.  Na  ten  temat  ma  się  odbyć  sesja  o  czym  poinformuję 
w następnym wydaniu. Na dzień dzisiejszy Minister nie stwierdził,  że panuje susza z czym przedstawiciele 
rolników nie zgadzają się. 

Przy współpracy związku  z  KRUS'em dzieci  rolników w dniu  22.06.2008 r.  wyjechały  na kolonie 
trzynastodniowe nad morze do Jarosławca. Na dzień 20.07.2008 r. są organizowane następne kolonie letnie 
trzynstodniowe w góry do miejscowości Ustroń Jaszowiec. 
W programie jest: 
– wycieczka do Ustronia Zdroju,
– objazdowa wycieczka autokarowa do Wisły (dom Adama Małysza,  galeria  Adama i  Izabeli  Małyszów, 

skocznia w Malince, sztuczne jezioro i tama), 
– wycieczka autokarowa do Muzeum Koronek w Istebnej, 
– wyjazd na kryty basen, 
– wycieczka piesza na Równicę, 
– piesza wycieczka do Kaskady Białej Wisełki i Baranią Górę, 
– piesza wycieczka na Czantorię, 
– ogniska, zajęcia sportowe, zabawy terenowe i dyskoteki. 
Wiek dziecka od 9 do 17 lat. Jeden z rodziców musi posiadać ubezpieczenie w KRUS'ie. Koszt 380 zł, resztę 
kosztów kryje KRUS. Zapisy przyjmuje Wiesław Michalak, zam. Wójcin, gmina Piotrków Kujawski, tel. 0604 
739 716.

Wiesław Michalak

Rehabilitacja lecznicza
KRUS  zgodnie  ze  swym  ustawowym  obowiązkiem,  zapewnia  rolnikom  i  członkom  ich  rodzin 

(dzieciom) możliwości korzystania  z rehabilitacji  leczniczej.  Jest ona organizowana w formie 21-dniowych 
turnusów,  prowadzonych  w  Centrach  lub  Ośrodkach  Rehabilitacji  Rolników  KRUS oraz  zakładach 
rehabilitacji leczniczej, z którymi KRUS współpracuje. 

Celem  rehabilitacji  jest  zapobieganie  niepełnosprawności  lub  ograniczenie  jej  do  poziomu, 
umożliwiającemu ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, 
które zdolność do pracy w gospodarstwie już utraciły - jej przywrócenie, o ile tylko jest to możliwe w wyniku 
leczenia i rehabilitacji. Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. W każdym 
przypadku,  uzasadnionym  potrzebami  zdrowotnymi  pacjenta,  okres  oczekiwania  na  ponowne  skierowanie 
może  zostać  skrócony,  a  pobyt  przedłużony.  Każdorazowo  świadczenie  to  przyznawane  jest  na  wniosek 
lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji. Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania, 



zlecone przez lekarza. Wypełniony wniosek rolnik składa w KRUS. Jeśli wnioski zostaną zaakceptowane przez 
lekarza  regionalnego  inspektora  orzecznictwa  lekarskiego  KRUS,  rolnicy  otrzymują  propozycje  wyjazdu. 
W przypadku, gdy rolnik wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce rehabilitacji, otrzymuje skierowanie 
na  turnus  rehabilitacyjny.  Pobyt  na  turnusie  jest  dla  rolnika  bezpłatny.  Korzystanie  z  rehabilitacji  za 
pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników:
Od 1993r. KRUS organizuje w czasie letnich wakacji  turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - 

ubezpieczonych  lub  świadczeniobiorców  KRUS.  Mogą  z  nich  korzystać  dzieci  w  wieku  szkolnym, 
tj.  7-15-letnie  (wymagane  jest  nieukończenie  przez  dziecko  16  roku  życia),  których  przynajmniej  jedno 
z rodziców (prawnych opiekunów) uprawnione jest do świadczeń w KRUS. Podstawę skierowania stanowi 
wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny, składany w KRUS w I kwartale roku, po uprzednim 
wypełnieniu  wniosku  przez  lekarza  podstawowej  opieki  zdrowotnej  lub  lekarza  specjalistę. 
W pierwszej kolejności na turnusy kierowane są dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Zarówno  centra  rehabilitacji  rolników  KRUS,  jak  i  sanatoria  współpracujące  zapewniają  dzieciom 
całodzienne  wyżywienie,  całodobową  opiekę  lekarsko-pielęgniarską  oraz  indywidualny  program 
rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy zatrudniani przez KRUS, którzy organizują zajęcia 
sportowo-rekreacyjne i realizują atrakcyjny program w czasie wolnym od zajęć terapeutycznych. 

Warunki:
Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 60 
lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) oraz spełniają jeden z następujących warunków:
1. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, 
2. podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie 
nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie 
jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
3. mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność 
do samodzielnej egzystencji.
KRUS  posiada  własne  Ośrodki  rehabilitacji:  Centrum  Rehabilitacji  Rolników  w  Iwoniczu  Zdrój 
(www.crriwonicz.sanatoria.com.pl), Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdrój ( www.crr-horyniec.pl), 
Centrum Rehabilitacji  Rolników w Szklarskiej  Porębie (  www.crrkrus.pl),  Centrum Rehabilitacji  Rolników 
NIWA  w  Kołobrzegu  (www.niwa.info.pl),  Centrum  Rehabilitacji  Rolników  w  Jedlcu,  Ośrodek 
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny  w  Świnoujściu  (www.krus.swi.pl),  Ośrodek  Szkoleniowo-Rehabilitacyjny 
w Teresinie (www.osrteresin.oit.pl).

                            Agnieszka Zalesiak

Komunikat w sprawie zasiłków rodzinnych
Zbliża się termin składania wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych na okres wrzesień 2008 - sierpień 
2009.  Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Radziejowie  przy  współpracy  organów  samorządu  terytorialnego 
podjął działania, zmierzające do usprawnienia i ułatwienia procesu wydawania zaświadczeń o dochodzie za rok 
2007 stanowiących załącznik do wniosków o zasiłek rodzinny. 
W  Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Piotrkowie  Kujawskim  -  Wydział  Świadczeń 
Rodzinnych, można pobrać druki i złożyć podania o wydanie zaświadczeń o dochodzie za rok 2007. 
Wystawione  przez  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  zaświadczenia  zostaną  przekazane  bezpośrednio  do 
jednostek rozpatrujących wnioski o przyznanie zasiłków (bez konieczności osobistego ich odbioru w siedzibie 
Urzędu Skarbowego). 
Powyższe zasady składania podań i wydawania zaświadczeń będą obowiązywały w okresie od 16 czerwca do 
31 lipca 2008. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Radziejowie 

OGŁOSZENIE

Cech Rzemiosł Różnych w Radziejowie oferuje do wynajęcia pomieszczenia o łącznej powierzchni 160 m. 
Zainteresowani  mogą  kontaktować  się  w  biurze  cechu  przy  ul.  Kruszwickiej  7  lub  telefonicznie: 
054-285-34-35; 605417970.

http://www.crriwonicz.sanatoria.com.pl/
http://www.osrteresin.oit.pl/
http://www.krus.swi.pl/
http://www.niwa.info.pl/
http://www.crrkrus.pl/
http://www.crr-horyniec.pl/


 

APEL W SPRAWIE RACJONALNEGO UŻYWANIA WODY 
NA TERENIE MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

Drodzy Mieszkańcy !

Utrzymujące  się  od  kilku  tygodni  bardzo  wysokie  temperatury  powodują  znacznie  zwiększone 
zapotrzebowanie na wodę. Bardzo duże potrzeby i rozbiory wody w gminnej sieci wodociągowej mogą być 
powodem obniżonego jej ciśnienia, a w przypadku awarii urządzeń wodociągowych także całkowitego zaniku 
wody w najbardziej oddalonych od gminnego ujęcia punktach sieci wodociągowej. W związku z tym zwracam 
się do mieszkańców gminy o racjonalne gospodarowanie wodą polegające między innymi  na ograniczeniu 
podlewania przydomowych ogródków, a także niedopuszczeniu do bezużytecznych wycieków wody w domach 
i obejściach gospodarczych.
Traktujmy wodę w tych gorących dniach z poszanowaniem, jak szczególnie ważne, wspólne dobro.

          Burmistrz
 Mirosław Skonieczny

Obchody 80-lecia OSP Połajewo

ZAPRASZAMY
w dniu 6 lipca 2008 r. 

do Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie 
na Obchody 80-lecia OSP Połajewo 

- godz. 11:30  - Zbiórka uczestników przed remizą OSP.
- godz. 11:45  - Przemarsz uczestników do kościoła.
- godz. 12:00  - Msza Św.
- godz. 13:00  - Przemarsz uczestników na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie.
- godz. 13:30  - Hymn Państwowy (wciągnięcie flagi państwowej)

 - Hymn św. Floriana. 
 - Powitanie zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na jubileusz 80-lecia.
 - Raport Komendanta M-GOSP o gotowości pododdziałów do uroczystości.
 - Historia powstania OSP Połajewo.
 - Poświęcenie wozu bojowego i sprzętu pływackiego.
 - Wystąpienia zaproszonych gości
 - Wręczenie podziękowań
 - 20 minutowy koncert orkiestry dętej
 - Wyprowadzenie pododdziałów
 - Zakończenie uroczystości

-  godz.  15:00  -  Pokaz  ratownictwa  wodnego zaprezentowany przez  służby ratownicze  Państwowej  Straży 
Pożarnej, Powiatowej Komendy Policji i OSP.

- godz. 15:30  - Konkursy dla dzieci z nagrodami.
- godz. 16:30  - Występ Orkiestry Dętej z Sompolna.
- godz. 17:30  - Konkursy dla uczestników.
- godz. 18:00  - Występ zespołu Bravi.
- godz. 20:00  - Występ zespołu Volwer.
- godz. 21:00  - Występ gwiazdy wieczoru FOCUS.
- godz. 22:00  - Zabawa taneczna z zespołem Volwer.
- godz. 24:00  - Zakończenie.

Komitet Organizacyjny Obchodów
80-lecia OSP Połajewo
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