


Szanowni Państwo,

Droga Młodzieży i Dzieci

Rozpoczął  się  okres  wakacyjny,  okres  wypoczynku  i  zabawy.  Dla  niektórych  wytężonej  pracy  lub 

urlopu.

W imieniu własnym i Rady Miejskiej pragnę życzyć wszystkim spokoju i wypoczynku, bezpiecznych 

urlopów i powrotów.

Od kilku lat gmina z powodzeniem realizuje cele wyznaczone w Strategii  Rozwoju Miasta i Gminy 

Piotrków Kujawski.

Do najważniejszych inwestycji możemy zaliczyć:

– budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim;

– przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi;

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Pogodna, Wiśniowa, Wesoła i Poznańska;

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kościuszki, Ogrodowa, Dolna, Łąkowa, Plac 

Sienkiewicza, Kaliska, Cicha, Sportowa, Piłkarska w Piotrkowie Kujawskim;

– przebudowa dróg gminnych;

– budowa sieci wodociągowych.

Łączna kwota pozyskanych środków europejskich i krajowych w latach 2005-2010 wyniosła 5 890 790,80 zł. 

Dwukrotnie w latach 2008-2009 gmina Piotrków Kujawski została laureatem rankingu „Europejska Gmina, 

Europejskie Miasto”.

Plany na przyszłość.....?

– budowa kompleksu dwóch boisk w Piotrkowie Kujawskim w ramach programu „Moje boisko - Orlik 

2012”;

– przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim;

– przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim.

Burmistrz Miasta i Gminy 

                                         Piotrków Kujawski

     Mirosław Skonieczny



Pomoc dla Powodzian
W  dniach  14-15  czerwca  2010r.  Z  gminy 

Piotrków  Kujawski  do  Gminy  Gąbin  w  powiecie 
płockim, zostały zawiezione dary w postaci zboża - 58,5 
tony,  środków  trwałych,  artykułów  żywnościowych, 
środków czystościowych i wody pitnej.

Tegoroczna  powódź  wyrządziła  w  Polsce 
ogromne  szkody.  Wiele  osób  straciło  dobytek  całego 
życia.  Rada  Miejska  w  Piotrkowie  Kujawskim, 
Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, 
składają  szczególne  podziękowania  wszystkim  osobom 
zaangażowanym w zbiórkę darów dla powodzian.

Szczególne  słowa  należą  się  jednak  rolnikom, 
a  także  sołtysom,  którzy  w  sposób  natychmiastowy 

i 
autentyczny  dzielili  się  własnym  zbożem,  chociaż 
jest to na tzw. „przednówku”.
Wyrażamy  wdzięczność  za  złożoną  pomoc  rzeczową 
i finansową. Jesteśmy dumni z Państwa postawy, z tego, 
że nie pozwoliliście, aby doświadczenie powodzi stało 
się nam obojętne.

Dziękujemy  Proszkowni  Mleka  w  Piotrkowie 
Kujawskim za  bezpłatny  transport  zboża  do 
mieszkańców  gminy  Gąbin,  która  w  dużym  stopniu 
ucierpiała przez kataklizm powodzi, Panu Sebastianowi 
Benedykcińskiemu za  użyczenie  prywatnego 
samochodu, w celu przewiezienia darów.

 
                                                                          Z wyrazami szacunku
    Przewodniczący Rady Miejskiej       Burmistrz Miasta i Gminy 
        w Piotrkowie Kujawskim            Piotrków Kujawski  
               Piotr Siutkowski          Mirosław Skonieczny

Szczepienie Kasztanowców

W dniu 7 kwietnia  2010 r. Zakład Zwalczania 
Szkodników  SCORPION  na  zlecenie  Burmistrza 
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dokonał szczepień 
19  drzew  z  gatunku  kasztanowiec  biały  (Aesculus 
hippocastanum)  przed  szkodnikiem  Szrotówkiem 
Kasztanowcowiaczkiem  (Cameraria  orhidella).  Motyl 
ten żeruje na miękiszu liścia,  obniżając jego zdolność 
do  fotosyntezy  a  tym  samym  zaatakowane  liście 
przedwcześnie  żółkną i  opadają -  co w konsekwencji 
prowadzi  do  obumierania  drzewa.  Preparat  chroni 
również  drzewa  przed  grzybem  (Guignardia  aeseuli). 
Prace  prowadzone  były  metodą  mikroiniekcji  na 
terenie  zespołu  dworsko-parkowego  w  Piotrkowie 
Kujawskim.
 Wszystkie  czynności  wykonano  zgodnie  
z  instrukcją  Instytutu  Sadownictwa  i  Kwiaciarstwa  
w Skierniewicach oraz producenta preparatu. 
                                                                                                                         Mariusz Pikuła



Wycieczki i wyjazdy
Z  okazji  obchodów  Dnia  Ziemi  26  kwietnia  2010  roku  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  w  Byczu 

uczestniczyli  w  zajęciach  edukacyjnych  w  „  Zielonej 
Szkole Anny  i Filipa w Izabelinie”.  Dzieci zapoznały 
się  z  cyklem  rozwojowym  zwierząt,  obejrzały 
inkubatornie  i  około  500 gatunków zwierząt  żyjących 
w  zagrodach.  Uczniowie  uczestniczyli  w  pokazie 
„chińskiej  odłowni  ryb”  oraz  zwiedzili  muzeum 
przyrodnicze  z  gatunkami  rodzimej  flory.  W  drodze 
powrotnej  Ksiądz  Proboszcz  Tadeusz  Szczepaniak 
zapoznał   wszystkich  z  historią  cudownego  obrazu 
Matki Boskiej w Grąblinie oraz  Licheniu.
W dniu 23 czerwca 2010 r. uczniowie udali się również 
na całodniową wycieczkę do leśniczówki w Orlu, gdzie 
brali  udział  w  licznych  konkursach  wiedzy 
i plastycznych o tematyce przyrodniczej. Leśniczy Pan 
Piotr  Pawlak  opowiedział  dzieciom  o  zagrożeniach 
pożarowych w lesie, sposobie zachowywania się w lesie, gatunkach roślin występujących w okolicznych lasach 
oraz jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na las. Uwieńczeniem spotkania było wspólne ognisko i pieczenie 
kiełbasek, które w plenerze wszystkim bardzo smakowały.

              Małgorzata Korytowska – Wajer
                Monika Miętkiewicz – Derucka

Mistrz ortografii 2010
       W dniu 11.05.2010 r. już po raz trzeci odbył się w Szkole Podstawowej w Byczu powiatowy konkurs  
o tytuł „Mistrza ortografii 2010”. Do udziału w  konkursie zgłosiło się  6 szkół: Dębołęka, Morzyce, Topólka, 
Piotrków Kujawski, Radziejów i Bycz. 20 uczniów zmagało się z testem w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczniowie kl. II
II kategoria – uczniowie kl. V.
Nad  prawidłowym  przebiegiem  konkursu  czuwała 
komisja.  W trudnej  rywalizacji  zwycięzcami  zostali  ci, 
którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni 
i umiejętności ich zastosowania w praktyce.
WYNIKI KONKURSU:
Klasy II: 
I miejsce –  Natalia Wojewoda - SP Morzyce
II miejsce – Izabela Kapela   - SP Dębołęka
III miejsce – Anna Chmielewska – SP Dębołęka
Klasy V: 
I miejsce – Wiktor Rosiek  - SP Radziejów
II miejsce –  Fryderyk Wypij – SP Radziejów
III miejsce –  Monika Rzeczkowska  - SP Bycz
Podczas konkursu panowała wspaniała atmosfera  wśród uczniów, nauczycieli 
oraz zaproszonych gości. Dla uczestników organizatorzy przygotowali poczęstunek.
Mamy nadzieję, że konkurs będzie kontynuowany w następnych latach.

Renata Włosińska

Uroczystości Dnia Strażaka w OSP Dębołęka - Rudzk Duży
W dniu 1 maja 2010r. Odbyła się uroczystość obchodów Dnia Strażaka w OSP Dębołęka - Rudzk Duży.  

Na  uroczystość  przybyli:  Starosta  Powiatu  Radziejowskiego  -  Pan  Marian  Zieliński,  Burmistrz  MiG 
Piotrków  Kujawski  -  Pan  Mirosław  Skonieczny,  Komendant  Powiatowej  PSP  w  Radziejowie-  Pan  Piotr 
Muszyński, Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Radziejowie - druh Roman Szczerbiak, druhowie z jednostek 
OSP gminy Piotrków Kujawski i Dębołeka - Rudzk Duży, grono pedagogiczne SP w Dębołęce na czele z Panią 
Dyrektor  Elżbietą  Niedziałkowską,  członkowie rady rodziców i  wiele  innych osób. Obchody zdominowało 



przekazanie  samochodu  marki  Volkswagen, 
podarowanego  przez  Burmistrza  MiG  w  Piotrkowie 
Kujawskim,  strażakom OSP Debołęka  -  Rudzk Duży, 
który został dostosowany do potrzeb straży przez PSP 
w Radziejowie. Na początku jednak odznaczono druha 
Mirosława  Skoniecznego  brązowym  Medalem  Za 
Zasługi  Dla Pożarnictwa,  następnie  przekazano klucze 
do samochodu kierowcy OSP Dębołęka - Rudzk Duży. 
Strażacy  nie  kryli  zadowolenia  z  tego  faktu. 
W  ich  imieniu  Prezes  OSP  Dębołęka  -  Rudzk  Duży 
podziękował Panu Burmistrzowi i  Komendantowi PSP 
za tak cenny dar. Podziękowano również Panu Staroście 
za  współprace  ze  strażakami,  a  szczególnie  za 
umożliwienie naszym mieszkańcom w ostatnich latach 
dojazdu  do  gminy,  dobrą  odnowioną  drogą  oraz 
wykonanie chodnika od szkoły do remizy OSP. W kosztach partycypował również Urząd MiG w Piotrkowie 

Kujawskim.  Podziękowano  również  Panu  Rafałowi 
Marciniakowi  Prezesowi  Banku  Spółdzielczego 
i  Panu  Piotrowi  Rosińskiemu  Prezesowi  Lacpolu   za 
wsparcie finansowe oraz Pani Elżbiecie Niedziałkowskiej 
Dyrektorowi  Szkoły  Podstawowej  w  Dębołęce  oraz 
gronu pedagogicznemu za współpracę z naszą jednostką, 
a szczególnie za przygotowanie uczniów do konkursów 
plastycznych  i  wiedzy  pożarniczej  pt.  „Młodzież 
zapobiega pożarom”. Uczniowie naszej szkoły od wielu 
lat  zajmują  czołowe  miejsca  w  gminie,  powiecie 
i  województwie.  Wyrażono  również  podziękowanie 
wszystkim druhom za ich ofiarną pomoc w ratownictwie 
pożarowym.  Na  zakończenie  Prezes  OSP  Dębołęka- 
Rudzk  Duży  zaprosił  wszystkich  na  skromny 
poczęstunek do remizy strażackiej.

            Edward Kubisiak

Eliminacje Miejsko - Gminne w Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

Dnia  13.04.2010 roku o  godz.  w sali  OSP odbyły  się  Miejsko-Gminne  Eliminacje  Turnieju 
Bezpieczeństwo  w  Ruchu  Drogowym  zorganizowany  przez  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Kultury  Sportu 
i  Rekreacji  w  Piotrkowie  Kujawskim.  Do  Turnieju 
przystąpiły  dwa  zespoły:  Szkoła  Podstawowa 
z  Piotrkowa  Kujawskiego  oraz  z  Bycza.  Turniej 
rozpoczął  się  minutą  ciszy  w  hołdzie  ofiar  katastrofy 
w  Smoleńsku.  Pierwszym  etapem  konkursu  był  test 
teoretyczny.  Drugi  etap  Turnieju  odbył  się  na  placu 
OSP. Zawodnicy eliminacji turnieju mieli do pokonania 
rowerem następujące przeszkody: ósemka, przedmiot do 
przewożenia,  równoważnia,  slalom  z  ograniczeniem, 
korytarz z desek oraz żmijka. Większość pokonywanych 
przeszkód przez zawodników nie sprawiało większego 
problemu.  Największą  trudność  sprawił  zawodnikom 
slalom ograniczony.  Najlepszą  okazała  się  drużyna  ze 
Szkoły  Podstawowej  w  Piotrkowie  Kujawskim 
wyprzedzając  drużynę  SP  z  Bycza  zaledwie  trzema 
punktami.  Indywidualnie  najlepszymi  zawodnikami  okazali  się:  Stawicki  Krystian,  Piechocki  Jakub, 
Wesołowski Kryspin.  Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali  nagrody ufundowane przez MGOKSiR, które 
wręczył Inspektor ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji Arkadiusz Szczurowski. 

   Piotr Marciszewski



Spotkanie autorskie Pani Aleksandry Sas Wisłockiej z młodzieżą
W  ramach  współpracy  między  Gminnym  Ośrodkiem 
Kultury  w  Dobrem  i  Miejsko  Gminnym  Ośrodkiem 
Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w Piotrkowie  Kujawskim, 
zostało  zorganizowane  spotkanie  z  artystką  Panią 
Aleksandrą  Sas  Wisłocką.  Ekspozycja  prac  miała 
miejsce  w  holu  Urzędu  Gminy  Dobre,  natomiast 
spotkanie  z  młodzieżą  w  budynku  Domu  Kultury. 
Spotkanie  poprowadził  dyrektor  GOK  Pan  Robert 
Stranc.  Poetka  zaprezentowała  drugi  tomik  swoich 
wierszy,  pod tytułem „Powroty”,  oraz kilkanaście  prac 
malarskich. W imprezie uczestniczył Wójt Gminy Dobre 
Pan Henryk Gapiński, dyrektor MGOKSiR w Piotrkowie 
Kujawskim  Pan  Marek  Marynowski,  oraz  duża  grupa 
młodzieży.  Podczas  prezentacji  obrazów  młodzież 
zadawała  pytania  odnośnie  twórczości  i  technik 
malarskich. Na zakończenie artystka otrzymała serdeczne podziękowania i piękny bukiet kwiatów, z rąk Wójta 
Gminy  Dobre.  Należy  dodać,  że  jest  to  już  trzecia  wystawa  autorska  uczestników  pracowni  malarskiej 
działającej przy MGOKS i R w Piotrkowie Kujawskim. 

MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim 

Olimpiada Wiedzy PCK

12 kwietnia 2010 r. w Radziejowie odbyła się „Olimpiada Wiedzy 
PCK”  zorganizowana  przez  Zarząd  Rejonowy  Polskiego  Czerwonego 
Krzyża.  Brały  w  niej  udział  dzieci  z  klas  IV-VI.  W  naszej  szkole 
przeprowadziła  ją  opiekunka  SK  PCK  –  p.  Dorota  Wysocka.  
Zgodnie z regulaminem konkursu Szkołę Podstawową w Dębołęce mogło 
reprezentować  tylko  dwoje  uczniów.  Miłą  niespodziankę  przeżyliśmy 
podczas ogłoszenia wyników, wówczas  okazało się,  że  obie uczennice 
z  naszej  szkoły  uzyskały  najwięcej  punków.  Mistrzynią  Olimpiady 
została Justyna Dąbrowska, która uczęszcza do kl. V, a drugie miejsce 
w Rejonie zajęła Anita Tunicka uczennica z kl. VI.

W  nagrodę  dziewczyny  otrzymały  gry  planszowe  i  piłkę  do 
„koszykówki”  oraz  dla  szkoły  wywalczyły  obuwie  sportowe. 
Uczennicom  gratulujemy  i  życzymy  dalszych  sukcesów.

          Członkowie SK PCK 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
30 kwietnia 2010 r. w Szkole podstawowej w Dębołęce 
odbyła  się  akademia  poświęcona  219  rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczniowie klasy V pod 
kierunkiem pani S. Kowalskiej i A. Sotnik przygotowali 
inscenizację  pt.  „W  zakładzie  szewskim”.  W  kilku 
scenach przybliżyli zebranym wydarzenia sprzed ponad 
200 lat widziane oczyma rzemieślników.
Inscenizacja  kończyła  się  słowami modlitwy do Matki 
Boskiej,  którą  wdzięczny  lud  zanosił  w  podzięce  za 
uchwaloną konstytucję. W poniedziałek 3 maja podczas 
mszy  za  ojczyznę  uczniowie  przedstawili  tę  samą 
inscenizację  w  kościele  parafialnym  w  Piotrkowie 
Kujawskim.

                Aldona Sotnik



Dzień Matki 
Dnia  26  maja  2010  r.  w  Szkole  Podstawowej 

w Dębołęce  odbyła  się  uroczystość  z  okazji  Dnia  Matki. 
Uczniowie  klas  młodszych  pod  kierunkiem  swoich 
wychowawczyń przedstawili  część artystyczną dla swoich 
mam. Przepiękne, wprowadzające w nastrój pieśni o matce 
przeplatane były wierszami, przedstawieniami i piosenkami 
w wykonaniu naszych uczniów.

 Po  występach  wszystkie  mamy  zostały  poczęstowane 
cukierkami.  Apel  zakończyła  pani  dyrektor  składając 
wszystkim  mamom  życzenia.  Następnie  dzieci  z  klas 
młodszych wraz ze swoimi mamami udały się do swoich 
klas na słodki poczęstunek. 

Aleksandra Starosta 

XI Piknik Rodzinny -  „ Beztroskie dzieciństwo”
Ze  względu  na  anomalia  pogodowe 

z niepokojem oczekiwałyśmy 30 maja. Jednak okazało 
się,  że  miałyśmy  trochę  szczęścia.  Choć  dzień  był 
pochmurny to jednak było ciepło i nie padało. Na razie, 
bo później na chwilę deszcz przerwał zabawę.

Tradycyjnie już piknik rozpoczęła Orkiestra Dęta 
miejscowej  Ochotniczej  Straży  Pożarnej.  Kiedy 
orkiestra  grała  przyciągając  gości,  na  terenie  pikniku 
pojawili  się  wspaniali  artyści.  Mydlane  bańki  oraz 
balonowe zwierzątka w ich wykonaniu budziły wielkie 
zainteresowanie  dzieci.  Wszystkich:  dużych  i  małych 
zaczepiał  psotny  szczudlarz.  Te  trzy  bajkowe  postaci 
były z dziećmi do końca pikniku dając im wiele radości 
i zabawy. Po  wspaniałym  występie orkiestry, na scenę 
weszła Pani Dyrektor witając wszystkich. Poprosiła  zaprzyjaźnioną z przedszkolem  Prezes Stowarzyszenia 
Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Panią Wandę Wiatrowską o zainaugurowanie Tygodnia Czytania. 
Po  chwili  na  dzieci   czekała    atrakcja  przygotowana  przez  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Kultury,  Sportu 
i Rekreacji.  Był  to teatrzyk pt. „Kozucha Kłamczucha” w wykonaniu profesjonalnych aktorów z Krakowa. 
I wreszcie najważniejszy moment pikniku czyli występy przedszkolaków z Przedszkola i Szkoły Podstawowej. 
W barwnych strojach, specjalnie przygotowanych na tę okazję przez rodziców, pięknie prezentowały się na 

scenie.  Dzieci tańczyły do muzyki Chopina, a autorkami 
choreografii  były    nauczycielki.  Występy  dzieci  jak 
zwykle  przyciągnęły  przed  scenę  rodziców. 
W podziwianiu  własnych  pociech  nie  przeszkodził  im 
nawet  rzęsisty  deszcz.  Na  szczęście  dla  nas, 
organizatorów ulewa nie trwała długo i nie wystraszyła 
uczestników   imprezy.  Kiedy  dzieci  zakończyły  swój 
występ mogły popatrzeć na swoich starszych kolegów z 
Kolskiego  Klubu  Sportów  Walki.   Uwagę  wszystkich 
przykuwała także zbrojna walka rycerska w wykonaniu 
Rycerzy  ze  Szkoły  Fechtunku  z  Bydgoszczy.  Męska 
część  widowni  skupiła  się  na  oglądaniu  zbroi  i  oręża 
oraz  brała  udział  w  konkursach  rycerskich.  Rodziców 
z  młodszymi  dziećmi  przyciągały  psy  specjalnie 

szkolone  do  dogoterapii.  Obecność  strażaków,  ratowników  medycznych  i  żołnierzy,  jak  zwykle  budziła 
zainteresowanie wśród dzieci,  młodzieży i dorosłych. Jak co roku „Kolorowy tapir”   przeżywał oblężenie.  
Wszyscy  chcieli mieć barwną fryzurę,   paznokcie   lub makijaż. Dziewczynki wraz z mamami skupiały swoją 



uwagę na stoiska z biżuterią. Każda z nich mogła tam znaleźć coś ciekawego  dla siebie. Tradycyjnie już do 
stoisk, w których sprzedawano ciasto, lody, pizzę  i frytki,  ustawiały się długie kolejki. Jednak największym 
powodzeniem  cieszyły  się  gofry,  które  wypiekały  mamy  naszych  przedszkolaków.  Kulinarnym  dziełem 

naszych  mam  były  też  zapiekanki,  popcorn,  chleb 
domowego wypieku, smalec domowej roboty oraz żurek 
po  kujawsku.  W  ferworze  zabawy  nie  zapomnieliśmy 
o tych,  którzy potrzebują pomocy.  W holu przedszkola 
stał  kosz,  do  którego  można  było  wrzucać  dary  dla 
powodzian. 

Piknik  był  okazją  do  ogłoszenia  wyników 
konkursów,  które  odbyły  się  wcześniej.  Wręczono 
nagrody  dzieciom  biorącym  udział  w  konkursie 
ekologicznym „Las to nasz dom”. Nagrody ufundowane 
zostały  przez  Nadleśnictwo  w  Kutnie.  Nagrody 
i  dyplomy  odebrali  też  laureaci  gminnego  konkursu 
plastycznego  „Inspiracja  plastyczna  do  muzyki 
Chopina”.  Wszystkim umilał  czas  młodzieżowy zespół 

muzyczny  „Flash”  działający  przy  MGOKSiR  w  Piotrkowie  Kujawskim.  Po  występie  zespołu  ogłoszono 
koniec imprezy.  

Wszystkim niżej  wymienionym,  którzy  wsparli  nas  finansowo i  rzeczowo  bardzo  dziękujemy 
Beata  i  Bogdan  Zachwieja, Grzegorz   Szczepaniak, MGOKSiR  Piotrków  Kujawski,  Teresa  
i  Jan  Kowalscy,  Miasto  i  Gmina  Piotrków  Kujawski, Alina  i  Jan  Kazimierczak,  Andrzej  
i Barbara Graczyk, Andrzej Karkosik, Andrzej i Beata Ziętara, Anna i Arkadiusz Wrzesień, Anna Feit, Antoni 
i Maria Kasica, Arkadiusz i Agnieszka Rybak, Artur Chmielewski, Bank Spółdzielczy,  Barbara i Grzegorz 
Dzięciołowscy,  Bernadetta  i  Dariusz  Kamińscy,  Beata  Witowska  i   Robert  Krysiński,  Dariusz  i  Elżbieta 
Kowalscy, Maria Trawczyńska, Grzegorz i Danuta Niciejewscy, Intemo, Iwona i Lajos Kis, Jacek  i Małgorzata 
Wardęccy, Jacek Krysiak, Jacek i  Krystyna Nowaccy, Jarosław i Beata Skrzyneccy,  Jarosław i Magdalena 
Wesołowscy,  Joanna  Lipska,  Julian  Szałkiewicz,  Katarzyna  i  Piotr  Marciszewscy,  Katarzyna  Łyczak, 
Katarzyna Stasiak, Elżbieta Kwiatkowska, Katarzyna Wojciechowska, Krzysztof i Halina Nowaccy, Kurowska 
Krystyna, Magdalena Bartczak, Mariusz i Wioletta Królikowscy, Mariusz Napierała , Nestle &General Mills 
Cereal Partners Poland Toruń-Pacific, Piotr Habecki,  Piotr Hełminiak,  Polo Market, Proszkownia Mleka – 
„Lacpol”,  Robert  i  Magdalena  Gregor,  Rodzice  przedszkolaków, Ryszard  i  Jadwiga  Krysińscy,  Sławomir 
Mikołajczak, Śmiechowski Zbigniew, Sponsorzy anonimowi.                       

                                                 
    Bogumiła Pawłowska 

                           Rewitalizacja Parku

W  dniu  24  maja  2010  r.  Uchwałą  Nr  XLVI/1234/10  Sejmik  Województwa  Kujawsko- 
Pomorskiego  udzielił  Gminie  Piotrków 
Kujawski  pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
w  formie  dotacji  celowej  w  kwocie 

313 000,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie 
projektu pod nazwą „Rewitalizacja założenia dworsko-
parkowego  w  Piotrkowie  Kujawskim”.  Zakres  prac 
przewidzianych  w  projekcie  dotyczy  między  innymi; 
utwardzenia  dróg  spacerowych,  przebudowy  grobli, 
oczyszczenia  stawów,  wykonania  miejsc  pod  ławki, 
a także otoczenia parku poprzez wymianę nawierzchni 
chodników. Poprawa estetyki  parku uatrakcyjni  miasto 
pod  względem turystycznym,  a  mieszkańcom  stworzy 
warunki wypoczynku. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 420 000,00 zł.

       
    Sylwia Ciesielska



Kolejne fundusze dla Gminy Piotrków Kujawski

Staraniem władz samorządowych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski pozyskano kolejne fundusze 
zewnętrzne na potrzeby naszej gminy.  Tym razem w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” dla  operacji,  które odpowiadają warunkom pomocy w ramach działania  „Odnowa i  rozwój wsi” 
wniosek naszej gminy znalazł się na liście operacji wybranych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla 
Powiatu  Radziejowskiego”.  Projekt  pn.  ”Przebudowa infrastruktury turystycznej  w Połajewie oraz budowa 
placu zabaw przy ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim” Uchwałą Nr 44/693/10 Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 czerwca 2010 r. został zatwierdzony do dofinansowania na kwotę 414 000,00 
złotych,  czyli  75% kosztów kwalifikowanych,  zaplanowanych  na  w/w zadanie.  Całkowity  koszt  realizacji 
zadania to 673 706,77 złotych. Realizacja projektu powinna zakończyć się wraz z końcem 2010 roku. 

                                                                                                     Sylwia Ciesielska

Dzień Dziecka w MGOKSiR

31 maja 2010 r. na placu OSP w Piotrkowie Kujawskim odbył się Piknik z okazji „Dnia Dziecka”, dla 
klas  IV -VI zorganizowany przez  Szkołę Podstawową 
i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. 
Początek imprezy rozpoczęły rozgrywki piłki siatkowej 
pomiędzy  przybyłymi  klasami.  W  trakcie  meczu 
odbywały się także inne zawody sportowe, tj.: rzut piłką 
lekarską, kaloszem, ziemniakiem, rozgrywki warcabowe 
oraz  jedzenie  jabłka  na  sznurku.  Dużym 
zainteresowaniem,  wśród  dzieci  cieszył  się  konkurs 
plastyczny, pt.  „Mój  wymarzony  Dzień  Dziecka”. 
Młodzi  artyści  wykazali  się  dużymi  zdolnościami 
malarskimi  oraz  weną  twórczą.  Następną  trafną 
konkurencją okazał się „Kolorowy mikrofon”,  podczas 
którego  uczniowie   mieli  możliwość  zaprezentowania 
umiejętności  wokalno  –  muzycznych.  Powyższe 
konkurencje były nagradzane upominkami ufundowanymi przez MGOKS i R.

Na zakończenie imprezy odbyło się wspólne grillowanie. Wszystkie dzieci otrzymały słodycze, napoje 
i z uśmiechem na twarzy wróciły wraz z opiekunami do szkoły.

                                                                                           MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim

Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego 2010 

Dnia 1.05.2010r. Regionalne Stowarzyszenie Wędkarskie Koło Miejsko - Gminne Piotrków Kujawski 
rozpoczęło sezon wędkarski roku 2010. Pierwsze zawody odbyły się w miejscowości Byszewo (Jezioro Gopło).
W pierwszych  zawodach uczestniczyło  20 naszych  członków. Choć pogoda nie  dopisała  i  ryby nie  brały,  
uczestnicy byli zadowoleni z przebiegu i organizacji zawodów.

30  maja  2010  r.  przy  stawach  w  Parku  Zarząd  RSW,  MGOKSiR  i  OSP  Piotrków  Kujawski 
zorganizowały zawody z okazji Dnia Dziecka. W zawodach tych uczestniczyło kilkunastu młodych adeptów 
sztuki wędkarskiej. W zawodach tych zwyciężył Michalak Wiktor, drugie miejsce zajął Halik Mateusz a trzecie 
Borowski Damian.
Puchary oraz nagrody wręczył kolega Prezes RSW Jacek Nowacki, a także Dyrektor MGOKSiR Pan Marek 
Marynowski.



W  dniu  13  czerwca  2010r.  Odbyły  się  zawody 
regionalne  na  Jeziorze  Dobre  w  Dobrem  o  puchar 
Starosty Powiatu Radziejowskiego.  W zawodach tych 
uczestniczyło  46  członków  Stowarzyszenia 
Regionalnego  z  kół:  Piotrków  Kujawski,  Osięciny, 
Dobre i Zakrzewo (pow. Aleksandrów Kujawski).
W  zawodach  tych  duży  sukces  odnieśli  członkowie 
Koła RSW Piotrków Kujawski. Zwyciężył kolega Jerzy 
Bugalski,  który  otrzymał  Puchar  ufundowany  przez 
Starostę  Powiatu  Radziejowskiego  Pana  Mariana 
Zielińskiego, który to osobiście wręczył go zwycięzcy 
zawodów. 

Na  zakończenie  głos  zabrał  Starosta  Powiatu 
radziejowskiego,  który  w  imieniu  własnym 

pogratulował zwycięzcy oraz podziękował wszystkim uczestnikom tych zawodów i życzył aby rok 2010 był 
pomyślny dla wędkarzy z naszego stowarzyszenia.

 Karol Woźniak

Come back zespołu „Zakaz”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,  Sportu i  Rekreacji w Piotrkowie 

Kujawskim stał się bazą, gdzie swoją działalność ponownie rozpoczął niegdyś 
popularny w latach 80-dziesiątych zespół „Zakaz”. 
W  swoim  dorobku  zespół  posiada:  Udział  na  Ogólnopolskim  Festiwalu 
w Zielonej Górze, Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Młodzieżowej, (gdzie 
był  zaproszony  na  warsztaty  dla  debiutantów  festiwalu  opolskiego),  oraz 
szereg  zwycięstw  na  Ogólnopolskiej  Gitariadzie  -  zdobywając  nagrody 
indywidualne dla muzyków za muzykę oraz teksty utworów. Do osiągnięć 
zespołu zaliczyć możemy także: Występ w TVP 2  w programie „7 anten” 
oraz  telewizji  zagranicznej.  W  obecnej  chwili  zespół  preferuje  muzykę 
z gatunku pop - rock, jednocześnie przygotowując się do nagrania pierwszej 
płyty,  (do której nie doszło w latach 80-dziesiątych z przyczyn zawieszenia 
działalności zespołu). 
Obecny skład zespołu tworzą: 
Arkadiusz Dziubich – gitara;
Marek Marynowski - gitara; 
Piotr Redmerski (Kciuk) - gitara basowa;                                                                        Adam Marynowski
Jacek Deręgowski - instrumenty klawiszowe; 
Cezary Siwiński – perkusja;
Adam Marynowski („Nowe pokolenie” w zespole) - vocal, saksofon altowy;

udanego powrotu i licznych koncertów,
Życzą fani ...

MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim

Konkurs gminny - Kartka wielkanocna w paint 
Na  początku  marca  2010  r.  Szkoła  Podstawowa  im.  Władysława 

Broniewskiego  w  Byczu  ogłosiła  gminny  konkurs  na  kartkę  wielkanocną 
w programie Paint, przeznaczony dla uczniów klas IV – VI. 
Celem konkursu było: 
- kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem i jego programami,
- rozwijanie umiejętności i uzdolnień informatycznych i plastycznych,
- rozwijanie twórczej wyobraźni uczniów.
W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z naszej gminy. Łącznie 
wpłynęły 44 prace. Komisja wyróżniła następujących uczniów:



I miejsce – Katarzyna Nowicka kl. V, SP Piotrków Kujawski 
II miejsce - Monika Rzeczkowska kl. V, SP Bycz 
III miejsce – Krzysztof Lisiecki kl. V, SP Dębołęka 
Wyróżnienia: 
Karolina Chmielewska kl. IV, SP Dębołęka, 
Joanna Braer kl. IV, SP Bycz, 
Dominika Biniecka kl. VI, SP Piotrków Kujawski, 
Magdalena Drejs kl. IV, SP Dębołęka. 

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy. Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do 
wzięcia udziału w konkursie już za rok.  

                                  Monika Miętkiewicz – Derucka 

Loty gołębi pocztowych

PZHGP to Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. Organizacja działająca na naszym terenie, 
zajmująca  się  hodowlą  gołębi  pocztowych.  Jesteśmy sekcją  hodowców, którzy należą  do Oddziału  Ślesin, 
Okręg Konin. Organizacja nasza, czyli sekcja Talarkowo 
z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim zrzesza 27 członków 
na  dzień  1.06.2010r.  Działamy  od  1966r.  na  zasadzie 
dobrowolności.

Zarząd sekcji to: Frontczak Marian- prezes, Zenon 
Bubacz-  sekretarz  oraz  Irena  Lisiecka-  skarbnik.  Nasza 
sekcja  zawiera  się  w  Oddziale,  który  liczy  razem  200 
członków  i  składa  się  łącznie  z  siedmiu  sekcji.  Nasze 
gołębie  są  transportowane  na  loty  polskie  i  niemieckie 
specjalnym środkiem transportu, specjalnie do tego celu 
zakupionym  i  dostosowanym.  Jest  to  samochód  marki 
MAN z kabiną i dodatkową przyczepą. Sezon lotowy trwa 
od  końca  kwietnia  do  połowy  września  każdego  roku 
i  dzieli  się na dwie tury.  Pierwsza partia  to loty gołębi 
dorosłych, które rozpoczynają się w bieżącym roku 1.05.10 lotem z Wronek, następnie odbyły się już loty: 
Drezdenko - 3.05.10, Chaszczo - 9.05.10, Neuruppin - 23.05.10. Wypuszczanie z tych miejscowości odbywały 
się kolejno o godzinach: I - 7.00, II- 12.40, III - 9.30, IV - 11.20. relację z wypuszczenia można obserwować 
w Internecie na stronie www  .piotrkowkujawski.pl  
Następne relacje z wypuszczenia gołębi będą systematycznie dostarczane po odbytych kolejno lotach.

           Wiesław Lisiecki

Nowy Zarząd   MLKS Zjednoczeni Piotrków Kujawski  

Dnia 24 czerwca odbyły się wybory nowego zarządu klubu MLKS Zjednoczeni Piotrków Kujawski. 

Wybrany został 5 osobowy skład zarządu w skład którego wchodzą: 
Prezes - Cezary Małkowski 
Wiceprezes - Jerzy Walczak 
Sekretarz - Przemysław Betliński 
Skarbnik - Marek Doręda 
Członek zarządu - Maciej Rybicki 

Została także wybrana komisja rewizyjna w skład której wchodzą: 
Arkadiusz Włodarski - Przewodniczący, 
Daniel Waszak - Członek
Artur Ziółkowski - Członek

                          Daniel Kuligowski

http://WWW.piotrkowkujawski.pl/



