
, ,    Zdrowych spokojnych radosnych Świąt Bożego Narodzenia
        oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku

 życzy
                              Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy
                                              Piotr Siutkowski Mirosław Skonieczny

Podziękowanie
Za pośrednictwem “Echa Piotrkowa” pragnę serdecznie podziękować  wszystkim  wyborcom, którzy 
oddali  na  mnie  swój  głos  w  II  turze  wyborów  na  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Piotrków  Kujawski. 
Ponowne obdarzenie mnie mandatem zaufania jest dla mnie motywacją do dalszej sumiennej pracy.
                                                                                               

Z poważaniem
        Mirosław Skonieczny

PiotrkówPiotrków  
KujawskiKujawski   ECHO PIOTRKOWA  ECHO PIOTRKOWA  

I N F O R M A T O R  L O K A L N YI N F O R M A T O R  L O K A L N Y

W  NUMERZE:
●  Kierownictwo Samorządu Miejsko Gminnego Piotrkowa Kujawskiego.
●  Skład   osobowy   Rady   Miejskiej   w   Piotrkowie   Kujawskim   po  wyborach  samorządowych  na        
    kadencję  2006 – 2010.
●  Radni Rady Powiatu Radziejowskiego.
●  Razem do Europy.
●  Wigilia w Świetlicy Środowiskowej w Piotrkowie Kujawskim.
●  Koncert ku czci Cudownego Medalika.
●  Wielkie Granie.
●  Piknik Wójciński.
●  Świetlica Wiejska w Wójcinie.
●  Reklama.



KIEROWNICTWO SAMORZĄDU MIEJSKO GMINNEGO
 PIOTRKOWA KUJAWSKIEGO

              mgr Mirosław Skonieczny                      mgr Jarosław Waszak                     mgr Jolanta Zalesińska
Burmistrz Miasta i Gminy                    Sekretarz Miasta i Gminy                Skarbnik Miasta i Gminy

SKŁAD  OSOBOWY  RADY  MIEJSKIEJ  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM
PO WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

NA  KADENCJĘ  2006 – 2010

Piotr Siutkowski
Przewodniczący Rady Miejskiej.

Wybrany w okręgu wyborczym Nr 9 w Jerzycach.  

                       Arleta Petek                                                                                                  Teresa Kowalska
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej,                                        Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
Przewodnicząca Komisji Statutowej Rady,                                           członek Komisji Statutowej Rady,     
członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.                                         członek Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego.
Wybrana na radną w okręgu wyborczym                                              Wybrana na radną w okręgu wyborczym
Nr 1 w Piotrkowie Kujawskim.                                                             Nr 2 w Piotrkowie Kujawskim.

                  Remigiusz Góralczyk                                                                                      Stanisław Pomianowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady                                         Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
Miejskiej, członek Komisji Statutowej.                                               i Finansów Rady Miejskiej.
Wybrany na radnego w okręgu wyborczym                                        Wybrany na radnego w okręgu wyborczym
Nr 4 w Gradowie.                                                                                 Nr 1 w Piotrkowie Kujawskim.

                       Bogdan Pruss                                                                                              Marian Stramowski
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu                                Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Rady Miejskiej. Wybrany na radnego w okręgu                                       Środowiska Rady Miejskiej. Wybrany na 
wyborczym Nr 1 w Piotrkowie Kujawskim.                                             radnego w okręgu wyborczym Nr 3 w Lubsinie.



                     Grzegorz Woźniak                                                                  Monika Wisłocka – Przybyła       
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Porządku                                                     członek  Komisji  Zdrowia  i  Porządku 
Publicznego Rady Miejskiej.                                                                                Publicznego Rady Miejskiej.
Wybrany na radnego w okręgu wyborczym                                                         Wybrana na radną w okręgu wyborczym 
Nr 6 w Połajewie.                                                                                                 Nr 2 w Piotrkowie Kujawskim.             

                 Andrzej Schmidt                                                          Arkadiusz Rybak
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.                                                  Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
Wybrany na radnego w okręgu wyborczym                                                     i Finansów Rady Miejskiej. 
Nr 2 w Piotrkowie Kujawskim.                                                                        Wybrany na radnego w okręgu wyborczym

                        Nr 1 w Piotrkowie Kujawskim.

                 Tomasz Paradziński                                                                                    Jan Braer 
Członek Komisji Rady Miejskiej:                                                                 Członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
- Rozwoju Gospodarczego i Finansów,                                                        Wybrany na radnego w okręgu wyborczym 
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska.                                                              Nr 5 w Byczu.
Wybrany na radnego w okręgu wyborczym
Nr 10 w Nowej Wsi.                                                               

                Wiesław Lisiecki                                                                     Włodzimierz Kubiak
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu                                                     Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Rady Miejskiej.                                                                                                  Środowiska Rady Miejskiej.
Wybrany na radnego w okręgu wyborczym                                                     Wybrany na radnego w okręgu wyborczym 
Nr 7 w Dębołęce.                                                                                               Nr 8 w Świątnikach.

RADNI RADY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

        Wojciech Kotarski                Stanisław Kwiatkowski              Arkadiusz Szczurowski              Jerzy Waszak



RAZEM DO EUROPY

W dniach 23 - 27 października br. grupa młodzieży z Gimnazjum im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego  w  Piotrkowie  Kujawskim  przebywała  z  wizytą  we  Lwowie.  Wyjazd  odbył  się 
w  ramach  wymian  młodzieżowych  między  szkołami  z  Polski  i  Ukrainy  pod  nazwą  "Razem 
do  Europy."  Projekt  ten  jest  finansowany  przez  Polską  Fundację  im.  Roberta  Schumana  oraz 
Ministerstwo  Spraw  Zagranicznych  RP  w  ramach  pomocy  zagranicznej  "Polska  pomoc". 
Dziesięcioro  uczniów  ze  Szkolnego  Klubu  Europejskiego  "Europaczka"  pod  opieką  Dyrektora 
Jacka Wiśniewskiego oraz nauczyciela historii i opiekuna klubu Grzegorza Piaseckiego wyjechało 
na  Ukrainę.  Byli  oni  gośćmi  Gimnazjum  Prawniczego  ze 
Lwowa.  Polscy  uczestnicy  wymiany  poznali  zabytki  tego 
pięknego  miasta,  zaprezentowali  swój  kraj,  region 

i  szkołę  ukraińskim  gospodarzom. 
Uczniowie i nauczyciele brali udział 
w  lekcjach  historii  i  języka 
angielskiego,  odwiedzili  gmach 
Opery Lwowskiej, gdzie oklaskiwali 
operę  "Nabucco"  G.  Verdiego. 
Największych  wzruszeń  dostarczyła  jednak  wizyta  na  Cmentarzu 
Łyczakowskim  i  Cmentarzu  Orląt  Lwowskich,  gdzie  na  grobach 
polskich  bohaterów  i  twórców  piotrkowska  młodzież  zapaliła  znicze 
i  odmówiła  modlitwę za spokój  duszy wielkich Polaków m.in.  Marii 
Konopnickiej,  Władysława  Bełzy,  Artura  Grottgera  i  innych. 
Wszyscy  byli  ujęci  gościnnością  ukraińskich  partnerów  na  czele 

z  Panią  Dyrektor  lwowskiej  szkoły  Orestą  Savczak.  Żal  było  rozstawać  się  ze  Lwowem. 
W  drodze  powrotnej  nasi  gimnazjaliści  zwiedzili  jeszcze:  obóz  koncentracyjny  na  Majdanku, 
renesansowy  Zamość  i  przepiękny  Sandomierz.  Wieczorem 27  października  polscy  uczestnicy 
wymiany powrócili pełni wrażeń do Piotrkowa Kujawskiego. 

Wizyta  we  Lwowie  była  pierwszą  częścią  planowanej  wymiany,  gdyż  20  listopada  br. 
o  godzinie  2100 przyjechali  do  Piotrkowa  Kujawskiego  uczniowie  i  nauczyciele  ze  szkoły  we 
Lwowie. Następnego dnia o godz. 940  nastąpiło uroczyste powitanie przybyłych gości z udziałem 
przedstawicieli  wszystkich klas i dyrektorów placówek oświatowych gminy Piotrków Kujawski. 
Tego  dnia  odbyło  się  spotkanie  uczestników  wymiany  z  klubem  Europejskim  “Europaczka”, 
a w wieczornych godzinach była wspólna zabawa andrzejkowa. Następnego dnia pobytu goście 
odwiedzili  ukraiński  cmentarz  w  Aleksandrowie  Kujawskim, 
a  następnie  pojechali  zwiedzać  miasto  Toruń.  Trzeciego  dnia 
pobytu  w  Piotrkowie  Kujawskim  uczniowie   brali  udział 

w  lekcjach  otwartych  języka 
polskiego, języka angielskiego, 
biologi  i  muzyki.  O  godzinie 
1100 odbyło  się  spotkanie 
się  z  Panem  Mirosławem 
Skoniecznym  Burmistrzem 
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, który przedstawił w skrócie 
charakterystykę naszego regionu. Po spotkaniu goście udali się do 
Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Piotrkowie 

Kujawskim, a w godzinach popołudniowych zwiedzili Bazylikę w Licheniu.
Następnego dnia o godz. 800 odbyło się pożegnanie ukraińskich gości.

Grzegorz Piasecki
Mirosław Czynsz 



WIGILIA W ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ 
W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Świetlica  opiekuńczo-wychowawcza  działająca  przy  Miejsko 
Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Piotrkowie 
Kujawskim już  po  raz  czwarty  organizuje  wspólną  wieczerzę 
wigilijną.  W  dniu  15  grudnia  w  Szkole  Podstawowej 
w  Piotrkowie  Kujawskim  o  godz.  1600 odbył  się  występ 
artystyczny dzieci pt. „Kolęduje Tobie moje serce”, nawiązujący 
do  narodzin  Jezusa  Chrystusa.  Piękne  stroje  oraz  wspólne 
kolędowanie dzieci, rodziców oraz zaproszonych gości było miłą 
okazją  do  refleksji.  Nad  wszystkim  czuwała  p.  Iwona 
Siutkowska  –  wychowawca  świetlicy,  natomiast  całą  oprawę  muzyczną  zapewnił  p.  Krzysztof 

Nejman,  nauczyciel  muzyki  ze  Szkoły  Podstawowej 
w  Piotkrowie  Kujawskim.   Po  przedstawieniu  dzieci  wraz 
z rodzicami i gośćmi zasiadły 
przy  stole  do  wspólnej 
wieczerzy  i  podzielenia  się 
opłatkiem.  Miłym  akcentem 
były  prezenty  podarowane 
przez  zaproszonych  gości 
w  tym:  Burmistrza  Miasta 

i  Gminy  Mirosława  Skoniecznego  i  Przewodniczącego  Rady 
Miejskiej  Piotra  Siutkowskiego.  Ponadto  podarunki  przekazali 
Teresa  Kowalska,  Monika  Wisłocka-Przybyła,  Teresa  Betlińska  oraz  Jerzy  Waszak  za  co  im 
serdecznie i z całego serca dziękujemy.
  

Mirosław Czynsz

KONCERT KU CZCI CUDOWNEGO MEDALIKA

Początki  Cudownego  Medalika  są  związane  z  objawieniami  Matki  Bożej,  jakie  miały 
miejsce w Paryżu w roku 1830, w kaplicy przy ulicy du Bac. W sobotę 27 listopada 1830 r. siostrze 
Katarzynie Labouré, nowicjuszce z klasztoru przy Rue du Bac w Paryżu, ukazała się Najświętsza 
Maryja Panna i poleciła jej rozpowszechnić ten Medalik na świecie. Cudowny Medalik jest noszony 
przez miliony ludzi. Nawet osoby, które oddaliły się od Boga lub nie zostały obdarzone łaską wiary, 
dzięki  noszeniu  tego  Medalika  otrzymywały  szczególną  łaskę  nawrócenia.  Na  całym  świecie 
ceniony jest on jako Medalik, który przyczynił się do wielu nawróceń i uzdrowień oraz stanowi 
dowód szczególnej  opieki  Maryi.  Czy i  Ty nie  potrzebujesz  wsparcia? Z wiarą poproś  Maryję 
o opiekę dla siebie nosząc pobożnie Cudowny Medalik. Jednego możesz być pewien, nie zostaniesz 
pozostawiony samemu sobie. Sama Najświętsza Maryja Panna złożyła obietnicę, że łask nam nie 
poskąpi. Matka Boża obiecała bowiem: Wszystkie osoby, które go nosić będą na szyi, otrzymają 
wielkie łaski. Łaski będą obfite dla tych, którzy nosić go będą z ufnością.
Obietnica ta została potwierdzona przez niezliczoną ilość udzielonych wielkich łask! Od objawień 
w roku 1830 do dnia  dzisiejszego wybito miliony Medalików, które zostały rozprowadzone na 
wszystkich pięciu kontynentach. 

W  dniu  27  listopada  2006  roku  o  godz.  1830 w  kościele  p.w.  św.  Jakuba  Apostoła 
w Piotrkowie Kujawskim odbył się koncert z okazji 176 rocznicy objawienia Cudownego Medalika 
przez Matkę Bożą Niepokalaną.  W koncercie  udział  wzięli:  Pani Agnieszka Brzozowska i  Pan 
Robert Stranc. Pani Agnieszka ukończyła Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w klasie skrzypiec. 
Jako solistka i  kameralistka koncertuje w kraju i  za granicą.  Jest  autorką programu Wspierania 
Rozwoju  Dzieci  na  płaszczyźnie  muzycznej.  Opracowuje  i  wykonuje  muzykę  do  spektakli 



teatralnych, prowadzi lekcje teatralne dla dzieci. Pan Robert ukończył studia z muzyki kościelnej 
w klasie organów w Instytucie Edukacji Muzycznej Akademii Bydgoskiej. To redaktor i recenzent 
wielu nagrań płytowych i członek jury konkursów muzycznych. Z Agnieszką Brzozowską tworzą 
duet  od  2004  roku  dając  od  tego  czasu  kilkadziesiąt  koncertów  w  całej  Polsce. 
W programie artystycznym usłyszeć mogliśmy kompozycje znanych mistrzów muzyki poważnej: 
J. S. Bacha, J. F. Haendla,  A. Vivaldiego, A. B. P. Godarda, B. J. M. Leclair Caccini, F. Schuberta, 
J. Maklakiewicza, C. Francois D. E. Morricone, E. W. Killara oraz F. M. K. Ogińskiego. Znakomita 
akustyka kościoła oraz wspaniałe wykonanie ponad 16 kompozycji  sprawiła,  że  jest  to miejsce 
w którym można organizować kolejne tak udane koncerty. Koncert pt “Chwal duszo moja Pana” 
z okazji 176 rocznicy objawienia Cudownego Medalika przez Matkę Bożą Niepokalaną w Kościele 
p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim uważam za bardzo udany, natomiast wierni 
słuchacze w zamian nagrodzili artystów gromkimi brawami.

Muzyka  za  główny  cel  stawia  sobie  oddziaływanie  na  świadomość  słuchacza.  Jest 
zjawiskiem odbieranym subiektywnie,  zależnym od indywidualnych skłonności,  wcześniejszych 
doświadczeń,  społecznych  kryteriów  wartości,  aktualnego  nastroju  i  wielu  innych  czynników. 
W tradycyjnym i najbardziej rozpowszechnionym ujęciu, struktury muzyczne składają się z rytmu, 
melodii oraz harmonii. Muzyka jest jednym z przejawów ludzkiej kultury. Można przyjąć, że od 
zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku oraz w obrzędach, najpewniej 
również od początku łączona była z tańcem i słowem. Z początku służyła celom praktycznym – 
pomagała  w  pracy  zespołowej,  była  formą  komunikacji,  później  stała  się  także  elementem 
tożsamości  zbiorowej.  Z  czasem  wykształciła  się  jako  jedna  z  gałęzi  sztuki.  Muzyka  tworzy 
niepowtarzalny klimat, który został stworzony przez dwóch artystów.

Mirosław Czynsz

  
  WIELKIE GRANIE

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim pragnie poinformować, że na terenie 
Miasta  i  Gminy  powstał  sztab  XV  finału  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy.  W  dniu 
14 stycznia 2007 roku od godziny 1500 na rynku miasta po raz kolejny zostanie zorganizowana 
impreza poświęcona temu szczytnemu celowi jakim będzie –  Po raz drugi dla ratowania życia  
dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę udzielania pierwszej pomocy. Na terenie naszej 
gminy będzie  pracowało  ok.  70  –  cioro  wolontariuszy  ze  Szkół  Podstawowych w:  Piotrkowie 
Kujawskim, Dębołęce,  Byczu,  Przedszkola Samorządowego, Gimnazjum i  Liceum Społecznego 
w Piotrkowie Kujawskim. Na rynku miasta czekać będzie wiele atrakcji między innymi: koncert 
orkiestry dętej, występy zespołów muzycznych, programy artystyczne w wykonaniu dzieci ze szkół 
i przedszkola, licytacja gadżetów oraz pokazy sztucznych ogni. Imprezę zakończymy o godzinie 
2100.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Marek Marynowski



 PIKNIK WÓJCIŃSKI

Kółko Rolnicze w Wójcinie przy współudziale Koła Gospodyń 
Wiejskich,  młodzieży,  Rady  Sołeckiej  z  Wójcina,  Miejsko  – 
Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Piotrkowie  Kujawskim, 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubsina i Piotrkowa Kujawskiego 
w dniu 13 sierpnia 2006 roku zorganizowało festyn o nazwie 
“Piknik Wójciński”. W imprezie tej wzięło udział 13 zespołów. 
Mimo nienajlepszej pogody i  nawierzchni do tańca to kapela 
biesiadna  “Gieniusie”  pod  dyrekcją  Jana  Skuratowicza 
mieszkańca Wójcina poderwała uczestników festynu do tańca. 
Wspaniale i bardzo chętnie wystąpił zespół “Polonez”, mimo że 
niektóre osoby z tego Klubu ukończyły ponad 80 lat. Kółko Rolnicze w Wójcinie wzięło udział 
w konkursie wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach 
aktywizacji  terenów  wiejskich  dzięki  czemu  otrzymało 
dofinansowanie  przez  Samorząd  Województwa  Kujawsko  – 
Pomorskiego  w  kwocie  6000  zł.  Oprócz  tych  środków 
znaleźliśmy  sponsorów,  ludzi  dobrego  serca,  którzy  docenili 
naszą inicjatywę, za co należy im się szczególne podziękowanie. 
Dla  uczestników  festynu  było  750  porcji  grochówki 
nieodpłatnie.  Osoby  zaangażowane  w  uświetnienie  “Pikniku” 
otrzymały upominki w postaci zegarków z Golgotą lub Bazyliką 
Licheńską  –  było  ich  260  szt.  Dyplomów  i  nagród  ludziom 
dobrego serca wręczono 60 szt. Poczęstunek w Świetlicy Wiejskiej w Wójcinie otrzymało około 
500 osób.

Na szczególną uwagę zasłużyła miła  atmosfera  i  serdeczność 
wśród uczestników festynu. Ponieważ młodzież wspaniale się 
bawiła to też zespół  wieczoru “Dobry Band” zakończył swój 
występ  o  godzinie  300 Oprócz  “Pikniku  Wójcińskiego” 
na  zakończenie  roku  kalendarzowego  jest  organizowany 
w Wójcinie jak co roku składkowy Bal Sylwestrowy. Bardzo 
jest  nam  przykro,  że  nie  możemy  stworzyć  możliwości 
wszystkim  chętnym  uczestniczenia  w  Balu  ze  względu 
na ograniczoną ilość miejsc na sali. Poza tym w dniu 6 stycznia 

2007 roku jest  organizowana zabawa choinkowa dla  dzieci  z miejscowości Wójcin i  Gradowo. 
Zapisy są przyjmowane u Pani Jadwigi Kaźmierczak zamieszkałej w Wójcinie. Myślimy również 
o  “Pikniku  Wójcińskm”  w  2007  roku.  Pragnę  złożyć  jak  najserdeczniejsze  podziękowanie 
wszystkim  osobom,  które  w  jakikolwiek  sposób  przyczyniły  się  do  uświetnienia  “Pikniku 
Wójcińskiego”, Balu Sylwestrowego i zabawy choinkowej.

Inne atrakcje  jakie były na “Pikniku Wójcińskim”to:  fantowa 
loteria  bez  losów  pustych,  pokaz  wieńca  dożynkowego 
wykonanego  przez  mieszkankę  Wójcina  –  Janinę  Maziarz, 
zdjęcia  pamiątkowe,  wóz  strażacki,  samochodziki  spalinowe, 
zjeżdżalnie,  trampoliny,  motory  spalinowe,  motory  ścigacze, 
promocja  kujawskiej  żywności  (chleb  wiejski,  placek 
drożdżowy,  smalec  wiejski,  kiszony  ogórek,   kiełbasa 
obsuszana, chleb z miodem i masłem), gastronomia, bufet.
Dużo  wzajemnej  serdeczności,  zdrowych  i  wesołych  Świąt 

Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku, Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej 
życzy Wiesław Michalak.



ŚWIETLICA WIEJSKA W WÓJCINIE

Zaprasza się wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem Świetlicy Wiejskiej w Wójcinie na 
wszelkie  imprezy  okolicznościowe,  takie  jak:  wesela,  komunie,  chrzciny,  jubileusze 
i  inne.  Wszelkich  informacji  udzieli  opiekun  Świetlicy  Wiesław  Michalak,  zamieszkały  
w Wójcinie, tel. 604739716.

Wiesław Michalak

REKLAMA


