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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego 2010 roku, 
życzymy 

wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz gościom zdrowia i spokoju.
Niech pokój, miłość i szczęście otacza nas wszystkich.

     
      Przewodniczący Rady Miejskiej                                      Burmistrz Miasta i Gminy 
            Piotr Siutkowski                                                   Mirosław Skonieczny 

PiotrkówPiotrków  
KujawskiKujawski  ECHO PIOTRKOWAECHO 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:
● Działania inwestycyjne i planistyczne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2009 roku.
● Barwy Jesieni.
● Z podstawówki do policji.
● IX Dzień Papieski.
● Aktywni na Start.
● Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego.
● Dobra kondycja Pracowni malarskiej MGOKSiR.
● Grudniowo, Mikołajkowo, Świątecznie.
● „Kujawy w poezji”.
● „Smak Kujaw”.
● ,,Barbórka 2009”.
● Wędkarskie ostatki.
● Kolejne środki z FOGR
● Świetlica wiejska w Nowej Wsi
● W gospodarstwie agroturystycznym u pana Janusza Lewandowskiego.
● Dzień Edukacji Narodowej.
● Wiewiórka i biżuteria.
● Dzielni byli i wysokie miejsca zdobyli.
● Ogólnopolski konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom''.
● Świąteczne policyjne rady.



Działania inwestycyjne i planistyczne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 
w 2009 roku

Na  terenie  miasta  i  gminy  Piotrków  Kujawski  w  roku  2009  roku,  dzięki  środkom  własnym,  jak 
i  pozyskanym  z  zewnątrz  udało  się  zrealizować  inwestycje  z  zakresu:  infrastruktury  drogowej,  wodno  – 
kanalizacyjnej, sportowej. To tylko niektóre z działań podjętych w bieżącym roku przez nasz samorząd. Pełen 
wykaz zrealizowanych projektów przedstawiamy poniżej: 

W zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i kanalizację:

• Zrealizowano  pierwszy etap  budowy sieci  wodociągowej  wraz  z  przyłączami  w miejscowości  Józefowo 
o łącznej długości 1002 m, koszt budowy wyniósł 57 799 zł.
• Wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Rzeczyca o długości 1371 m na łączną kwotę 76 636 zł. 
• Opracowano  dokumentację  projektową  na  realizację  zadania  pn  „Budowa  sieci  wodociągowej 
w  miejscowościach  Bycz,  Trojaczek,  Stawiska,  Wincentowo,  Teodorowo”.  Koszt  opracowania  wyniósł 
109 956 zł. Z uwagi, iż dokumentacja swoim zakresem obejmuje tak duży teren zadanie realizowane będzie 
etapami.
• W  miesiącu  lipcu  został  złożony  wniosek  do  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Kujawsko  – 
Pomorskiego  o  dofinansowanie  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007  –  2013 
projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim”. W chwili 
obecnej trwa ocena formalna wniosku.
• Zrealizowano drugi  etap  „Budowy kanalizacji  sanitarnej  z  przyłączami  w ul.  Włocławskiej,  Dworcowej, 
Kujawskiej,  Wypycha,  Władysława  Łokietka  i  Kolejowej  oraz  kanalizacji  deszczowej  w  ulicy  Kolejowej 
w  Piotrkowie  Kujawskim”.  Zakres  obejmował  budowę  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przyłączami  w  ulicy 
Władysława  Łokietka  z  włączeniem  do  ulicy  Kujawskiej  na  długości  236  m.  Koszt  realizacji  inwestycji 
wyniósł 269 934 zł.
• Opracowano dokumentację  projektową na budowę kanalizacji  sanitarnej  w ulicach Kasprowicza,  Mokrej 
Mostowej,  Parkowej,  11 Listopada,  Św. Ducha,  Słonecznej  oraz kanalizacji  deszczowej  w ulicy Mostowej 
i Parkowej w Piotrkowie Kujawskim. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 43 920 zł.

W zakresie infrastruktury drogowej:
Inwestycje
• Przy udziale środków w wysokości 70 800 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych będący w dyspozycji 
Marszałka  Województwa  Kujawsko  –  Pomorskiego,  został  zrealizowany  trzeci  i  tym  samym  ostatni  etap 
modernizacji drogi gminnej Kaczewo - Rogalin. Koszt budowy odcinka wyniósł 235 849 zł.
• Zrealizowano pierwszy etap przebudowy ulicy Słonecznej 
w Piotrkowie Kujawskim. Nowa nawierzchnia drogi została 
wykonana  z  asfaltowej  masy  bitumicznej,  natomiast  na 
chodniku  została  ułożona  kostka  typu  polbruk,  całkowity 
koszt zadania wyniósł 376 763 zł.
• Nową  nawierzchnię  asfaltową  zyskała  również  droga 
w  miejscowości  Lubsin  na  odcinku  o  długości  1300  m 
w ciągu drogi Lubsin – Teodorowo, koszt zadania wyniósł 
477 984 zł.
• Kosztem 164 676 zł  zostały przebudowane nawierzchnie 
dwóch  ulic:  Cichej  i  część  ulicy  Kaliskiej  w  Piotrkowie 
Kujawskim. Nowa nawierzchnia z kostki betonowej dodała 
uroku tej niewątpliwe jednej w najstarszych części miasta. • 
Na ulicy Poznańskiej od ulicy Akacjowej do Domu Pomocy                                      ul. Cicha
 Społecznej został wybudowany nowy chodnik, koszt inwestycji wyniósł 112 084 zł.
• Również na ulicy Strażackiej w Piotrkowie Kujawskim został wybudowany chodnik wraz z odwodnieniem, 
koszt przebudowy chodnika i budowy kanalizacji deszczowej wyniósł 446 202 zł. 



Remonty 
• W miejscowości Wąsewo zrealizowano ostatni etap remontu 
chodnika, koszt remontu wyniósł 50 739 zł.
• W miejscowości Połajewo wyremontowano kolejny odcinek 
chodnika  w  rejonie  remizy  strażackiej,  zadanie  kosztowało 
samorząd gminny 53 778 zł.
• W miesiącu wrześniu ukończono remont czwartego łącznika 
pomiędzy ulicą 1 Mają a Kościuszki w Piotrkowie Kujawskim, 
kosztem 15 359 zł.
• Poprzez powierzchniowe utrwalenie zrealizowano drugi etap 
remontu  drogi  gminnej  Nowa  Wieś  –  Kaspral  na  odcinku 
944 m,  całkowity  koszt  ułożenia  nowej  nawierzchni  wyniósł 
130 262 zł.                                                                                                                  chodnik w Połajewie
• Utwardzono kamieniem drogę do cmentarza w miejscowości  Kozy oraz drogę gminną Połajewek – Jerzyce 
na odcinku 1640 m, całkowity koszt tych dwóch zadań wyniósł 225 329 zł.

Dokumentacja techniczna 
Niewątpliwie  ważnym  elementem  działań  inwestycyjnych  jest  również  przygotowanie  dokumentacji 
projektowych  pod  przyszłe  inwestycje.  W  roku  2009  wykonano  niżej  wykazane  dokumentacje  z  zakresu 
infrastruktury drogowej: 
• Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim,
• Przebudowa ulicy Parkowej w Piotrkowie Kujawskim,
• Przebudowa ulicy Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim,
• Przebudowa ulic 11 Listopada i Św. Ducha w Piotrkowie Kujawskim.
• Przebudowa infrastruktury turystycznej w Połajewie (przebudowa ścieżek pieszo – rowerowych).

Kultura, sport, rekreacja 

• Budowa  hali  widowiskowo  –  sportowej  przy  szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim. To już 
kolejny  rok  największej  inwestycji  w  dziejach  Piotrkowa 
Kujawskiego. W bieżącym roku dzięki wsparciu Samorządu 
Województwa  Kujawsko  –  Pomorskiego  w  wysokości 
700 000 zł oraz środkom z kredytu w wysokości 2 205 968 zł 
udało się wykonać znaczącą część robót. 

• Dzięki pozyskanym środkom w ramach działania „Odnowa 
wsi”  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata 
2007  –  2013  zrealizowana  została  kolejna  już  inwestycja 

z  wykorzystaniem 
środków  unijnych 
w Nowej Wsi. Całkowity                    hala widowiskowo-sportowa 

 koszt zadania  wyniesie  134 270 zł,  z czego 75% pochodzić  będzie  ze 
środków unijnych.                                 
• Również wniosek złożony do PFRON dotyczący montażu  platformy 
schodowej  w  budynku  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Nowej  Wsi 
uzyskał pozytywną rekomendację i został  wybrany do dofinansowania. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 71 000 zł, z czego 28 5950 zł stanowią 
środki  z  PFRON,  będące  w  dyspozycji  samorządu  województwa 
kujawsko-pomorskiego.

• W miesiącu sierpniu powstało kolejne miejsce zabaw dla najmłodszych. 
Kosztem  25  000  zł.  Powstał  plac  zabaw  przy  ulicy  Handlowej 
w Piotrkowie Kujawskim.

• Została opracowana dokumentacja projektowa na budowę kompleksu 
dwóch  boisk  wielofunkcyjnych  w  ramach  programu  „Moje  boisko  – 

platforma schodowa w WTZ               Orlik 2012”.  



Barwy Jesieni
W dniu 22.10.2009 r. zostaliśmy zaproszeni do biblioteki w Radziejowie na podsumowanie konkursu 

pt.  "Barwy  Jesieni".  Prace  naszych  uczestników 
zdobyły  miejsca  czołowe  i  wyróżnienia,  zostaliśmy 
obdarowani nagrodami rzeczowymi. 
I miejsce - Teresa Budzińska, 
II miejsce - Krzysztof Maciołek, 
III miejsce - Iwona Rakowska. 

Osoby wyróżnione w konkursie:
Krzysztof  Kołodziej,  Elżbieta  Jędruszczak,  Barbara 
Wesołowska,  Grzegorz  Proń,  Elżbieta  Robakowska, 
Tomasz  Walczak,  Dariusz  Wawrzyniak,  Małgorzata 
Kostrzak. 

Za udział w konkursie na ręce Pani Kierownik 
Marzeny  Czajkowskiej  został  złożony  dyplom  dla 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Podziękowanie zostało 
wręczone dla instruktorów za pomoc w przygotowaniu 
prac do konkursu: Pani Iwonie Łodygowskiej,  Pani Bogumile  Ziemkiewicz,  Pani Elżbiecie Kwiatkowskiej, 
Pani Halinie Wiśniewskiej.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zorganizowanie konkursu, jest to dla nas bardzo mobilizujące 
w dalszej pracy.

Halina Wiśniewska

Z podstawówki do policji
Uczniowie  piotrkowskiej  podstawówki  wraz  z  dyrektorem  p.  Tomaszem  Szadkowskim  oraz 

wychowawcą  p.  Markiem Zientkiewiczem w dniu  13.11.2009 r. złożyli  wizytę  w Komendzie  Powiatowej 
Policji  w  Radziejowie.  W  rolę  przewodnika,  który 
oprowadził  miłych  gości  po  jednostce,  wcielił  się 
mł.asp.  Marcin  Krasucki.  Wizytę  rozpoczęliśmy 
w  miejscu  najważniejszym  w  komendzie,  czyli  na 
stanowisku  kierowania.  Dzieciaki  dowiedziały  się, 
w  jaki  sposób  dyżurny  przyjmuje  zgłoszenia,  jak 
kieruje załogami policyjnymi. Następnie udaliśmy się 
do  miejsca,  gdzie  zakwaterowane  są  psy  służbowe. 
Sierż. Rafał Stasiak oraz st.sierż. Rafał  Czyżewski - 
przewodnicy psów służbowych - opowiedzieli o swej 
pracy.  Nie  obyło  się  bez  pokazu  wyszkolenie 
owczarków  niemieckich  -  Taysona,  Rapiego  oraz 
Barego.  Uczniowie  mieli  możliwość  obejrzenia  nowoczesnych  radiowozów  i  innego  sprzętu  będącego  na 
naszym  wyposażeniu.  Tradycyjnie  już  przy  takich  wizytach,  dzieci  zobaczyły  cele  aresztu.  Jak  zgodnie 
stwierdzili, nie jest to przyjemne miejsce i nie chcieliby tam trafić. W trakcie spotkania uczniowie mieli wiele 
pytań do policjantów, interesowały ich tajniki naszej pracy. 

Uczniowie opuszczali naszą jednostkę pełni wrażeń, z nową wiedzą o pracy mundurowych. Kilku z nich 
stwierdziło, że w przyszłości chcą zostać policjantami. 

     mł.asp. Marcin Krasucki 
oficer prasowy KPP Radziejów 

IX Dzień Papieski 
,,Jan  Paweł  II  -  Papież  Wolności”  -  to  hasło  IX  Dnia  Papieskiego,  którego  obchody

w naszej miejscowości przebiegły w wymiarze duchowym, artystycznym i charytatywnym. 
Dnia  11.10.2009 r.  o  godz.  12.00 w kościele  parafialnym odprawiona została  Msza Św. w intencji 

rychłej beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II.
O  godzinie  19.00  na  sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  w  Piotrkowie  Kujawskim  odbyła  się 



uroczystość, w której uczestniczyli: ks. Prałat Kazimierz Bocianowski, Burmistrz Miasta i Gminy p. Mirosław 
Skonieczny,  dyrektorzy:  p.  Stanisław  Kwiatkowski,  p.  Anna  Pilarska,  p.  Jacek  Wiśniewski,  Prezes 
Stowarzyszenia  Rozwoju  Miasta  i  Gminy p.  Wanda  Wiatrowska  oraz  licznie  zgromadzone  społeczeństwo 
Piotrkowa. W uroczystej akademii wystąpili uczniowie 
Gimnazjum im.  Stefana  Kardynała  Wyszyńskiego  w 
Piotrkowie  Kujawskim   oraz  działające  przy  parafii 
schole:  Latorośl  i  Credo.  Akompaniował  im zespół 
„PS150”,  którego  członkami  są:  ks.  Sławomir 
Deręgowski, p. Jacek Deręgowski, p. Cezary Siwiński, 
p. Piotr Redmerski, p. Marcin Sylwetrzak. Uczniowie – 
wolontariusze  kwestowali  na  rzecz  Fundacji  Dzieło 
Nowego Tysiąclecia. 

Nastrojowy  program  poetycko  –  muzyczny, 
który przygotowała polonistka p. Marianna Kucharska 
ukazał  przez  pryzmat  losów  Karola  Wojtyły 
i bolesnych dziejów Polski w ostatnich dekadach XX 
wieku,  że  człowiek  stworzony  jest  do  wolności,  za 
którą jest w stanie zapłacić najwyższą cenę. Symboliczna acz wymowna dekoracja, którą wykonali p. Joanna 
Zaradzka i p. Ireneusz Kucharski podkreślała znaczenie Jana Pawła II w odzyskaniu wolności.
Szczególnie przejmujące były wiersze prezentowane w mini – inscenizacjach, choćby wiersz z okresu stanu 
wojennego  –  „Wigilia  1981”.  „Stabat  Mater  Dolorosa...”  motyw  powtarzany  w  recytowanej  poezji  był 
wyrazem tragizmu, który przeżywali Polacy. Treści wierszy rozrzewniały zgromadzonych przenikając do serc 
wraz z melodią utworów granych na skrzypcach przez Joannę Koralewską z kl. IIIb.

A kiedy Polacy posiadali już upragnioną wolność, Ojciec Święty uczył jak należy ją zagospodarować, 
gdyż jest ona jednocześnie darem i zadaniem. Sugestywna pantomima w wykonaniu gimnazjalistów z klasy 

III F unaoczniła prawdę o tym, że źle wykorzystywana 
wolność może prowadzić do degradacji człowieka. 
Pieśń o wolności zaśpiewana przez Joannę Linkowską 
była ostatnim wzruszającym akcentem pierwszej części 
uroczystości.

Drugą  część  wypełniła  muzyka.  Z  wielkim 
zaangażowaniem  śpiewały  dzieci  ze  szkoły 
podstawowej  oraz  zespoły  Latorośl i  Credo. 
Widzowie  mieli  przyjemność  podziwiać  talenty 
młodych  piosenkarzy  oraz  towarzyszących  im 
muzyków. 

Głównym  organizatorem  piotrkowskiego  IX  Dnia 
Papieskiego  był  ks.  Łukasz  Sztylka,  którego  pełne 
głębokich  refleksji  komentarze  zapadły  w  serca 

uczestników i  podkreślały doniosłość uroczystości  ukazującej  sens misji  umiłowanego Ojca Świętego Jana 
Pawła II wobec Kościoła, Ojczyzny i wszystkich ludzi.

         Marianna Kucharska

                       Aktywni na start
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim realizuje projekt systemowy 

pt. ,,AKTYWNI NA START” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem tego projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym,  wykluczonych  oraz  dyskryminowanych  na  rynku  pracy,  a  także  podwyższenie  statusu 
zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. 
Działaniami  projektu  w  2009  r.  zostało  objętych  15  osób,  którym  sfinansowano  badania  profilaktyczne 
w   związku  z  możliwością   podjęcia  zatrudnienia.  Beneficjenci  projektu  zdobyli  kwalifikacje   zawodowe, 

 

  



umiejętności  w  zakresie  poruszania  się  na  rynku  pracy, 
otrzymali wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie zmiany 
własnego  planu  na  życie,  zwiększenia  umiejętności 
społecznych, wyrażania uczuć.

W  ramach  projektu  zrealizowane  zostały  trzy  kursy 
zawodowe: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla 11 osób, 
magazynier  z  obsługą  wózków  widłowych  dla  2  osób  oraz 
florysta – bukieciarz dla 2 osób. Wszyscy uczestnicy projektu 
pomyślnie  ukończyli  szkolenia  i  uzyskali  certyfikaty 
potwierdzające zdobycie kwalifikacji. 

W  miesiącu  listopadzie  odbyły  się  warsztaty  z  zakresu 
dbania o własny wizerunek. 

               Zespół projektowy

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w Piotrkowie Kujawskim
W sobotę 5 grudnia 2009 roku o godzinie 10:00 odbył się 

na Sali Gimnastycznej w Piotrkowie Kujawskim „Mikołajkowy 
Turniej Tenisa Stołowego o Mistrza i Mistrzynię Miasta i Gminy 
Piotrków  Kujawski”.  W imprezie  tej  wzięło  udział  ponad  70 
uczestników  reprezentujących  Szkoły  Podstawowe  w  Byczu, 
Dębołęce, Piotrkowie Kujawskim oraz Gimnazjum w Piotrkowie 
Kujawskim.  Impreza  ta  od  wielu  lat  cieszy  się  dużym 
zainteresowaniem dzieci i młodzieży z całej gminy. Nad całością 
czuwała  trójka  sędziowska  w  składzie:  Dorota  Wysocka, 
Małgorzata 
Palusiak, 
Zbigniew 

Karpiński. Jak co roku honorowy patronat nad imprezą objęli 
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  -  Mirosław  Skonieczny 
i  Przewodniczący  Rady Miejskiej  -  Piotr  Siutkowski,  którzy 
ufundowali puchary i nagrody dla zwycięzców.
Poniżej  prezentujemy  wyniki  w  poszczególnych  kategoriach 
wiekowych-  miejsca od 1 do 3.
    Kl. I - IV (dziewczyny)              Kl. I – IV (chłopcy)
1. Oliwia Tunicka                       1. Łukasz Deręgowski 
2. Anna Pietrzykowska               2. Kamil Piasecki
3. Dominika Siutowska               3. Grzegorz  Nadzieja
    
Kl. V-VI (dziewczyny)                    Kl. V-VI (chłopcy)
1. Anita Tunicka                          1. Krystian Stawicki
2. Karolina Jakubowska               2. Michał Słowiński
3. Natalia Witt                              3. Bartosz  Karmowski
     
    Kl. Gimnazjum (dziewczyny)       Kl. Gimnazjum (chłopcy)
1. Katarzyna Małachowska           1. Sebastian Sobiesierski 
2. Anna Małachowska                   2. Marcin Pieściński 
3. Anna Linkowska                        3. Szymon Kubacki 

Wszystkim  uczestnikom  oraz  zwycięzcom  serdecznie  gratulujemy  i  zapraszamy  na  kolejne  rozgrywki 
w przyszłym roku. 

                                                       Mirosław Czynsz



Dobra kondycja Pracowni malarskiej MGOKSiR
Od  dwóch  lat  przy  Miejsko-Gminnym  Ośrodku 

Kultury  Sportu  i  Rekreacji  w  Piotrkowie  Kujawskim 
działa  z  powodzeniem  Pracownia  malarska  do  której 
systematycznie uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy, 
a  także  gmin  ościennych  w  wieku  przedszkolnym  jak 
i dorośli.  Młodzi artyści  nie tylko uczą się na zajęciach 
prawidłowego posługiwania  się narzędziami  malarskimi, 
ale  także  systematycznie  biorą  czynny  udział 
w  konkursach  malarskich  organizowanych  przez  inne 
instytucje. Ostatnio prace naszych dzieci zostały wysłane 
na konkurs pn ”W krainie dzikich zwierząt” organizowany 
przez  Galerię  Sztuki  Współczesnej  we  Włocławku.

Natomiast dorośli uczestnicy pracowni malarskiej 
mają na koncie pierwsze indywidualne wystawy, np. Pani 
Alicja Dębowska prezentowała ostatnio swoje prace z dużym powodzeniem w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dobrem.

Chętnych  w  różnym  wieku  zapraszamy  do  udziału  w  zajęciach  w  każdą  środę  tygodnia  od 
godz.15.00-18.00 - Sala Budynku Opieki Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.

    Piotr Marciszewski

Grudniowo, Mikołajkowo, Świątecznie
Grudzień to bardzo pracowity i pełen wrażeń miesiąc. W kartkach kalendarza przedszkola zapisanych 

jest coraz więcej uroczystości. Skoro jesteśmy przedszkolem z tradycjami, to nie może zabraknąć tradycji Świąt 
Bożego Narodzenia.

Wigilia jest jednym z najbardziej uroczystych świąt. Wieczór wigilijny ma magiczną moc, sprowadza 
radość,  spokój  i  miłość.  Dlatego  nasze  przedszkolaki  zapraszają  rodziców  i  swoich  bliskich  na  spotkania 
wigilijne.  Pełni  wzruszenia  i  świątecznego  nastroju  prezentują  swoje  umiejętności  podczas  Jasełek. 

Niezapomnianym akcentem biesiad  wigilijnych jest  wizyta 
Św. Mikołaja z workiem pełnym prezentów. Wielu doznań 
dostarcza  nam  także  koncert  kolęd  w  wykonaniu  kapeli 
„Sami Swoi” oraz absolwentów naszego przedszkola.

Grudniowe  świętowanie  rozpoczęliśmy  od 
Mikołajkowego  Czytania  Bajek  zapraszając  ciekawych 
i znanych ludzi, oraz rodziców i dziadków.
Jak  co  roku  w  Mikołajki  odwiedził  nas  wyjątkowy 
gość  -  Burmistrz  naszego  miasta  p.  Mirosław Skonieczny 
czytając  dzieciom  opowieść  o  św.  Mikołaju  i  tradycjach 
świątecznych. Grudzień  kończymy  kiermaszem 
świątecznym, z którego dochód przeznaczony jest na zakup 

upominków dla dzieci potrzebujących wsparcia i pomocy.
       Katarzyna Ulewicz,  Katarzyna Dziubich

„Kujawy w poezji”
Dnia 10.12.2009 r. w Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Kujawskim odbył  się konkurs recytatorski 

"Kujawy  w  poezji".  Głównym  celem  konkursu  było  poznanie  i  popularyzacja  twórczości  regionalnej, 
kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem lokalnym, ukazanie piękna najbliższej okolicy, kultywowanie 
tradycji regionalnej. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z Bycza, Dębołęki, Piotrkowa 
Kujawskiego  i  uczniowie  gimnazjum z  Piotrkowa  Kujawskiego.  Młodzież  przedstawiła  utwory  w  bardzo 
oryginalny  sposób.  Niektóre  prezentacje  odbyły  się  z  udziałem  instrumentów  i  w  strojach  kujawskich.



Bardzo wzbogaciło  to ogólny wyraz artystyczny.  Komisja 
była  zachwycona  przygotowaniem  i  przekazem  "na 
kujawską  nutę". Uznała poziom recytacji za bardzo wysoki, 
a  wszyscy  uczestnicy  konkursu  zachwycili  swoim 
profesjonalizmem,  subtelnością  i  talentem.  Wszyscy 
uczestnicy  otrzymali  nagrody  książkowe  i  dyplomy.
Na  koniec  spotkania  dla  wszystkich  gości  został 
przygotowany  poczęstunek.  Pragniemy  bardzo  serdecznie 
podziękować zarówno uczestnikom jak i opiekunom, którzy 
brali  udział w przygotowaniu prezentacji.  Mamy nadzieję, 
że ten pierwszy cykl  konkursu zapoczątkuje serię spotkań 
opiewających  Kujawy  -  naszą  Małą  Ojczyznę.  

 
Monika Kardacz

„Smak Kujaw”
Pod  tym  hasłem  26.11.2009  roki  odbyło  się 

spotkanie  z  piewcami  Kujaw.  Państwo  Urszula  i  Bogdan 
Lisowscy przybyli do nas z Kłóbki. Bogaty repertuar artystów 
ludowych był przepojony gwarą Kujaw i bardzo urozmaicony. 
Były  wiersze  autorstwa  pana  Bogdana,  piosenki,  w  których 
wykonanie  włączyli  się  też  widzowie,  ciekawe  opowieści 
o  ciekawych  postaciach  regionu,  dekoracja,  stroje  oraz 
akompaniament  instrumentów,  wszystko  to  składało  się  na 
piękną lekcję historii Kujaw. Spotkanie to odbyło się w miłej, 
pogodnej atmosferze, nie brakowało dowcipu, ale był też czas 
na zadumę i refleksję. 

          Alina Miętkiewicz

,,Barbórka 2009”

Dnia 09 grudnia 2009 r. w Szkole Podstawowej w Byczu odbyło się uroczyste spotkanie górnikami 
z  okazji  ,,Barbórki”.  Honorowymi  gośćmi  byli  przedstawiciele  KWB  ,,Konin”  o/Lubstów:  p.  Michał 
Jankowski,  p.  Andrzej  Tylman  i  p.  Piotr  Liśkiewicz. 
Uczniowie  przygotowali  dla  górników program słowno-
muzyczny, złożyli życzenia i wręczyli kwiaty. Zaproszeni 
goście opowiedzieli o codziennej, trudnej i niebezpiecznej 
pracy górniczej  w kopalni odkrywkowej,  zaprezentowali 
swój mundur galowy. Dużą atrakcją spotkania była gra na 
trąbce w wykonaniu p.  Andrzeja Tylmana reprezentanta 
orkiestry  górniczej.  Wszyscy  zachwycali  się  pięknym 
brzmieniem  melodii  wydobywającej  się  z  tego 
instrumentu.  Górnicy  sprawili  miłą  niespodziankę 
przekazując szkole zestaw piłek do gier sportowych, płytę 
z  koncertu  barbórkowego  w  wykonaniu  orkiestry  dętej 
oraz słodycze dla dzieci. W związku ze zbliżającymi się 
świętami  Bożego  Narodzenia  dzieci  złożyły  górnikom 
najlepsze  życzenia  i  wręczyły  stroiki.  Spotkanie  z  bracią  górniczą  przebiegało  w  miłej  i  sympatycznej 
atmosferze oraz dostarczyło nam wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Było to pierwsze takie spotkanie ale 
na pewno nie ostatnie! Życzyliśmy sobie, byśmy spotkali się za rok!

 
Jolanta Michalak



Wędkarskie ostatki
W dniu 12 grudnia 2009 roku w Sali Ochotniczej 

Straży  Pożarnej  w  Piotrkowie  Kujawskim  odbyło  się 
zebranie  sprawozdawczo  wyborcze  Regionalnego 
Stowarzyszenia  Wędkarskiego  Koło  Miejsko  -  Gminne. 
W  zebraniu  uczestniczyli  zaproszeni  goście  oraz 
członkowie  naszego koła.  Kolega  Prezes  Jacek Nowacki 
podsumował bieżący rok oraz ostatnią  kadencję zarządu. 
Na zebraniu tym wręczone zostały nagrody i upominki dla 
uczestników dorocznego Grand Prix w kategorii seniorów 
i juniorów. Nagrody wręczali Prezes Koła Jacek Nowacki 
oraz Dyrektor MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim kolega 
Marek  Marynowski.  W  zebraniu  uczestniczył  również 
przedstawiciel  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Piotrkowie 
Kujawskim kolega Grzegorz Nejman. 

W kategorii seniorów kolejność miejsc przedstawiła się następująco: 
1 Andrzej Staszak, 
2. Marek Wiśniewski,
3. Kazimierz Kwiliński.

Kategoria Juniorów:
1. Żmierski Dawid, 
2. Wiśniewski Adrian, 
3. Żmierski Daniel. 

Uhonorowano  także  statuetką  ryby  za  złowienie 
największego okazu. Największą rybę złowili:
1. Mazgaj Henryk - Leszcz 1,22 kg, 
2. Kazimierz Kwiliński - Leszcz 1,12 kg, 
3. Nowacki Hubert - Leszcz 1,04 kg. 
Zarząd  RSW  postanowił  uhonorować  statuetką  ryby  za 
złowienie  tzw.  szlachetnej  ryby  kolegę  Adriana 
Wiśniewskiego, a był to węgorz. 

Po uroczystym wręczeniu nagród odbyły się wybory nowych władz zarządu koła. Prezesem Koła został 
ponownie wybrany Kolega Jacek Nowacki. W skład nowego zarządu wszedł również kolega Henryk Mazgaj 
z Aleksandrowa Łódzkiego i otrzymał funkcję wiceprezesa. Wybrano również nową Komisję Rewizyjną, której 
Przewodniczącym został wybrany kolega Jarosław Świątkowski.

Na zakończenie zebrania kolega Prezes Jacek Nowacki w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego 
Narodzenia  i  Nowego  Roku  życzył  wszystkim  zebranym  członkom  i  zaproszonym  gościom  zdrowych 
i wesołych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku, a dla całej braci wędkarskiej tradycyjnego połamania kija. 

                                         Karol Woźniak 

Kolejne środki z FOGR
Kaczewo - Rogalin, etap III.

Od  kilku  lat  Miasto  i  Gmina  Piotrków  Kujawski 
z  powodzeniem  wykorzystuje  środki  pochodzące 
z  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych,  których 
dysponentem  jest  samorząd  województwa  kujawsko  – 
pomorskiego.  Środki  z  funduszu  przeznacza  się  m.in.  na 
budowę  i  modernizację  dróg  dojazdowych  do  gruntów 
rolnych.  Miasto  i  Gmina  Piotrków  Kujawski,  wystąpiła 
o  przyznanie  środków  na  III  etap  modernizacji  drogi 
gminnej  Kaczewo  -  Rogalin  na  odcinku  0,838  km.  Dla 
naszego samorządu na rok 2009 r. zagwarantowano kwotę 
70 800 zł. Całkowity koszt realizacji III etapu wyniósł 236 
414,87 zł. 



Tym samym zakończono realizację modernizacji  drogi gminnej Kaczewo - Rogalin składającą się z trzech 
etapów.  Koszt  całkowity  zadania  wyniósł  731  515,76  zł,  z  czego  209  800,00  zł  pochodziło  ze  środków 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

       Krzysztof Staszak

Świetlica wiejska w Nowej Wsi
W  miejscowości  Nowa  Wieś  została 

wyremontowana  świetlica  wiejska,  tym razem  w ramach 
Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007  – 
2013 z  funduszy przeznaczonych  na  działanie  pod nazwą 
„Odnowa  i  rozwój  wsi”.  W  obiekcie  tym  wykonano 
gruntowny  remont  obejmujący  m.in.:  wymianę  pokrycia 
dachowego, wymianę  stolarki okiennej  i drzwiowej, nowe 
posadzki  i  malowanie  wewnątrz  budynku  oraz  naprawę 
zewnętrznych  schodów.  Remont  objął  również  zaplecze 
kuchenne i łazienkę. Koszt robót budowlanych zamknął się 
kwotą 13 4270,00 zł,  z czego 75 % pochodzi ze środków 
unijnych.  Dzięki  przeprowadzonemu  remontowi  obiekt 
zyskał zupełnie nowe wnętrze.

Sylwia Ciesielska

W gospodarstwie agroturystycznym u pana Janusza Lewandowskiego
Dnia 22.10.2009 r. uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim wraz ze 

swoimi  wychowawcami  i  opiekunami  odwiedzili  gospodarstwo  agroturystyczne  pana  Janusza 
Lewandowskiego w Połajewie. 
Celem  wizyty  było  praktyczne  poznanie  tradycji 
związanych z wypiekiem chleba i wyrobem masła. 
Po  przybyciu  do  gospodarstwa  rumiane  bochenki 
kończyły się dopiekać. Ciekawym doświadczeniem dla 
dzieci  było  wydobywanie  ich  z  pieca  przy  pomocy 
dużej, drewnianej łopaty. Wkrótce przekonaliśmy się, że 
nie tak łatwo być piekarzem. 
Dużą  frajdę  sprawiło  uczniom  wyrabianie  masła 
w  oryginalnej  kierzynce.  Okazało  się,  że  ta  praca 
również  nie  należy  do  najprostszych.  Niektóre  dzieci 
kilkakrotnie  podchodziły  do  kierzynki.  Małe  rączki 
szybko  opadały  z  sił,  czasem brakowało  cierpliwości, 
ale w końcu - wspólnym trudem i w pocie czoła - masło 
zostało ubite. 
Pomimo niesprzyjającej w tym dniu pogody (Połajewo przywitało nas deszczem) pan Lewandowski dwoił się 
i troił, aby umilić dzieciom pobyt w swoim gospodarstwie. 
Były więc owocowe napoje, pyszne kiełbaski z grilla oraz aromatyczna herbata z cytryną. Jednak najdłużej na 
pewno  zapamiętamy  smak  świeżutkiego,  pachnącego  chleba  z  własnoręcznie  wyrobionym  masłem.  Samo 
zdrowie - bez ulepszaczy i konserwantów. 

                                      Aldona Kiliańska, Elżbieta Siwińska

Dzień Edukacji Narodowej
Ponieważ 14 października obchodzony jest  Dzień Edukacji  Narodowej, z tej  okazji 13 października 

w naszej szkole w Dębołęce odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów kl. IV oraz Samorząd 
Uczniowski. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, zarząd Rady Rodziców oraz nauczyciele, uczniowie 
i pracownicy szkoły. 



Uroczystość  rozpoczęła  pani  dyrektor  witając  wszystkich  przybyłych  gości.  Głos  zabrali  również 
przedstawiciele  Rady  Rodziców  oraz  druhowie  z  OSP 
Dębołęka – Rudzk Duży, składając życzenia oraz kwiaty 
na ręce pani dyrektor.

Część  artystyczna  rozpoczęła  się  od  życzeń 
i  zabawnych  wierszyków  żartobliwie  opisujących 
każdego  nauczyciela  i  pracownika  szkoły.  Wierszyki 
wywołały  dużo  uśmiechu,  zarówno  na  twarzach 
nauczycieli jak i uczniów. Następnie uczniowie klasy IV 
przedstawili  w  zabawny  sposób  scenkę  lekcji.  Po 
przedstawieniu,  każdy  nauczyciel  obdarowany  został 
zabawnym upominkiem.

Na  zakończenie  członkowie  Samorządu 
Uczniowskiego  obdarowali  nauczycieli  oraz 
pracowników szkoły symbolicznym kwiatkiem.

                                                                                                                     
                                                                              Jolanta Stranc

Wiewiórka i Biżuteria
W październiku 2009 roku odbył się rejonowy 

konkurs  PCK  pt.  ,,Symbol  wiewiórka  umieszczony 
w  biżuterii’’.  W  naszej  szkole  w  Dębołęce 
przeprowadziła go pani Dorota Wysocka. Brali w nim 
udział uczniowie klas I- III. Podsumowanie konkursu 
odbyło się 30.11.2009 roku w Radziejowie.

Miłą informacją było dla nas to, że wszystkie 
trzy prace, które zostały wyróżnione w szkole, zostały 
nagrodzone w rejonie. Jeszcze większą niespodziankę 
przeżyliśmy  podczas  ogłaszania  wyników,  wówczas 
okazało się, że wszyscy trzej uczniowie naszej szkoły 
zajęli pierwsze miejsca .
Osoby  nagrodzone  to:  Alicja  Pietrzykowska, 
Przemysław Deręgowski i Anna Pietrzykowska.
W  nagrodę  otrzymali  od  organizacji  PCK  dyplomy 
i upominki rzeczowe.

                          Członkowie SK PCK

Dzielni byli i wysokie   miejsca zdobyli  
Dnia 24 września 2009 roku odbył się BIEG 

PRZEŁAJOWY w Radziejowie na dystansie  1000 m. 
Uczestniczyli  w  nim  chłopcy  i  dziewczęta  ze  szkół 
podstawowych z naszego powiatu.  W zawodach brali 
udział  również  uczniowie  oraz  uczennice  ze  Szkoły 
Podstawowej  z  Dębołęki  wyselekcjonowani  przez 
p.  Dorotę  Wysocką.  Na  103  uczestników  zawodów, 
nasi  sportowcy  wybiegali  następujące  miejsca: 
2  miejsce  zajęła  Edyta  Janicka,  6  była  Justyna 
Dąbrowska, 19 Monika Szczepańska, wśród chłopców: 
8  miejsce  zajął  Piotr  Kowalski,  9  przybiegł  Kacper 
Kuczyński, 17 Dawid Dadzidóg, 21 Wojciech Królik. 
Nagrodą była ocena celująca z wychowania fizycznego.

Naszym  młodym  sportowcom  życzymy  dalszych 
sukcesów. 

      Uczniowie klasy V 



Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM''
Komisja  konkursowa  pod  przewodnictwem  Marka  Marynowskiego  oceniła  60  prac  i  postanowiła 

przyznać nagrody następującym uczestnikom: 
Grupa druga - miejsca według kolejności: 

1. Adrian Fer - Piotrków Kujawski 
2. Daniel Braer - Bycz 
3. Daniel Kapela - Piotrków Kujawski 
4. Julia Włodarska - Piotrków Kujawski 
5. Karina Grabowska - Dębołęka

Grupa druga – wyróżnionych: 
Karolina Stróżyk, Oliwia Wilińska, Natalia Palak, Adrian Fer, Wiktoria 
Jaskulska,  Patrycja  Jaskulska,  Julia  Włodarska,  Agnieszka  Pluskota, 
Dominika  Kotas,  Aleksandra     Modrzejewska,  Wiktor  Fer,  Wiktoria 
Purczyńska, Estera Stachniak, Damian Czarnota, Klaudia Czarnota. 

Grupa trzecia:                               Grupa czwarta – GIMNAZJUM: 
1. Justyna Dąbrowska - Dębołęka                       1. Izabela Szewczak 
    Joanna Brauer - Bycz                                       2. Joanna Kamińska 
2. Lidia Szeląg - Dębołęka                                   3. Dominika Żak 
3. Monika Rzeczkowska - Bycz                           4. Justyna Kasprzak 
4. Patrycja Jaskulska - Piotrków Kujawski          5. Małgorzata Wardęcka 
5. Wiktor Fer - Piotrków Kujawski 

Nagrody zostaną wręczone w miesiącu styczniu 2010 r.
                Piotr Marciszewski

Świąteczne policyjne rady
Okres świąt to czas wzmożonych zakupów, czas kiedy mamy więcej gotówki przy sobie. Jest to również 

czas wzmożonej aktywności złodziei. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów, jak można zabezpieczyć swoje 
mienie przed przestępcami. 
"Złodzieje nie świętują" to stara prawda, o której niestety zapominamy w okresie przedświątecznej "gorączki". 
Kieszonkowcy  pracują  zazwyczaj  w  grupie.  Wybierają  duże  skupiska  ludzi,  sklepy,  targowiska,  dworce 
autobusowe.  Wykorzystują  zamieszanie  i  tłok,  a  często  sami  go powodują,  aby ułatwić  sobie  działalność. 
Dokonują kradzieży, gdy Nasze ręce zajęte są bagażem a uwaga skupiona na zakupach. 
Dlatego też, aby nie paść ofiarą złodziei, trzeba zapamiętać i stosować kilka prostych zasad: 
- nie trzymaj  pieniędzy w jednym miejscu, rozdziel je i umieść w różnych miejscach; nie trzymaj portfela, 
telefonu komórkowego czy dokumentów w tylnych  kieszeniach  spodni,  zewnętrznych   kieszeniach  kurtek; 
płacąc za zakupy nie pokazuj całej zawartości portfela, najlepiej mieć wcześniej odliczoną kwotę pieniędzy; 
zwracaj uwagę na "sztuczny tłok" i zamieszanie; w miejscach niebezpiecznych trzymaj swoją torebkę z przodu. 

Wielu z Nas na święta wyjedzie do rodziny na urlop. Pozostawione mieszkania i domy bez opieki mogą 
stać się miejscem włamań i kradzieży. 
Aby temu zapobiec prosimy o stosowanie się do kilku podstawowych zasad: 
- nigdy nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką, za doniczką itp. miejscach; zabezpiecz drzwi i okna swojego 
mieszkania;  załóż  dobre  zamki  z  certyfikatami,  drzwi  z  systemem  antywłamaniowym;  nie  zostawiaj 
widocznych  oznak  swej  nieobecności;  poproś  sąsiadów,  by  podlewali  kwiaty,  otwierali  na  krótko  okna, 
opróżniali  skrzynkę  z  korespondencji,  wieczorem włączali  na  jakiś  czas  światło  w którymś  z  pokoi;  jeśli 
decydujesz  się trzymać drogocenne przedmioty w domu odpowiednio je zabezpiecz  (domowy sejf,  kasetki 
metalowe);  poproś  sąsiada,  aby  zwracał  uwagę  na  obce  osoby,  które  "kręcą"  się  obok  Twojego  domu; 
ubezpiecz swoje mieszkanie od kradzieży, by w razie nieszczęścia choć w części pokryć straty. 

Aby  zapobiec  tym  wszystkim  nieprzyjemnym  zdarzeniom  w  okresie  poprzedzającym  święta  oraz 
w Święta Bożego Narodzenia, policjanci z powiatu radziejowskiego planują wzmożone patrole w miejscach 
szczególnie narażonych na działanie przestępców.
"Gdy zauważysz coś podejrzanego, zadzwoń na Policję" pod nr 997, 112, 0542318400. 

                                         mł.asp. Marcin Krasucki
                                                                                                           oficer prasowy KPP Radziejów 

           


