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OSZCZĘDNIE ZARZĄDZAMY

 Jak  podaje  pismo  samorządu  terytorialnego  „Wspólnota”  w  ubiegłych  latach  można  było 
zaobserwować sukcesywny wzrost wydatków administracyjnych. Dynamika tego wzrostu jednak malała, 
co  w   2011  roku  po  raz  pierwszy  zaowocowało  ich  spadkiem.  Rok  ten  bowiem  przyniósł  stagnację 
w poziomie dochodów. Zmobilizowała ona  samorządy 
do  poszukiwania  oszczędności  także  w  wydatkach  na 
administrację.

 Samorząd  Miasta  i  Gminy  Piotrków  Kujawski 
zawsze racjonalnie gospodarował środkami publicznymi 
w tym  zakresie. Stąd  też  z  dumą  możemy  donieść,  że 
w  kategorii  miast  małych  –  do  10  tys.  mieszkańców 
zajmujemy pierwsze  miejsce  pod  względem wydatków 
administracyjnych  w  przeliczeniu  na  mieszkańca. 
Mówiąc  krótko  –  jesteśmy  najtańszą  jednostką  jeżeli 
chodzi o koszty związane z obsługą administracyjną. 
W roku 2011 wynosiły one 191,46 zł w przeliczeniu na 
mieszkańca.

 Warto podkreślić, że w roku 2006 zajmowaliśmy 
miejsce  trzynaste,  a  w  roku  2009  szóste.  Dowodzi  to  sukcesywnej  pracy  w  tym  zakresie  i  prowadzenia 
właściwej polityki finansowej przez władze wykonawcze gminy.

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA I ODDANIA DO UŻYTKOWANIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
W ZBOROWCU

W dniu 28.11.2012 roku w miejscowości Zborowiec 
miała  miejsce  uroczystość  poświęcenia  i  oddania  do 
użytku  świetlicy  wiejskiej  po  jej  gruntownej 
przebudowie. Uczestniczyło w niej wielu gości: Dariusz 
Kurzawa  -  Wicemarszałek  Województwa  Kujawsko  - 
Pomorskiego,  Mirosław Skonieczny -  Burmistrz  Miasta 
i  Gminy  w  Piotrkowie  Kujawskim  wraz  ze 
współpracownikami,  Sławomir  Bogucki  - 
Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi obecnej 
kadencji,  Piotr  Siutkowski  -  Przewodniczący  Rady 
Miejskiej wraz z Radnymi kadencji 2006-2010, Tomasz 
Najlepszy  -  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  wraz  ze 
współpracownikami,  Mieszkańcy,  Sponsorzy  „akcji 

cegiełkowej”. 
Obiekt  został  poświęcony przez  ks.  Kanonika  Zbigniewa Cabańskiego  – Proboszcza  Parafii  w Piotrkowie 
Kujawskim.  Przecięcia  wstęgi,  która  była  symbolicznym  gestem  otwarcia  świetlicy  dokonali:  Marszałek, 
Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej obecnej i poprzedniej kadencji, Pani Sołtys wraz z najmłodszymi 
mieszkańcami sołectwa. 
Podczas  okolicznościowego  przemówienia  Burmistrz  wskazał  celowość istnienia  i  funkcjonowania  świetlic 
wiejskich w małych społecznościach, dzięki czemu mieszkańcy mogą się integrować, dzielić swoimi pasjami 
i dobrze zagospodarować wolny czas „Co będzie się działo zależy od Was - to jest do Waszej dyspozycji”.

Na powyższe  zadanie  pozyskaliśmy środki  w ramach  PROW. Całkowita  wartość  zadania  wynosiła 
312.481,62 zł, współfinansowanie ze środków unijnych w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” wyniesie 
189.828,00 zł, środki własne 122.653,62 zł. 
Na sali  padało wiele  podziękowań,  ciepłych  słów.  Pani  Sołtys  Elżbieta  Maniewska w swoim wystąpieniu, 
podkreśliła wagę i znaczenie dla społeczności tego obiektu. Podziękowała władzom, sponsorom, mieszkańcom 
za życzliwość oraz okazaną pomoc.
Życzyła  wszystkim  spokoju,  współpracy,  optymizmu.  Były  kwiaty,  podziękowania  i  łzy  wzruszenia. 
Uroczystość uświetnił zespół z rodzinnego Zborowca oraz występy dzieci i młodzieży.
 Irena Marek



WSPOMNIENIE O ANNIE GERMAN

7  listopada  w  Bibliotece  Publicznej  w  Piotrkowie  Kujawskim  odbyło  się  spotkanie,  na  którym 
„Wspominaliśmy Annę German” Niezwykłą Piosenkarkę, Niezwykłego Człowieka.  Mimo swojej artystycznej 
duszy została studentką geologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

„Nie śpiewała, ale grała na swych strunach głosowych,  
jak nikt.  Była jakby wygnańcem z chórów anielskich  
skazanym  na  trudny  człowieczy  los”-  mówił  o  Niej 
Jerzy Flisowski.
Była  delikatnym,  wrażliwym,  dobrym  Człowiekiem, 
nieśmiała,  zorganizowana  i  uporządkowana.  
Liczne koncerty, wypadek we Włoszech, nie wyleczone 
zapalenie  płuc,  to  cena  jaką  przyszło  Jej  zapłacić  za 
swoje  śpiewanie  i  ogromną  sympatię  publiczności.  
Nasi zaproszeni Czytelnicy z wielkim zainteresowaniem 
i w skupieniu słuchali o życiu i największych przebojów 
Piosenkarki, takich jak: Tańczące Eurydyki, Człowieczy 
los,  Cyganeria,  Greckie  wino,  Ave  Maria,  Pójdę  za  

Tobą miły i innych. Padło wiele pochlebnych słów, których nikt nie szczędził Ani. Całe Jej życie odfrunęło jak 
ptak, ale w pamięci i w sercach naszych pozostanie na zawsze. 

Monika Kardacz 
ZWYCIĘSCY KONKURSU PLASTYCZNEGO „Kujawy pędzlem malowane” 

17 listopada 2012 roku czworo uczniów Szkoły 
Podstawowej  im.  Jana  Kasprowicza  w  Piotrkowie 
Kujawskim  wraz  z  opiekunem  wzięło  udział 
w  uroczystości  z  okazji  50  –  lecia  Towarzystwa 
Miłośników Kujaw w Radziejowskim Domu Kultury.  
Z tej okazji z myślą o młodzieży zostały przeprowadzone 
konkursy,  między innymi  konkurs  plastyczny „Kujawy 
pędzlem malowane”,  który  ogłoszony  był  w  ubiegłym 
roku szkolnym 2011/2012,    a wyniki poznaliśmy w tym 
roku szkolnym. W kategorii klas IV – VI: 
I miejsce zajęła  Agata Wyborska uczennica klasy VI d 
(obecnie I klasa gimnazjum), 
III miejsce - Oliwia Janiak uczennica klasy VIc (obecnie 
I klasa gimnazjum), 
wyróżnienie otrzymała Oliwia Włodarska uczennica klasy IV c (obecnie V c).
W  kategorii  klas  I  –  III:  II  miejsce  zajął  Jakub  Pawłowski  uczeń  klasy  II  b  (obecnie  III  b).
Gratuluję laureatce oraz pozostałym nagrodzonym i zachęcam do brania udziału w konkursach plastycznych.

 Anita Włodarska 

„ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” - WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO W MIEJSKO-
GMINNYM OŚRODKU KULTURY, SPORTU I REKREACJI

W  Piotrkowie  Kujawskim  został  rozstrzygnięty 
II  etap  konkursu  plastycznego  (eliminacje  Miejsko  – 
Gminne)  pod  nazwą  ,,Zapobiegajmy  pożarom". 
W konkursie  wzięło  udział  około  100  prac  w różnych 
kategoriach  wiekowych.  Komisja  konkursowa  pod 
kierownictwem  Marka  Marynowskiego  postanowiła 
nagrodzić  następujące  prace  w  poszczególnych 
kategoriach  wiekowych,  które  jednocześnie  zostały 
zakwalifikowane  na  eliminacje  powiatowe 
w Radziejowie:
GRUPA II kl. od I – III Szkoła Podstawowa
I -Julia Kołodziejska 9 lat
II- Marta Dziubich 7 lat



III -Julia Wiśniewska 6 lat
IV -Agata Szeląg 9 lat
GRUPA III kl. od IV – VI Szkoła Podstawowa
I -Mateusz Tomalski 12 lat
II -Wiktoria Płachecińska 10 lat
III- Agata Kaniewska 10 lat
GRUPA IV Gimnazjum
I- Nikola Tomaszewska kl. I
II- Daria Pietrzak kl. II
III- Anna Pawlak kl. III
Należy dodać, ze nagrody zostaną rozdane w miesiącu 
styczniu 2013 roku na specjalnej imprezie o czym 
zostaną powiadomieni opiekunowie lub przedstawiciele 
szkół.

MGOKSiR Piotrków Kujawski

UROCZYSTOŚĆ  ZAKOŃCZENIA I WRĘCZENIA NAGRÓD SEZONU LOTOWEGO 
GOŁĘBI DOROSŁYCH I MŁODYCH 2012 

17.11.2012r. odbyło się rozdanie nagród gołębi dorosłych i młodych za sezon lotowy 2012. Imprezę 
zorganizowano w punkcie wkładań gołębi sekcja Piotrków Kujawski. Rozdano nagrody w poszczególnych 
kategoriach.
 Kategoria OPEN gołębi starych z „50”                                Kategoria OPEN gołębi starych z „CAŁOŚCI” 
1.Zimny Marek,  Mistrz                                                            1.Araszewski Krzysztof , Mistrz                 
2.Araszewski Krzysztof,  I wicemistrz                                     2. Zimny Marek, I wicemistrz
3.Deręgowski Roman, II wicemistrz                                        3. Deręgowski Roman, II wicemistrz
  Kategoria A                                                                            Kategoria B
1.Zimny Marek,Mistrz                                                              1. Araszewski Krzysztof,Mistrz
2. Araszewski Krzysztof, I wicemistrz                                     2. Zimny Marek, I wicemistrz
3.Jarmuż Grzegorz, II wicemistrz                                             3. Frontczak Marian, II wicemistrz
                                                                                                   4. Deręgowski Roman, I Przewodnik
 Kategoria C                                                                             5. Grabowski Krzysztof, II Przewodnik
 1.Zimny Marek, Mistrz
 2.Araszewski Krzysztof, I wicemistrz                                    Kategoria M 
 3.Frontczak Marian, II wicemistrz                                          1. Araszewski Krzysztof, Mistrz
 4. Jarmuż Grzegorz, I Przewodnik                                          2. Zimny Marek, I wicemistrz
 5.Deręgowski Roman, II Przewodnictwem                             3. Deręgowski Roman II wicemistrz

   Kategoria ROCZNE                      
 1. Zimny Marek, Mistrz
 2.Araszewski Krzysztof, I Wicemistrz
 3.Woźniak Piotr Adrian, II Wicemistrz
 4.Deręgowski Roman, I Przewodnik
 5.Janiak Marcin, II Przewodnik

Samiec sezonu 2012
Lp. Nazwisko i Imię Nr. Obrączki rodowej Konk Punkty 
Kkm
1 ARASZEWSKI KRZYSZTOF PL0188-09-15423 1 12 
590.30 5531.71

Samica sezonu 2012

Lp. Nazwisko i Imię Nr. Obrączki rodowej Konk Punkty Kkm
1 ARASZEWSKI KRZYSZTOF PL-0188-07-2230 0 9 437.39 4056.53

Najlepszy lotnik ROCZNY sezonu 2012
Lp. Nazwisko i Imię Nr. Obrączki rodowej Konk Punkty Kkm
1 WOŹNIAK PIOTR ADRIAN PL-0188-11-5903 1 5 212.83 2066.90
  Kategoria OPEN młode z „40”                                       Kategoria OPEN młode z „całości” 



1. Araszewski Krzysztof, Mistrz                                          1. Kawczyński Andrzej, Mistrz
2.Wożniak Piotr Adrian, I Wicemistrz                                 2. Frontczak Marian , I Wicemistrz
3. Frontczak Marian, II Wicemistrz                                     3. Matuszak Robert, II Wicemistrz
Kategoria A Młode
1. Woźniak Piotr Adrian, Mistrz
2.Araszewski Krzysztof, I Wicemistrz
3. Kawczyński Andrzej, II Wicemistrz
Najlepsze lotniki kategorii OPEN Młode
Lp. Nazwisko i Imię Nr. Obrączki rodowej Konk Punkty 
Kkm
1 KUCHARSKI TOMASZ -  OGRODOWSKI PIOTR 
PL-0394-12-692 - 5- 95.20 962.29
Nagrody  zostały  ufundowane  przez  Miasto  i  Gminę 
Piotrków  Kujawski  oraz  poszczególnych  hodowców: 
Roberta  Matuszaka,  Romana  Deręgowskiego, 
Stanisława Siwińskiego, Mariana Frontczaka, Irenę 
i  Wiesława  Lisieckich,  Marka  Zimnego,  Marcina 
Janiaka. Sponsorom dziękujemy.                                            Robert Matuszak 

WŁOCŁAWSKI KSIĄDZ POMOCNIKIEM CEREMONIARZY PAPIESKICH

Ks.  Janusz  Bartczak,  kapłan  diecezji  włocławskiej  i  student  liturgiki 
w Papieskim Instytucie  San Anselmo w Rzymie,  został  przyjęty do grona 
pomocników  ceremoniarzy  papieskich  w  Watykanie.  O  tej  decyzji 
poinformowany  został  ks.  bp  Wiesław  Mering  oficjalnym  pismem 
wystosowanym  przez  mistrza  ceremonii  papieskich  ks.  prał.  Guido 
Mariniego, datowanym na dzień 15 listopada br.

Ks.  Bartczak  będzie  należał  do  grona  20  pomocników  ceremoniarzy 
z  całego  świata,  rekrutujących  się  głównie  ze  studentów  liturgiki,  którzy 
przygotowują i biorą czynny udział  w liturgiach papieskich na Watykanie. 
Niezaprzeczalnym  walorem  tej  posługi  jest  praktyka  ceremoniarska 
w  celebracjach  sprawowanych  przez  Ojca  Świętego,  w  bliskości  osoby 
Następcy  św.  Piotra.  Warto  dodać,  że  liturgia  papieska  jest  liturgią 
wzorcową,  co  dla  studiującego  liturgikę  stanowi  najlepszą  szkołę 
przygotowującą do przyszłych zadań. 

We  Włocławku  posługę  ceremoniarza  papieskiego  można  było 
obserwować  podczas  centralnej  uroczystości  jubileuszu  600-lecia  konsekracji  katedry  włocławskiej 
sprawowanej  26 czerwca 2011 r.  pod przewodnictwem legata  papieskiego kard.  Zenona Grocholewskiego, 
kiedy mistrzem ceremonii był przybyły z tej okazji z Rzymu ks. prał. Konrad Krajewski.

Urząd  Papieskich  Celebracji  Liturgicznych  (łac.  Officium  de  Liturgicis  Celebrationibus  Summi 
Pontificis)  to  urząd  w  Kurii  Rzymskiej,  podległy  papieżowi  i  odpowiedzialny  za  przygotowanie  liturgii, 
w której  przewodniczy papież  lub  legat  sprawujący funkcje  w jego imieniu.  Na czele  Urzędu stoi  Mistrz 
Papieskich  Ceremonii  Liturgicznych,  którym  od  2007  r.  jest  ks.  prał.  Guido  Marini.  Wśród  papieskich 
ceremoniarzy jest jeden Polak – ks. prał. Konrad Krajewski.

Ks. Janusz Bartczak urodził się 29 maja 1983 r. w Radziejowie. Pochodzi z Piotrkowa Kujawskiego. 
Święcenia kapłańskie przyjął  1 czerwca 2008 r.  Jako wikariusz pracował w parafii  w Russocicach.  Studia 
z zakresu liturgiki w Pontificio Istituto di San Anselmo w Rzymie rozpoczął w 2010 r.

                     Kuria Diecezji Włocławskiej

WYJAZD PIŁKARZY MLKS PIOTRKÓW KUJAWSKI NA MECZ T-MOBILE EKSTRAKLASY

W niedzielę 2.12.2012 r. Drużyny MLKS Zjednoczeni Piotrków Kujawski grupa seniorów i juniorów 
młodszych wyjechała na mecz pomiędzy Lechią Gdańsk a Zagłębiem Lubin. 
Spotkanie odbyło się w  Gdańsku na PGE Arena uznawaną za wizytówkę Euro 2012. Opisywana jako jeden 
z najpiękniejszych stadionów w Europie. Jest to multifunkcjonalny, nowoczesny obiekt sportowy, pełniący rolę 
centrum biznesu, rozrywki i rekreacji. Zaprojektowana tak, by móc organizować wielkie imprezy nawet do 
45 tys. widzów: mecze piłkarskie, koncerty, inne wydarzenia.



 W spotkaniu  tym  Zagłębie  Lubin  podtrzymało  swoją 
passę  meczów  bez  porażki  -  drużyna  Pavla  Hapala 
zremisowała  w  Gdańsku  z  Lechią  2:2.  Był  to  tak 
naprawdę spektakl  dwóch aktorów : Lechity - Razacka 
Traore  i  Szymona  Pawłowskiego  z  Zagłębia.  Ten 
pierwszy wystąpił w meczu, mimo odniesionej wcześniej 
kontuzji - jak się okazało nie przeszkodziła mu ona grać 
pierwszych skrzypiec na murawie.  Obydwaj zawodnicy 
oczekują na nowe kontrakty, Traore być może zwiąże się 
z  Legią,  Pawłowski  marzy  o  grze  w  ligach 
zagranicznych. Wiele nie brakowało, by wynik spotkania 
na 3:1 dla Lechii ustalił w 81 minucie Ricardinho, ale nie 
wykorzystał rewelacyjnej sytuacji. Jak to w piłce bywa - 
niewykorzystane  sytuacje  lubią  się  mścić  -  takim aniołem zemsty okazał  się  Costa,  posyłając  piłkę  głową 
do siatki doprowadził do remisu 2:2. Mecz był wyjątkowo udanym spotkaniem dla obydwu drużyn, a kibicom 
dostarczył niezapomnianych emocji. 
Wyjazd  na  mecz  T-Mobile  Ekstraklasy  w  całości  był  sponsorowany  przez  Sławomira  Boguckiego 
Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Piotrkowie Kujawskim. W podziękowaniu za trud i  wysiłek włożony 
w reprezentowanie barw klubu oraz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. 

Zawodnicy MLKS Zjednoczeni Piotrków Kujawski serdecznie dziękują sponsorowi. 
MLKS Zjednoczeni Piotrków Kujawski

III PRZEGLĄD TEATRZYKÓW PRZEDSZKOLNYCH 2012/2013

        W tym roku szkolnym inaczej niż w poprzednim III edycja Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych odbyła  
się zimową porą. 11 grudnia na przedszkolnej scenie zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie wszystkie 
grupy z  naszego  przedszkola.  Występy  na  scenie  dają 
dzieciom okazję do pokonywania nieśmiałości, rozwijają 
mowę, ćwiczą pamięć i koncentrację uwagi. Są również 
okazją do spotkań dzieci, nauczycieli i rodziców, dzięki 
której  dochodzi  do  wymiany  opinii,  doświadczeń, 
spostrzeżeń. Dzieci wzbogacają swój poziom kulturalny, 
albowiem teatr stanowi wyjątkową gałąź sztuki i kultury. 
Rozbudowuje i kształtuje wyobraźnię, pozwala dostrzec 
sprawy innych ludzi,  uczy wrażliwości.  Poprzez udział 
w różnych formach teatralnych kształtuje się osobowość 
młodego  człowieka,  zapewniony  jest  wszechstronny 
rozwój biopsychospołeczny. Umacnia się także poczucie 
własnej  wartości.  Przygotowanie  i  udział 
w  przedstawieniach  aktywizuje  dziecko,  skłania  do 
podejmowania  zadań,  umacnia  więzi  społeczne  i  emocjonalne.  Następuje  wdrożenie  młodych  ludzi 
do samokontroli, samodyscypliny. Rozwija się samodzielność dziecka, umacniają się jego dążenia, postawione 
sobie cele. "Teatr" pomaga uzyskać prawidłową orientację w świecie. Zabawa w teatr pozwala wykazać się 
inwencją i pomysłowością, a także twórczą postawą. Dziecko kreuje daną postać w przedstawieniu. Zajęcia 
teatralne  pobudzają  do  przeżywania  różnorodnych  pozytywnych  emocji.  Uczą  pokonywać  trudności 
i przeszkody.  Przegląd Teatralny  jako nowa inicjatywa zdobył sympatię i uznanie widzów małych i dużych 
oraz  samych  aktorów.  Główną  nagrodę,  czyli  Złotą  Maskę  ex  aequo  zdobyły  dzieci  z  grupy  „Misie” 
w przedstawieniu zatytułowanym „Pewnego razu w lesie” oraz „Elfy”  w teatrzyku pt. „Księżniczka Gburka”.

Przedstawienia te i  pozostałe,  których premiery mogliśmy oglądać,  miały za zadanie zaprezentować 
widzowi uniwersalne prawdy i wartości, które w życiu są najcenniejsze, czyli: miłość, prawda, radość, zdrowie, 
zgoda.  Forma teatralna pokazuje dziecko w zupełnie  nowym,  świeżym ujęciu,  ukazuje nieznane wspaniałe 
umiejętności dziecka, które mogłyby zostać zupełnie niezauważone.  
                                                                                                                                                  

Magdalena Gregor

INTEGRACJA JUŻ OD PRZEDSZKOLA

„W  integracji  dzieci  zdrowe  i  osoby  niepełnosprawne  poprzez  wspólne  zabawy,  zajęcia,  imprezy  
i wycieczki uczą się w sposób naturalny oraz spontaniczny wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości, szacunku,  



troski,  odpowiedzialności,  wsparcia,  empatii.  W  ten  sposób  wychowankowie  nabywają  umiejętności  
społecznych, wszechstronniej rozwijają swoją osobowość.” (prof. Maria Grzegorzewska)
Tradycją  naszego  przedszkola  jest  realizacja  zajęć  w ramach  działań  integracji.  Tematyka  tych  zajęć  jest 
różnorodna  i  zależy  od  pomysłów  nauczycieli  poszczególnych  grup.  Hasłem  przewodnim  tegorocznego 
Tygodnia Integracji było:  INNI, ALE TACY SAMI. Głównym założeniem naszego działania było pokazanie 
dzieciom, że ludzie różnią się od siebie. Nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są gorsi. Zależało 
nam na wykształceniu przyjaznego stosunku dzieci do osób z niepełnosprawnością. Staramy się nauczyć dzieci
tolerancji wobec rówieśników różniących się wyglądem czy też zachowaniem. 

INNI, ALE TACY SAMI
Od 27 listopada do 4 grudnia obchodziliśmy w naszym przedszkolu

Tydzień Integracji
PROGRAM TYGODNIA INTEGRACJI

1.  27  -  30  listopada –  Wyrabianie  szacunku  wobec  osób  starszych  i  niepełnosprawnych -  wystawa  prac 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi, Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego 
i Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie,
2. 29 listopada wspólnie ze społecznością wolontariatu przy Gimnazjum im Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
zorganizowane zostało przedstawienie teatralne, 
3. 27  listopada –  „Wszyscy  jesteśmy  Europejczykami”-  warsztaty  wielokulturowe.  Dzieci  miały  okazję 
dowiedzieć się więcej o komunikacji międzykulturowej Bułgarii. Siostry Yulki i Gyuldzhana czytały bajki oraz 
przybliżały tradycje ich kraju. 
4. 30 listopada uczestniczyliśmy w przedstawieniu teatralnym „Legenda o Świętym Mikołaju.”
ZAPROSILIŚMY RÓWNIEŻ DO:
1. Prowadzenia cyklu zajęć:„Inny nie znaczy gorszy”. (np. grubas, piegus, okularnik). Kształtowania postaw 
tolerancji wobec innych,
2. Cyklu zajęć: „Jesteśmy różni” - kształtowanie tolerancji wobec innych i akceptacji samego siebie,
3. Z wizytą u J. Korczaka czyli cykl zajęć: 
a) zapoznanie z życiem i twórczością Janusza Korczaka, 
b) kształtowanie u dzieci postaw obywatelskich, 
c) wyrabianie świadomości swoich praw i konieczności poszanowania praw drugiego człowieka, 
d) zapoznanie z "korczakowskimi" prawami dziecka oraz uświadomienie dzieciom że są one aktualne do dziś 
i zawarte w Konwencji Praw Dziecka, 
e) kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na piękno literatury polskiej - poznajemy Króla Maciusia I. 
4. Wystawy prac i wytworów dzieci związane z integracją:
a) wykonanie plakatów promujących integrację, które ozdobiły nasze sale, 
b) prace plastyczne pod hasłem „Każdy z nas jest inny, wszyscy jesteśmy równi”,
c) „W świecie ciszy” – dowolna interpretacja tematu i dowolna technika plastyczna,
d) „Pachnąca łąka” – każde dziecko w grupie malowało pastelami fragment łąki z zawiązanymi oczami,
e) „Co potrafią moje usta?” – rozdmuchiwanie plamy tuszu lub farby plakatowej przy pomocy rurki do 
napojów,
f) „Tableau  grupy”  –  każde  dziecko  rysowało  swój  własny  portret,  który  został  umieszczony  na  arkuszu 
brystolu w kolorze grupy,
g)  „Medal  przyjaźni”  –  codziennie  dzieci  ozdabiały  kolejne  części  medalu  -  czteropłatkowego  kwiatka  - 
określonymi technikami plastycznymi. 
5.Rozpoznawanie emocji 
a) zapoznanie  z  różnymi  formami  rozwiązywania  konfliktów  –  Jestem  wspaniały  czyli  Katalog  Dobrego 
przedszkolaka, 
b) Gry i zabawy kształcące inteligencję emocjonalną. – Zabawy fundamentalne, 
c) odczytanie treści „KODEKSU DOBREGO KOLEGI” – podpisywanie kodeksu przez dzieci, które chciały 
i zobowiązały się go przestrzegać ( w dowolny sposób lub z pomocą nauczycielki, samodzielnie przez dzieci 
umiejące pisać) 

Katarzyna Dziubich

„AKTYWNI NA START” DOBIEGLI DO METY
W  Gminie  Piotrków  Kujawski  zakończono  tegoroczną  realizację  projektu  systemowego 

pt.  ,,AKTYWNI NA START” w ramach  Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  VII  Promocja 
Integracji Społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej.



Celem  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  uczestników 
do wejścia lub powrotu na rynek pracy . 
W  2012  roku  działaniami  projektu  objęto  łącznie 
35 osób, z tego 27 osób w ramach kontraktów socjalnych 
uzyskało następujące kwalifikacje zawodowe:
-  15  osób  ukończyło  kurs  sprzedawcy  z  obsługą  kas 
fiskalnych,
-  2  osoby  ukończyły  kurs  opiekuna  osób  chorych, 
starszych, niepełnosprawnych i dzieci,

- 4 osoby ukończyły kurs operatora koparko - ładowarki,
- 5 osób ukończyło kurs magazyniera z obsługą wózków 
jezdniowych,
- 1 osoba ukończyła kurs brukarza.
Edukacja  zawodowa  została  uzupełniona  wsparciem 
psychologicznym  oraz  doradztwem zawodowym.  Po  raz 
pierwszy w tym roku, dla uczestników projektu w ramach 
kontraktów  socjalnych  dodatkowo  sfinansowano  kurs 
prawa  jazdy  kat.  B.  Z  tego  kursu  skorzystało  10  osób. 
Ponadto  skierowano  i  sfinansowano  zajęcia  edukacyjne 
związane z uzupełnieniem wykształcenia dla 1 uczestnika 
projektu.
W Programie  Aktywności  Lokalnej  brało udział  8  osób. 
Program ten miał na celu pomoc rodzinom borykającym się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi. 
Osoby te uzyskały wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne oraz doradztwo zawodowe. Ponadto 
dla uczestników PAL-u i ich rodzin zorganizowano piknik integracyjny w gospodarstwie agroturystycznym 
„Leśniczówka”. Wśród wielu atrakcji zapewniono zwiedzanie starej chaty kujawskiej, izby leśnej i zwierzyńca. 
Podczas pikniku uczestnicy skorzystali z ciepłego posiłku, podanego w jadalni urządzonej w stylu kujawskim, 
gdzie  mieli  okazję  skosztować  potraw  regionalnych.  Po  posiłku  zorganizowano  konkursy  z  nagrodami, 
w  których  udział  brały  dzieci  wraz  z  rodzicami.  Ukoronowaniem  spotkania  było  ognisko.  Warto  dodać, 
że osoby te  uczestniczyły w spotkaniach grupy wsparcia  ukierunkowanych na zmotywowanie uczestników 
do  podejmowania  działań  mających  na  celu  zmianę  swojej  sytuacji  życiowej  oraz  zwiększenia  poczucia 
własnej wartości.
W  2012r.  wartość  projektu  wyniosła  200.454,40  zł  z  czego  dofinansowanie  z  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego stanowi kwotę 179.406,69 zł, natomiast 21.047,71 zł to wkład własny.               
W latach 2008-2011 w ramach projektu wykorzystano kwotę 605.765,08 zł    ze środków EFS, a pomocą 
zostało objętych łącznie 87 osób.
Z naszych danych wynika, że od początku realizacji projektu tj. od 2008 roku 10 osób podjęło zatrudnienie, 
3 osoby podjęły naukę oraz 2 osoby aktywnie działają w kole gospodyń wiejskich.
W  dniu  13.12.2012r.  odbyło  się  spotkanie  promocyjno  –  podsumowujące  tegoroczną  realizację  projektu 
„Aktywni na start” z udziałem uczestników projektu oraz zaproszonych gości. Podczas spotkania Burmistrz 
Miasta  i  Gminy  Piotrków  Kujawski  Pan  Mirosław  Skonieczny  uroczyście  wręczył  uczestnikom  projektu 
certyfikaty  potwierdzające  zakończenie  udziału  w  projekcie.  Cieszymy  się  z  każdego  sukcesu  naszych 
beneficjentów i życzymy im dalszych sukcesów.
Jednocześnie informujemy, że w 2013r. ponownie przystąpimy do realizacji projektu systemowego „Aktywni 
na start” dlatego, osoby zainteresowane udziałem, korzystające z pomocy społecznej, proszone są o zgłaszanie 
się do pracowników socjalnych. 

                                                                                                                                          Zespół projektowy

KILKA SŁÓW O KASPROWICZU

 7  grudnia  2012  roku  uczniowie  klas  szóstych  spotkali  się  w  szkolnej  bibliotece,  aby  wysłuchać 
niezwykle  ciekawej  prelekcji  pani  Krystyny  Pietrzak  o  życiu  i  twórczości  patrona  naszej  szkoły  -  Jana 
Kasprowicza.  



Pani Pietrzak jest emerytowaną nauczycielką języka 
polskiego. Przez szereg lat pracowała w naszej placówce. 
Reprezentowała  naszą  szkołę  na  zlotach  szkół 
kasprowiczowskich. Jest autorką słów naszego szkolnego 
hymnu (mąż Paweł Pietrzak, również nauczyciel, napisał 
muzykę).  Jak  sama  mówi,  z  Kasprowiczem  czuje  się 
bardzo związana. Jako osoba urodzona w Inowrocławiu 
podążała Jego śladami, na wiele znanych miejsc starała 
się  patrzeć  Jego  oczyma  i  z  Jego  perspektywy.

W  ciekawy  i  przystępny  sposób  pani  Pietrzak 
przybliżyła  uczniom  sylwetkę  poety.  Mieli  okazję 
dowiedzieć się, że był jak każdy chłopiec w ich wieku. 
Lubił  biegać  po  kujawskich  łąkach,  wspinać  się  po 

drzewach, wyjmować ptakom jaja z gniazd, ciągnąć dziewczynki za warkocze… Mimo wielu przeciwności 
losu  uparcie  dążył  do  celu  i  osiągnął  ogromny  i  bardzo  upragniony  sukces.  

Myślę,  że  Jan  Kasprowicz,  jeden z  nielicznych  sławnych  synów kujawskiej  ziemi  jest  doskonałym 
wzorem do naśladowania dla naszych uczniów. Swoim życiem i walką w nim, o często elementarne z naszej 
perspektywy rzeczy, wykazał, że można zdobyć to, co nie do zdobycia, pokonać to, co nie do pokonania. I tego  
życzę wszystkim naszym uczniom. 
 Monika Woźniak

TORUŃSKI KWARTET SMYCZKOWY - KONCERT

Dzięki  środkom unijnym w Ramach Regionalnego 
Programu  Operacyjnego,  obok  prac  konserwatorskich 
i  rewitalizacyjnych  w  zabytkach  na  terenie 
województwa odbędzie się 120 koncertów i w ramach 
tego  projektu.  W  niedzielę  9  grudnia  o  godz.  17.00 
w czasie  Mszy św.  i  po  jej  zakończeniu  taki  koncert 
odbył  się  w  naszym  kościele  w  wykonaniu  Kwartetu 
Smyczkowego z Torunia.

 Na tym koncercie zaszczycił nas swoją obecnością 
także  Ks.  Biskup  Ordynariusz.  Profesjonalny  koncert 
sprawił  zapewne  przyjemność  Ks.  Biskupowi, 
miłośnikowi muzyki,  tym bardziej, że obchodził swoje 
urodziny. Nie brakowało więc serdecznych życzeń oraz 
bukietu róż. 

                                                                                                                  Marianna Kucharska
KLUB SPORTOWY OLIMPIA NOWA WIEŚ

W obecnym sezonie bierzemy udział w rozgrywkach Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej organizowanych 
przez  TKKF Radziejowianka. Po trzech kolejkach jesteśmy na trzecim miejscu na 12 zespołów.

W  dniu  09.  12.  2012  r.  zorganizowaliśmy 
V  Turniej  Mikołajkowy  w  hali  Sportowo- 
Widowiskowej  w  Piotrkowie  Kujawskim  o  puchar 
Burmistrza  i  Przewodniczącego  Rady Miasta  i  Gminy 
w  Piotrkowie  Kujawskim.  W  turnieju  brały  udział 
zaprzyjaźnione zespoły:
- Powiatówka Dobre zajmując I miejsce;
- Leśni Powałkowice zajmując II miejsce;
- Tęcza Topólka zajmując III miejsce;
- Orion Skulsk seniorzy zajmując IV miejsce;
- Orion Skulsk zajmując V miejsce;
- Olimpia Nowa Wieś zajmując VI miejsce;
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piotrkowie 
Kujawskim Pan Sławomir Bogucki ufundował statuetki dla:
- najlepszego zawodnika turnieju, którą otrzymał zawodnik z Powiatówki Dobre;
- najmłodszego zawodnika turnieju – zawodnik z Tęczy Topólka;



- najstarszego zawodnika turnieju – zawodnik z Orionu Skulsk seniorzy.
Dziękujemy sponsorom za ufundowanie pucharów i statuetek,  zawodnikom za udział  we wspaniałej 

zabawie,  a  Pani  dyrektor  Zespołu  Szkół  w Piotrkowie  Kujawskim,  Annie  Pilarskiej  za  umożliwienie  nam 
zorganizowania tego turnieju na hali sportowej.
                                                                                                                                                  Edward Kubisiak

WIGILIA JAK W RODZINIE

Dookoła  biała,  mroźna  zima,  z  kuchni  od  rana 
unosiły  się  świąteczne zapachy,  pięknie nakryte  stoły 
czekały     na  gości,  na  korytarzu  wystrojona  choinka 
witała przybyłych mruganiem lampek. W takim właśnie 
nastroju 14 grudnia br.  uczestnicy WTZ w Nowej Wsi 
oczekiwali na spotkanie opłatkowe. W tym roku zasiedli 
do stołu wigilijnego w mniejszym niż zwykle , ale bardzo 
miłym  gronie.  Z  zaproszonych  gości  przybyli 
p.  Mirosław  Skonieczny  -  Burmistrz  Miasta  i  Gminy 

Piotrków Kujawski  wraz   ze  współpracownikami  oraz 
przedstawiciele  Rady  Rodziców  i  Stowarzyszenia 
"Przekroczyć  Granice".   Po  złożeniu  życzeń  wszyscy 
zasiedli przy stole, by skosztować pysznych, wigilijnych 
potraw. Później uczestnicy zaprezentowali przygotowany 
na tę okazję koncert kolęd i pastorałek. Nie zabrakło też 
prezentów. Każdy z podopiecznych  został obdarowany 
słodkimi  upominkami  ufundowanymi  przez 
Stowarzyszenie   "Przekroczyć  Granice".  To  spotkanie 
pozostawiło we wszystkich - Gościach i Gospodarzach - 
ciepły, bożonarodzeniowy nastrój.

Wioletta Wiśniewska

ROLNICZE EMERYTURY I RENTY PO 1 STYCZNIA 2013 R.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. 
o  zmianie  ustawy  o  emeryturach  i  rentach  z  Funduszu  Ubezpieczeń 
Społecznych  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012 r. poz. 
637), która, poprzez art. 3, wprowadzi zmiany do ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 
291 z późn. zm.).
Zmiany  te  polegają  na:  podwyższaniu  i  sukcesywnym  zrównaniu  wieku 
emerytalnego dla kobiet oraz mężczyzn (art. 19 ust. 1 pkt 1, ust. 1a i 1b),  
ograniczeniu możliwości skorzystania z emerytur rolniczych z art. 19 ust. 2, 
czyli  tzw.  emerytur  „wcześniejszych”  (art.  19  ust.  2a,  art.  26  ust.  3),  
wprowadzeniu  możliwości  przejścia  na  częściową  emeryturę  rolniczą  (art. 

19a), wprowadzeniu okresowej emerytury rolniczej (art. 15 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z FUS…), zmianie niektórych zasad wypłaty części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej (art. 22 ust. 1 
oraz art. 28 ust. 11 i 12).
Podwyższanie i zrównanie wieku emerytalnego 
Podwyższanie wieku emerytalnego zacznie się od roku 2013 i będzie przebiegało stopniowo. Obejmie kobiety 
urodzone po dniu 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po dniu 31 grudnia 1947 r. Pełnym wiekiem 
emerytalnym wynoszącym 67 lat będą musiały legitymować się kobiety urodzone po dniu 30 września 1973 r.  
(mające obecnie 39 lat) i mężczyźni urodzeni po dniu 30 września 1953 r. (mający obecnie 59 lat). Docelowe 
67  lat  zostanie  osiągnięte  w  przypadku  mężczyzn  w  2020  r.  a  w  przypadku  kobiet  w  2040  r.,  a  więc 
odpowiednio po 7 i 27 latach od początku podnoszenia wieku emerytalnego.
Przykład: Na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2012 r. kobieta, ur. w styczniu 1955 r.,  
mogłaby  ubiegać  się  o  emeryturę  rolniczą  w  styczniu  2015  r.  (ukończy  wówczas  60  lat).
Po wprowadzeniu zmian od 1 stycznia 2013 r. wymagany wiek emerytalny dla takiej kobiety wyniesie 60 lat  



i 9 miesięcy. A zatem kobieta ta będzie mogła ubiegać się o emeryturę rolniczą dopiero w październiku 2015 r. 
Ograniczenie uzyskania emerytury rolniczej 
Emerytury z art. 19 ust. 2, tzw. emerytury „wcześniejsze” będą przyznawane tylko rolnikom, którzy do dnia 
31 grudnia 2017 r. ukończą wiek 55 lat  – kobieta lub 60 lat  – mężczyzna,  będą legitymować się okresem 
co najmniej  30  lat  podlegania  wyłącznie  rolniczemu ubezpieczeniu  emerytalno  -  rentowemu i  zaprzestaną 
prowadzenia działalności  rolniczej.    Z emerytur  tych będą mogły skorzystać wyłącznie:  kobiety urodzone 
przed 1 stycznia 1963 r., mężczyźni urodzeni przed 1 stycznia 1958 r.
Wydłużenie  wieku  emerytalnego  i  pozostawienie  wieku  wymaganego  do  wcześniejszej  emerytury 
na  dotychczasowym  poziomie  spowoduje  obniżenie  wysokości  części  uzupełniającej  emerytury  rolniczej 
„wcześniejszej”.  Świadczenie  to  będzie  obniżane  po  5%  emerytury  podstawowej  za  każdy  rok  dzielący 
uprawnionego od wieku emerytalnego i, jak dotychczas, będzie podwyższane o 5% po osiągnięciu kolejnego 
roku życia. 
Przykład
W styczniu 2013 r. kobieta, ur. 1 stycznia 1958 r., spełniła warunki do emerytury rolniczej „wcześniejszej” 
(ukończyła 55 lat, posiadała 30 lat ubezpieczenia rolniczego i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej). 
Wysokość części uzupełniającej emerytury rolniczej zostanie obniżona za 6 pełnych lat, ponieważ w wyniku 
wydłużenia  wiek  emerytalny  dla  tej  kobiety  to  61  lat  i  9  miesięcy  (61  lat  –  55  lat).  
Za  każdy  rok  dzielący  kobietę  od  wieku  emerytalnego  część  uzupełniająca  zostanie  zmniejszona  o  5% 
emerytury podstawowej, czyli  łącznie o 30% emerytury podstawowej. Po upływie każdego kolejnego roku 
życia część uzupełniająca będzie podwyższana o 5% emerytury podstawowej – zgodnie z podanymi zasadami 
od 01.01.2013 r. – zmniejszenie o 30%,
od 01.01.2014 r. – zmniejszenie o 25%,
od 01.01.2015 r. – zmniejszenie o 20%,
od 01.01.2016 r. – zmniejszenie o 15%,
od 01.01.2017 r. – zmniejszenie o 10%,
od 01.01.2018 r. – zmniejszenie o 5%,
od 01.01.2019 r. – zmniejszenie o 0%.
Częściowa emerytura rolnicza 
O  emeryturę  częściową  będą  mogli  ubiegać  się  ubezpieczeni  (rolnicy,  domownicy),  tj:  
kobiety, które osiągnęły wiek 62 lata i mają co najmniej 35 letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu,  mężczyźni,  którzy  osiągnęli  wiek  65  lat  i  posiadają  co  najmniej  40  letni  okres 
podlegania  rolniczemu  ubezpieczeniu  emerytalno  –  rentowemu.  Wysokość  częściowej  emerytury  rolniczej 
będzie  wynosić  50%  kwoty  emerytury  rolniczej  ustalonej  na  ogólnych  zasadach  i  nie  będzie  podlegać 
podwyższeniu do kwoty emerytury podstawowej. Wysokość tego świadczenia nie będzie zmniejszana, mimo że 
emeryt będzie prowadził działalność rolniczą.
Emerytura częściowa nie będzie również zmniejszana ani zawieszana, gdy emeryt będzie osiągał przychody 
z  tytułu  działalności  pozarolniczej  podlegającej  ubezpieczeniu  społecznemu  (np.  z  tytułu  zatrudnienia).  
Przy  częściowej  emeryturze  rolniczej  będą  wypłacane  te  wszystkie  dodatki,  które  są  przyznawane,  na 
podstawie  odrębnych  przepisów,  emerytom,  którzy  osiągnęli  powszechny  wiek  emerytalny.  
Z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego przez osobę uprawnioną częściowa emerytura rolnicza zostanie 
z  urzędu zamieniona  na emeryturę  rolniczą  i  wówczas  część  uzupełniająca  emerytury  rolniczej  może ulec 
zawieszeniu, jeżeli emeryt nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.
Emerytura częściowa będzie dostępna dla kobiet od 2021 r. (urodzonych po 1958 r.) oraz dla mężczyzn od 
2013 r. (urodzonych po 1947 r.). Postępowanie o przyznanie częściowej emerytury rolniczej wszczyna się na 
podstawie  wniosku,  złożonego  przez  osobę  zainteresowaną  na  takich  samych  zasadach,  jak  w  przypadku 
emerytury rolniczej w pełnym wieku emerytalnym. 
Okresowa emerytura rolnicza 
Osobom, którym upłynął okres, na jaki została im przyznana renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, a które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, będzie przysługiwała okresowa 
emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku. 
Emerytura okresowa będzie przysługiwała w wysokości emerytury podstawowej – bez względu na posiadany 
okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu. 
Do  okresowej  emerytury  rolniczej  będą  stosowane  odpowiednio  przepisy  ustawy  dotyczące  emerytury 
rolniczej.  
Okresowa  emerytura  rolnicza  będzie  podlegać  zawieszeniu  (w  odpowiedniej  części),  jeżeli  emeryt  nie 
zaprzestanie  prowadzenia  działalności  rolniczej  w  rozumieniu  ustawy  oraz  zmniejszeniu,  jeżeli   osiągnie 



przychody  z  tytułu  działalności  pozarolniczej  podlegającej  ubezpieczeniu  społecznemu  w  wysokości 
powodującej zmniejszenie świadczenia. 
Przy  emeryturze  okresowej  będą  wypłacane  dodatki  przyznane  na  podstawie  odrębnych  przepisów.  
Osoba zainteresowana, która utraci prawo do renty strukturalnej, a która nie osiągnęła wieku emerytalnego, 
powinna zwrócić się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej KRUS, właściwych ze względu na 
miejsce  zamieszkania,  z  wnioskiem  o  przyznanie  prawa  do  okresowej  emerytury  rolniczej.  Do  wniosku 
powinna dołączyć kopię decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.
Z  chwilą  osiągnięcia  wieku  emerytalnego  okresowa  emerytura  rolnicza  zostanie  z  urzędu  zamieniona  na 
emeryturę rolniczą, jeżeli uprawniony do emerytury okresowej będzie legitymował się co najmniej 25 letnim 
okresem ubezpieczenia  emerytalno  -  rentowego.  Nowe rozwiązania  w zakresie  wypłaty emerytur i  rent 
rolniczych  możliwość  podejmowania  pracy  pozarolniczej  przez  osoby  uprawnione  do  okresowej  renty 
rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, bez utraty prawa do tego świadczenia Osoby uprawnione do okresowej 
renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy będą mogły podejmować, w czasie pobierania tego świadczenia, 
inną działalność nie związaną z rolnictwem, podlegającą ubezpieczeniu społecznemu, nie tracąc prawa do tej 
renty.   
W zależności od uzyskanego przychodu świadczenie będzie ulegało zmniejszeniu (zawieszeniu) na zasadach 
wynikających z przepisów obowiązujących w systemie powszechnym. 
możliwość  uzyskania  pełnej  emerytury  lub  renty  w  przypadku  prowadzenia  przez  rencistę  lub  emeryta, 
w pełnym wieku emerytalnym, działalności rolniczej z małżonkiem, który podlega ubezpieczeniu emerytalno 
-rentowemu z mocy ustawy Zarówno rencista, jak i emeryt,  z wyjątkiem osób uprawnionych do emerytury 
wcześniejszej  lub  okresowej,  będą  mogli  prowadzić  działalność  rolniczą  bez  zawieszania  wypłaty  części 
uzupełniającej tego świadczenia, jeżeli małżonek emeryta/rencisty będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno 
-rentowemu z mocy ustawy.                                                                                                              
                                                                                OR KRUS w Bydgoszczy 

ABY ŚWIĄTECZNY CZAS BYŁ BEZPIECZNY 

Okres świąt to czas wzmożonych zakupów, czas kiedy mamy więcej gotówki przy sobie. Jest to również 
czas wzmożonej aktywności złodziei. „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, urlop. Pozostawione  mieszkania i domy bez opieki mogą stać się 
miejscem włamań i kradzieży. Aby temu zapobiec należy: 

– 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  
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  przedświątecznym,  Świąt   Bożego 
Narodzenia  jak  również  Sylwestra  policjanci  z  powiatu  radziejowskiego  planują  wzmożone  patrole 
w miejscach szczególnie narażonych na działanie złodziei. 

Marcin Krasucki
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