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Nuncjusz  apostolski odwiedził piotrkowską parafię
W  sobotę  21  stycznia  br.  miała  miejsce  niecodzienna,  podniosła 
uroczystość.
     Na zaproszenie biskupa włocławskiego Wiesława Meringa przybył do 
Piotrkowa  Kujawskiego  nuncjusz  apostolski  w  Polsce  abp  Celestyno 
Migliore, aby poświęcić odnowioną płaskorzeźbę upamiętniającą  wizytę 
abp. Achillesa Rattiego , późniejszego papieża Piusa XI.
      O godz. 9.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. Bp 
Wiesław Mering, a koncelebrował biskup pomocniczy Stanisław Gębicki. 
Brali  w niej  udział:  wicemarszałek  woj.  kujawsko-pomoskiego  Dariusz 
Kurzawa,  starosta  Marian  Zieliński,   burmistrz  Piotrkowa  Mirosław 
Skonieczny  oraz  radni,  dyrektorzy  szkół,  poczty  sztandarowej 
i zgromadzeni wierni.

Po przybyciu nuncjusza apostolskiego 
nastąpił uroczysty ingres do kościoła 
i  powitanie  przez  ks.  biskupa 
W.  Meringa  i  ks.  kanonika 
Z.  Cabańskiego  proboszcza 
piotrkowskiej parafii, który zapewnił, 
że dla mieszkańców Piotrkowa ta wizyta jest chwilą historyczną i wielkim 
wyróżnieniem.  Abp  Migliore  powiedział  m.in.,  iż  ,,Achilles  Ratti  był 
wielkim patriotą (…). Choć nie był Polakiem, kochał ten kraj i kochał ten 
Kościół’’. Polacy byli mu wdzięczni za to ,że jako jedyny dyplomata nie 
opuścił Warszawy w 1920 r. w obliczu śmiertelnego zagrożenia ze strony 
zbliżających  się 
bolszewików.
 Następnie  abp 
Celestyno  Migliore 
poświęcił 
odnowioną 
płaskorzeźbę, 
znajdującą  się   na 

zewnętrznej  ściane  kościoła.  Jest  nią  medalion  – 
popiersie  Achillesa  Rattiego.  Pamiątkowy  napis  pod 
medalionem  zniszczyli  hitlerowcy.  Odtworzony  napis 
brzmi: 
,,Achilles  Ratti,  Pierwszy  Nuncjusz  w  Odrodzonej 
Polsce,  Obecny  Papież  Pius  XI,  Piotrkowianie  na 
wieczną pamiątkę, 1933 r. „

Marianna Kucharska\

Spotkanie wigilijne w świetlicy opiekuńczo- wychowawczej

Grudzień  to czas oczekiwania na  Święta Bożego 
Narodzenia,  czas  spotkań  wigilijnych,  podziękowań 
i  składania  sobie  życzeń.  Dla podopiecznych  świetlicy 
opiekuńczo-wychowawczej  spotkanie  wigilijne  jest 
najbardziej uroczystym i wzruszającym momentem roku. 
To jedna z wyjątkowych okazji wspólnego i rodzinnego 
świętowania.  Dlatego  w  piątkowy  wieczór  20  grudnia 
2011  roku  w  naszej  wigilii  jak  każdego  roku 
uczestniczyli  nasi  świetlicowi  przyjaciele:  ksiądz 
proboszcz,  radni  Rady  Miejskiej,   pracownicy  Urzędu 
Miasta  i  Gminy,  dyrektorzy  szkół  i  placówek 
oświatowych,  kierownik  oraz  pracownicy  Miejsko 
-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  członkowie 
Stowarzyszenia  RMiG  Piotrków  Kujawski, 



wolontariusze oraz rodzice dzieci,  uczestników świetlicy.  Przybyłych  na wigilię  gości  tradycyjnie  powitała 
Iwona  Siutkowska,  kierownik  świetlicy  opiekuńczo-wychowawczej  i  zaprosiła  do  wspólnego  przeżywania 
Narodzin Pańskich.

W magiczną aurę wigilijnego nastroju wprowadziło 
przybyłych  gości  przedstawienie  pt.  „Święta  Noc” 
w  wykonaniu  naszych  podopiecznych.  Po  jasełkach 
nastąpiła  chwila  składania  życzeń,  podziękowań 
i  przekazywania  świątecznych  prezentów.  W  imieniu 
burmistrza Mirosława Skoniecznego, który w tym dniu 
nie mógł być u nas obecny z racji ważnych obowiązków 
służbowych,  głos  zabrał  Jarosław  Waszak  -  sekretarz 
Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piotrków  Kujawski,  który 
dziękując za piękny występ złożył  wszystkim życzenia 
zdrowia,  radosnych  Świąt  i  wzajemnej  życzliwości 
w  nadchodzącym  Nowym  Roku.  Do  życzeń 
świątecznych  dołączyli  również  Arkadiusz  Rybak 
-przewodniczący  Rady  Miejskiej  oraz  doktor  Teresa 

Kowalska, którzy jednocześnie podziękowali za chwile pięknych wzruszeń oraz lekcję miłości i wiary.
Następnie zasiedliśmy wszyscy razem do wigilijnego stołu. Wspólnie w ciszy i zadumie wysłuchaliśmy 

słów  księdza  kanonika  Zbigniewa  Cabańskiego  -  proboszcza  naszej  parafii,  który  odczytał  Ewangelię 
o narodzeniu Pana Jezusa oraz poprowadził modlitwę, po czym zaprosił do odśpiewania kolędy „Cicha Noc” 
oraz symbolicznego przełamania się opłatkiem i złożenia sobie życzeń.

Siedząc przy pięknie udekorowanych i zastawionych 
stołach,  rozświetlonych  blaskiem  choinkowych  świec, 
ciesząc  się  swoim  towarzystwem  degustowaliśmy 
potrawy  świąteczne  przygotowane  z  pomocą  Urszuli 
Waszak,  szefowej  szkolnej  kuchni.  Wszystkie  potrawy 
zgodnie  z  wigilijną  tradycją  były  postne.  W  trakcie 
kolacji  pojawił  się Święty Mikołaj,  który przyniósł  dla 
wszystkich  dzieci  słodkie  prezenty  współfinansowane 
przez Burmistrza,  Radnych Rady Miejskiej  oraz Teresę 
Kowalską. 

Dziękujemy  wszystkim  naszym  przyjaciołom  za 
udział w naszej uroczystości oraz za dobre i wielkie serca 
przepełnione miłością i wrażliwością na potrzeby dzieci. 
Niech  magia  i  ciepło  tych  jedynych,  wyczekiwanych 

Świąt trwa przez cały rok w Waszych sercach. Wyrażamy nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie przy tym 
wspólnym wigilijnym stole, w tym samym gronie i w tej samej rodzinnej atmosferze.

Iwona Siutkowska       
Ratujemy kasztanowce  

15  marca  2012  roku  na  terenie  zespołu  dworsko  – 
parkowego  oraz  zieleńca  przy  ulicy  Słonecznej 
w  Piotrkowie  Kujawskim  przeprowadzono  akcję 
szczepienia  drzew  z  gatunku  kasztanowiec  mającą  na 
celu  zwalczanie  szkodnika  szrotówka 
kasztanowcowiaczka  (Cameraria  orhidella)  oraz  grzyba 
(Guignardia  aeseuli)  poprzez  aplikacje  preparatu 
bezpośrednio  do  pnia  metodą  mikroiniekcji.  Łącznie 
zaszczepiono 19 drzew kasztanowca białego. 
Akcja  szczepienia  kasztanów  została  przeprowadzona 
przez  Zakład  Zwalczania  Szkodników  „SCORPION” 
Włodzimierz  Pszczoliński  z  Włocławka.  Wszystkie 
czynności  wykonano  zgodnie  z  instrukcją  Instytutu 
Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach oraz producenta preparatu. Wprowadzanie środka odbywa się 
poprzez  początkowe  nawiercanie  otworów  do  których  jest  wstrzykiwany  żel  za  pomocą  specjalnych 
strzykawek.  Mariusz Pikuła



105 Lat to jest powód do Dumy  
Kółka  rolnicze  mają  w  Polsce  przeszło  100-letnią 
tradycję.  Już  w  1932  roku  Kazimierz  Gruetzmacher, 
senator II RP ufundował sztandar dla członków naszego 
Kółka, którego był również członkiem. W okresie drugiej 
wojny  senator  w  obawie  przed  zniszczeniem  przez 
hitlerowców  ukrył  sztandar  u  swego  przyjaciela  ks. 
Henryka  Koławskiego,  ówczesnego  piotrkowskiego 
proboszcza.  Odnaleziony  przez  księdza  kanonika  na 
plebanii sztandar po siedemdziesięciu latach powrócił do 
swoich prawowitych właścicieli. Sztandar nie jest nowy, 
ale Kółko Rolnicze posiada go od 2 lat, kiedy to dzięki 
życzliwości  naszego  proboszcza  księdza  Zbigniewa 
Cabańskiego sztandar wrócił do Świątnik. Jeszcze 
dwadzieścia parę lat temu prawie w każdej wsi istniało 
Kółko  Rolnicze.  W  gminie  Piotrków  Kujawski  jednym  z  najbardziej  aktywnych  jest  Kółko  Rolnicze 
w Świątnikach, które ma się dobrze i ciągle rozwija swoją działalność. Nasze Kółko zrzesza 33 członków, 
rolników z sołectwa Świątniki. Posiada wspólny majątek oraz dochody przeznaczane na działalność statutową. 
Prezesem Kółka Rolniczego w Świątnikach jest Pan Marian Kaniewski. Do głównych zadań należy przede 
wszystkim integracja rolników i pomoc w prowadzeniu działalności rolniczej. Kółko posiada maszyny rolnicze 
np.  głębosz  wykorzystywany  przez  rolników.  Organizacja  wspólnie  dba  o  urządzenia  melioracyjne, 
współpracuje  z  Ochotniczą  Strażą  Pożarną  remontując  remizę.  Najważniejszym  faktem jednak  jest  to,  że 
rolnicy mają możliwość częstych spotkań i omawiania bieżących spraw nurtujących rolników.

Kółko Rolnicze w Świątnikach 

 „Karnawałowy bilet do tańca, do radości...”  

9 II 2012 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
im. J. Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim odbył się 
coroczny bal karnawałowy dla uczniów klas 0 – III. 
Dzieci bawiły się wspaniale w rytm popularnych ostatnio 
melodii,  ale  nie  mogło  oczywiście  w  takim  dniu 
zabraknąć lubianej przez wszystkich „Macareny”.  Były 
konkursy,  nagrody, kostiumy,  serpentyny,  balony,  dużo 
śmiechu i tańca. Organizatorzy balu serdecznie dziękują 
Radzie  Rodziców  za  ufundowanie  nagród  i  słodkiego 
poczęstunku  wszystkim  uczestnikom  zabawy, 
a wychowawcom  za dopilnowanie dzieci.  

Katarzyna Lewandowska Jadwiga Szklarska  
Aldona Kiliańska 

 
Rok Janusza Korczaka – Rok Praw Dziecka  

Na  miesiąc  marzec  w  Przedszkolu 
Samorządowym  w  Piotrkowie  Kujawskim  został 
opracowany  projekt  edukacyjny,  który  umożliwi 
dzieciom  poznanie  postaci  Janusza  Korczaka  - 
prekursora  praw  i  przyjaciela  dzieci.  Przedszkolaki 
wspólnie  obejrzały  bajkę  pt.  „Dziecięcy  parlament”  – 
jedną  z  wielu  części  książki  pt.  „Król  Maciuś  I” 
autorstwa  Janusza  Korczaka.  Poznały  nie  tylko  swoje 
prawa,  ale  również  obowiązki.  Dziewiątego  marca 
odbyło  się  w  przedszkolu  „Spotkanie  różnych 
kultur”.Wszystkie  grupy  przedszkolne  oraz  zaproszeni 
goście – dzieci z klasy „0” Szkoły Podstawowej w Byczu 
prezentowały różne kraje i rasy. 



W  przepięknych  strojach,  w  wierszach,  tańcach 
i piosenkach przybliżyły swoim rówieśnikom obyczaje, 
kulturę  wybranego  narodu.  Podczas  wspólnej  zabawy 
pokazały,  że  wszystkie  dzieci  na  całym  świecie  mają 
takie  same  prawa.  Znajomością  swoich  praw  oraz 
kunsztem  artystycznym  dzieci  mogą  wykazać  się 
w  ogłoszonych  przez  naszą  placówkę  powiatowych 
konkursach  plastycznych  „My  dzieci  znamy  swoje 
prawa” oraz „Mam prawo do życia w miłości”.

W  Gazetce  Przedszkolaka  zaproponowano 
przedszkolakom  wykonanie  postaci  Króla  Maciusia  I. 
W każdej grupie przedszkolnej  przeprowadzono szereg 
zajęć  i  zabaw,  podczas  których  dzieci  miały  okazję 
poznać  i  zrozumieć  swoje  prawa.  Podsumowaniem 

projektu  będzie  zaproszenie  rodziców na  zajęcia  otwarte,  gdzie  dzieci  będą  mogły  pochwalić  się  zdobytą 
wiedzą i umiejętnościami. 
                                                              Elżbieta Doręda 

 Igrzyska młodzieży szkolnej Powiatu Radziejowskiego w piłce koszykowej. 
 Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie 
Kujawskim  była  organizatorem  powiatowych  Igrzysk 
Młodzieży  Szkolnej  w  piłkę  koszykową  chłopców. 
Zawody  odbyły  się  28  lutego  2012  roku  w  hali 
widowiskowo-  sportowej.  Do rozgrywki  oprócz  naszej 
szkoły  zgłosiła  się  tylko  drużyna  z  Topólki.  Wobec 
powyższego odbył się tylko jeden mecz, który składał się 
z  czterech  kwart po 6 minut.  Pojedynek zakończył  się 
zwycięstwem  naszej  szkoły,  która  otrzymała  dyplom 
i  puchar  za  zwycięstwo,  a  dodatkowo uzyskała  prawo 
reprezentowania  powiatu  radziejowskiego  w zawodach 
rejonowych,  które  odbędą  się  na  początku  marca  tego 
roku. Fundatorem nagród był SZS w Radziejowie. 
SP Piotrków Kujawski- SP Topólka 19- 16 (6-2,4-2,6-
8,3-4)  Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Szymon Baranowski, Szymon Lahuta, Tomasz  
Wichliński, Jakub Kwieciński, Wincenty Zalesiński, Hubert Rosiak, Damian Jędrzejewski, Cezary Kosmecki,  
Cezary Śmigiel, Mateusz Radkowski, Krystian Wiśniewski 

Organizator: Tomasz Jaroński, Piotr Krupiński (SZS Radziejów) Sędzia: Artur Żywica 
 

„Młodzież Zapobiega Pożarom” 
W  dniu  16.03.2012  r.  w  Szkole  Podstawowej  w  Dębołęce  odbył  się  Miejsko-Gminny  Turniej  Wiedzy 
Pożarniczej. W turnieju uczestniczyli finaliści eliminacji 
szkolnych  ze  szkół  podstawowych  w  Piotrkowie 
Kujawskim,  Byczu  i  Dębołęce  oraz  uczniowie 
gimnazjum  i  szkół  ponadgimnazjalnych.  W  pracach 
komisji  udział  wzięli:  Piotr  Siutkowski,  Marek 
Marynowski,  Jacek  Nowacki,  Michalik  Marian, 
Kwiatkowski  Bronisław,  Pawłowski  Zenon,  Łyczak 
Ewaryst,  Sójkowski  Zdzisław.  Wszyscy  uczestnicy 
turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Piotrków  Kujawski  Pana 
Mirosława  Skoniecznego.  Do  Eliminacji  Powiatowych 
zakwalifikowali się: 

– na poziomie szkół podstawowych – Aleksandra 
Witt, Grzegorz Nadzieja,

– na poziomie gimnazjum – Kamil Nadzieja, Arkadiusz Kapturski,
– szkoły ponadgimnazjalne – Erwin Wojtczak, Joanna Kamińska.

                                      MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim



 
Moje Boisko Orlik 2012 Zaprasza  

Od marca na orliku rozpoczęły się rozgrywki Ligi 
Orlika 2012. Zgłosiło się do nich 14 drużyn, 6 ze szkoły 
podstawowej,  pięć  z  Piotrkowa  Kujawskiego  jedna 
z  Dębołęki  oraz  osiem  z  gimnazjum.  Aby  wyłonić 
zwycięzcę  każdy  zespół  rozegra  mecz  plus  rewanż 
w  swojej  kategorii  wiekowej.  Szkoła  podstawowa 
rozgrywa mecz 2x25 minut  natomiast  gimnazjum 2x30 
minut.  Zespoły  liczą  pięciu  zawodników  w  polu 
i  bramkarz,  a liczba zawodników rezerwowych nie jest 
ograniczona. 

Pod  koniec  ubiegłego  roku  udało  się  zawiązać 
żeńską  drużynę  piłki  nożnej  FC  Meksyk.  Występują 
w niej dziewczyny ze szkoły podstawowej. Do tej pory 
rozegrała  ona  dwa  mecze  z  rówieśniczkami 
z  Radziejowa.  U  siebie  dziewczyny  zwyciężyły  6:0  a  na  wyjeździe  5:1.  W  tym  roku  jak  na  razie  są 
zaplanowane mecze z Radziejowem, Wierzbinkiem oraz Dobrem. 

Zachęcamy do korzystania z kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012”.
Wszelkie informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu 691 413 109.

Kamil Kawczyński 

Ferie zimowe 2012 w MGOKSIR 
W dniach od 13 lutego do 24 lutego – jak co roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu 

i  Rekreacji  w  Piotrkowie  Kujawskim,  na  dzieci  czekało  wiele  atrakcji.  Codziennie  odbywały  się  zajęcia 
świetlicowe  na  których  dzieci  rozwijały  swoje  zdolności  plastyczne,  uczestniczyły  w  grach  i  zabawach 
grupowych. Uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością tworząc papierowe stroje dla lalek oraz ogromne 
papierowe akwarium. 

W  dniu  14  lutego  dzieci  wykonywały  ozdobne  kartki 
z  okazji  walentynek.  Na  scenie  dzieci  zaprezentowały 
również  swój  talent  wokalny  podczas  zabawy karaoke 
„Mini lista przebojów”
Wszyscy chętnie  uczestniczyli  w zajęciach  kulinarnych 
tworząc  fantazyjne  kanapki,  które  następnie  z  wielką 
przyjemnością  zostały  skonsumowane  przez 
uczestników. Tradycją stało się organizowanie turniejów 
szachowych dla najmłodszych połączone z nauką.
Młodzi  sportowcy mogli  sprawdzić  swoje umiejętności 
podczas  zawodów  w  tenisie  stołowym,  który  został 
rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych. 



Zostało  zorganizowane  również  ognisko  połączone 
z  pieczeniem  kiełbasek,  a  ponieważ  zimowa  aura 
dopisała  dzieci  chętnie  brały  udział  w  zabawach  na 
śniegu.  Zostały  zorganizowane  wyjazdy  do  kina 
w Koninie oraz na pobliski basen w Radziejowie. 
We wtorek  21 lutego odbyła  się  zabawa karnawałowa 
z  konkursem  na  najciekawszy  strój.  Podczas  zabawy 
zgodnie  z  kujawską  tradycją  na  scenie  pojawili  się 
również przebierańcy z kozą. Liczna grupa dzieci wraz 
z rodzicami zasiadła na widowni podczas przedstawienia 
Teatru Art Re z Krakowa pt. „Kopciuszek”.
W ostatnim dniu ferii, uczestnicy otrzymali  nagrody za 
wyróżnienia w poszczególnych konkursach i  turniejach 
a  także  drobne  upominki  dla  wszystkich  dzieci 
uczęszczających na zajęcia w MGOKSiR. 

                   MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim

   VI Powiatowy konkurs plastyczny „Wielkanocna kartka świąteczna”

 Dnia  29  marca  2012 r.  odbyło  się  wręczenie  nagród 
w  VI  już  Powiatowym  Konkursie  Plastycznym 
pt.  „Wielkanocna  Kartka  Świąteczna”  Tegorocznym 
motywem przewodnim był „Kurczaczek  wielkanocny”. 
Celem konkursu było  rozbudzenie  twórczej  wyobraźni 
oraz  rozwijanie  umiejętności  i  uzdolnień  plastycznych 
uczniów  z  całego  powiatu.  Dzieci  miały  możliwość 
wykonania  kartki  świątecznej  różnymi  technikami. 
Projektowały je w sposób ciekawy i efektowny.
Do  etapu  powiatowego  przystąpiło  11  szkół 
podstawowych:  ze  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  – 
Wychowawczego  w  Radziejowie,  z  Bycza, 
z   Radziejowa,  z  Morzyc,  z  Byczyny,  
z Osięcin, z Kościelnej Wsi, z Krzywosądzy, z Płowiec, 
z Pocierzyna i Dębołęki. Komisja konkursowa pod przewodnictwem pana Marka Marynowskiego oceniła 67 
prac i  wyłoniła  następujących zwycięzców w trzech kategoriach:
Kl. I
I miejsce –  Wiktoria Kościńska (SP w Radziejowie)
II miejsce – Zuzanna Augustyniak  (SP w Radziejowie)
III miejsce – Martyna Drzewiecka  (SP w Dębołęce)
Wyróżnienia:
1.  Julia Sztuba (Szkoła Podstawowa w Dębołęce)
2.  Marcin Walczak (SP w Kościelnej Wsi)
KL. II
I miejsce – Iga Sikorska (SP w Morzycach)
II miejsce – Marta Krzyżańska (SP w Byczu)
III  miejsce  –  Kacper  Kwiatkowski  (SP  w  Kościelnej 
Wsi)
Wyróżnienie
- Magdalena Kubicka (SP w Radziejowie)
KL. III
I miejsce – Julia Trzeszczyńska (SP w Morzycach)
II miejsce – Oliwia Wojtczak (SP w Dębołęce)
III miejsce – Kamila Nowicka (SP w Morzycach)
         Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu 
w  Radziejowie.  Prace  konkursowe  zostały  wyeksponowane  w  naszej  szkole  i  cieszyły  się  dużym 
zainteresowaniem.    
                                                                                              Aleksandra Starosta



Mróz 2012...

W dniach  14-15 lutego  2012 roku Radziejowski  Dom 
Kultury gościł harcerzy. Impreza pomyślana została jak 
o szkolenie „małej kadry”- przybocznych i zastępowych. 
Na  spotkanie  przygodzie,  pod  komendą  dh  pdh. 
K. Kowalskiego i dh phm. M. Graczyk wyruszył zastęp 
ze Szkoły Podstawowej w Dębołęce i zastęp ze Szkoły 
Podstawowej  w  Piotrkowie  Kujawskim.  Harcerze 
z  Hufca  ZHP  im.  Władysława  Łokietka  prócz  zabaw 
i  pląsów,  śpiewu,  wyjścia  na  basen,  zwiedzania 
Radziejowskiej  Izby  Regionalnej  w  Powiatowej 
Bibliotece  Publicznej  w  Radziejowie  pogłębili  swoją 
wiedzę  z  tematyki  ideologii  i  historii  ZHP, 
terenoznawstwa, musztry, samarytanki (harcerska nazwa 
pierwszej  pomocy)-  szkolenie przeprowadzili  druhowie 
z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej SP  Radziejowie. Zimowisko zintegrowało środowisko harcerskie powiatu, 
zawiązane przyjaźnie i koleżeństwa zaowocują w dalszej pracy i samodoskonaleniu. CZUWAJ!!

 phm Krzysztof Kowalski

Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole...

20 stycznia do naszego oddziału przedszkolnego przybyli 
niezwykli goście – dziadkowie małych milusińskich, aby 
wziąć  udział  w  uroczystości  przygotowanej  dla  nich 
z  okazji  Dnia  Babci  i  Dziadka.
Dzieci  przywitały  ich  radosnymi  uśmiechami 
i przedstawiły program słowno – muzyczny pod tytułem 
„moja  babcia  i  mój  dziadek”.
Po  występie  dzieci  wręczyły  dziadkom  własnoręcznie 
przygotowane upominki. Akademia bardzo się seniorom 
podobała, co dobitnie określiła jedna z babć słowami „…
tego było mi potrzeba”. Z tej okazji rodzice przygotowali 
słodki poczęstunek.

Irena Lisiecka 

 

"Eko - Planeta"...

6 marca 2012r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu 
Ekologicznego „Eko – Planeta”. W zmaganiach przyrodniczych na etapie szkolnym udział wzięło 24 
zawodników, z których 20 zakwalifikowało się do dalszego etapu: 

kategoria „MALUCH”:
1. Witt Kamila 29 pkt. 
2. Starosta Julia 29 pkt. 
3. Paszkiet Iga 28 pkt. 
4. Blaśkiewicz Martyna 28 pkt.
5. Kamiński Piotr 28 pkt. 
6. Pietrzykowska Alicja 27 pkt. 
7. Lewandowska Klaudia 27 pkt. 
8. Jarlaczyńska Iwona 23 pkt.
9. Wojtczak Oliwia 23 pkt.
10. Kapela Izabela 21 pkt.

kategoria „ADEPT”:
1. Starosta Rozalia 28 pkt. 
2. Leśnik Oliwia 27 pkt. 
3. Pietrzykowska Anna 25 pkt. 



4. Tunicka Oliwia 25 pkt. 
5. Kapturka Emilia 22 pkt.
6. Molenda Marta 21 pkt.
7. Grabowska Karina 21 pkt.
8. Deręgowski Łukasz 19 pkt.
9. Chmielewska Karolina 17 pkt. 
10. Chmielewski Sebastian 17 pkt.
      Uczniowie, którzy pokonali etap szkolny, zakwalifikowali się i uczestniczyli w etapie ogólnopolskim. 
Zawodnicy musieli wykazać się niezwykle dużą wiedzą z zakresu ochrony przyrody, odpowiadając na 30 pytań 
zamkniętych i jednego opisowego. Wszyscy uczestnicy niecierpliwie czekają na wyniki, trzymamy za nich 
kciuki i życzymy sukcesów.

Monika Pietrzykowska

Informacja 
           Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim 
informuje,  iż przystępuje do uzupełnienia  i  aktualizacji 
bazy wyrobów zawierających azbest znajdujących się na 
terenie  miasta  i  gminy  Piotrków  Kujawski,  będących 
w posiadaniu zarówno osób fizycznych, prawnych oraz 
instytucji użytku publicznego. W związku z powyższym 
prosimy  wszystkich  którzy  w  2005  roku  nie  złożyli 
deklaracji  o  posiadaniu  takich  wyrobów o wypełnienie 
formularza.  Sołtysi  proszeni są  o rozpropagowanie tej 
informacji  i  zbieranie  przedmiotowych  deklaracji, 
a  następnie  sukcesywne  przekazywanie  ich  do  Urzędu 
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski (pokój nr 2). 

Deklaracje  zbierane  będą  do  30  września  2012 
roku. Mieszkańcy miasta mogą pobierać i składać ww. 
deklaracje w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, pokój nr 2 (przedmiotowe deklaracje dostępne są 
również na stronie internetowej:  www.piotrkowkujawski.pl).                          

Przeprowadzona aktualizacja bazy azbestowej pozwoli wdrożyć w naszej gminie „Program usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011 – 2032” który jest 
podstawą  do  ubiegania  się  o  dofinansowanie  związane  z  demontażem  i  unieszkodliwianiem  wyrobów 
zawierających azbest. W świetle obowiązujących przepisów prawa  wyroby zawierające azbest muszą zostać 
usunięte do końca 2032 roku.
 Mariusz Pikuła 

Pożegnanie karnawału

Ostatnie dni karnawału czyli Ostatki w tradycji polskiej 
zwane są także często Zapustami. W Wielkopolsce noszą 
nazwę "Podkoziołek" a w niektórych regionach Polski - 
"Śledzik". Bez względu na nazwę, wszędzie dniom tym 
towarzyszą huczne zabawy połączone z nieprzyzwoitym 
wręcz  objadaniem  się  tłustymi  potrawami  i  pączkami 
ociekającymi  lukrem.  Aby  wpisać  się  w  tę  tradycję 
również w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi 
urządzono  21  lutego  Bal  Ostatkowy.  Zaproszono  na 
niego osoby niepełnosprawne z okolicznych placówek - 
z  ŚDS  z  Radziejowa,  DPS  z  Piotrkowa  Kuj.  i  WTZ 
z  Kruszwicy.  Goście  dopisali,  humory  również  nie 
zawiodły,  kuchnia  spisała  się  na  medal  a  muzyka 
porywała do tańca - było więc wszystko, by bal zaliczyć 
do udanych. Na stole nie zabrakło śledzika i pączków a na parkiecie królowały gorące, taneczne rytmy, więc 
pożegnanie tegorocznego karnawału  należy zaliczyć do udanych.

Wioletta Wiśniewska



Mecz piłki siatkowej

Choć na co dzień społeczność WTZ w Nowej Wsi działa 
ręka w rękę i po tej samej stronie, tym razem było nieco 
inaczej.  7 marca  pracownicy  i  osoby  niepełnosprawne 
z tej placówki wystąpili  w niecodziennych rolach. A to 
za  sprawą  meczu  piłki  siatkowej  Uczestnicy  kontra 
Instruktorzy,  który  został  rozegrany  na  sali 
gimnastycznej w Nowej Wsi. Spotkanie miało charakter 
imprezy integracyjnej, a na polepszenie nastrojów osób 
niepełnosprawnych wpłynęła ich wygrana. 

Wioletta Wiśniewska

Rozstrzygnięcie konkursu na Kartkę Wielkanocną w PAINT

Wzorem lat ubiegłym w Szkole Podstawowej w Byczu odbyła się V edycja konkursu na kartkę wielkanocną 
w programie Paint, przeznaczonym dla uczniów klas IV-VI.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych w naszej gminie. Łącznie wpłynęło 
27 prac konkursowych. 
Dnia 3 kwietnia 2012 roku, komisja wyróżniła następujące prace i przyznała miejsca : 
I miejsce – Klaudia Szajkowska, klasa V, Szkoła Podstawowa w Byczu, 
II miejsce – Karina Grabowska, klasa V, Szkoła Podstawowa w Dębołęce, 
III miejsce – Patrycja Górska, klasa V, Szkoła Podstawowa w Byczu,
oraz wyróżnienia :
-Wiktoria Ładzińska, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Piotrkowie,
- Kacper Wajer, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim,
- Joanna Braer, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Byczu.
Zwycięzcy  konkursu  otrzymają  nagrody  i  dyplomy.  Dziękujemy  za  udział  w  konkursie  i  zapraszamy  do 
wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu już za rok.
 

Monika Miętkiewicz – Derucka

Obchody  „Dnia Wiosny” w Szkole Podstawowej w Byczu.

21 marca 2012 r. w Szkole Podstawowej  w Byczu obchodzono „Dzień Wiosny”.
Organizatorem  imprezy  był  Samorząd  Uczniowski.  Obchody  rozpoczął  przemarsz  po  boisku  szkolnym 
z kukłami „MARZANN”.  Uczniowie żegnali zimę okrzykiem „PRECZ, ZIMO ZŁA!”.  Następnie każda 
klasa zaprezentowała swoje Marzanny, które zostały uroczyście spalone. Z kolei wszyscy zgromadzili się przy 
ognisku  i  piekli  kiełbaski,  które  z  wielkim  apetytem  zostały  zjedzone.  Na  koniec  odbyły  się  rozgrywki 
sportowe. Uczniowie klas 4 – 6 rozegrali mecz; chłopcy w piłkę nożną, a dziewczynki w piłkę siatkową. Mamy 
nadzieję, że skutecznie odstraszona zima nie wróci, a wiosna zawita na dobre.

                                                                                    Małgorzata Palusiak

Dzień Patrona w Naszej Szkole

W dniu  08.03.2011r.  w Szkole  Podstawowej  w Byczu 
odbył  się  apel
z  okazji  Dnia  Patrona  Szkoły  –  Władysława 
Broniewskiego.  Uczniowie  przybliżyli  zebranym 
biografię i wybrane utwory  poety. Z tej okazji ogłoszono 
konkurs  wiedzy  o  życiu  i  twórczości  Władysława 
Broniewskiego.  Najlepsi  w  tym  konkursie  okazali  się: 
Natalia Racinowska  kl. VI, Mateusz Krzyżański kl. VI 
i  Sandra  Kościołowska  kl.  V.  Laureaci  otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczowe. Uroczystość ta przyczyniła 
się do poznania sylwetki Patrona Szkoły. 

                                   Magdalena Wiśniewska



KONCERT KOLĘD   
 

W  dniu  29.01.2012r.  w  Kościele 
Parafialnym  pod  wezwaniem  św.  Jakuba 
w  Piotrkowie  Kujawskim  odbył  się  uroczysty 
koncert  kolęd  w  wykonaniu  zespołu 
folklorystycznego „Piotrkowianie” działający przy 
Miejsko  –  Gminnym  Ośrodku  Kultury,  Sportu 
i  Rekreacji  -  w  składzie:  Irena  Bigaj,  Alicja 
Dębowska, Alina Woźniak, Zofia Płoszaj, Halina 
Krygier,  Jadwiga  Arent,  Barbara  Rewers, 
Edward Wiliński, Józef Rewers, Edward Arent.

Zespół  zaprezentował  w  stylu  regionalnym 
popularne  kolędy  z  towarzyszeniem  kapeli 
folklorystycznej w składzie: Jan Pawłowski – skrzypce, 
Władysław Stranc – klarnet, Sławomir Butrymowicz - 
bęben, Piotr Głowacki – trąbka, Marek Marynowski 
–  kontrabas,  Lechosław Stranc  –  akordeon. Licznie 
zgromadzeni  wierni  nagrodzili  artystów  gromkimi 
brawami. 

                            MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim 
 

Zabezpiecz mienie przed złodziejami  

W ostatnim czasie  na  terenie  powiatu  radziejowskiego odnotowano wzrost  kradzieży  i  uszkodzeń  mienia, 
szczególnie na terenach wiejskich. Zdarzenia z ostatniego weekendu to m.in.: 
- w nocy z 3/4.02.2012 w Witowie Kolonii nieustalony sprawca wszedł do niezamkniętej stodoły, skąd ukradł 
olej napędowy z ciężarówki oraz ciągnika rolniczego w ilości 250litrów oraz 2 akumulatory i 2 prostowniki; 
- w nocy z 3/4.02.2012 r w Byczu nieustalony sprawca dokonał uszkodzenia zamka w drzwiach wejściowych 
do budynku Szkoły Podstawowej, po czym uszkodził drzwi wejściowe do pomieszczeń klasowych; 
-  w  nocy  z  5/6.02.2012  r  w  Bartłomiejowicach  nieustalony  sprawca  dokonał  kradzieży  transformatora 
elektrycznego, pozbawiając prądu okoliczne gospodarstwa. 
W wielu przypadkach przyczyną takiego stanu jest niewłaściwe zabezpieczenie mienia, pozostawienie sprzętu 
poza gospodarstwem,  w niezamkniętych pomieszczeniach. 



 ABY UNIKNĄĆ TYCH ZDARZEŃ NALEŻY:
• WŁAŚCIWIE ZABEZPIECZYĆ SPRZĘT GOSPODARSKI;
• NIE POZOSTAWIAĆ MASZYN I URZĄDZEŃ POZA TERENEM GOSPODARSTWA; 
• ZAMYKAĆ  GARAŻE  ORAZ  POMIESZCZENIA  GOSPODARCZE  NA   KŁÓDKI  ORAZ 

INNE ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE;
• INSTALOWAĆ   DODATKOWE  CZUJKI  MOGĄCE  AUTOMATYCZNIE  ZAŁĄCZYĆ 

ŚWIATŁO ORAZ ALARMY SYGNALIZUJĄCE  WŁAMANIE; 
• NIE WPUSZCZAĆ NA TEREN POSESJI OSÓB OBCYCH; 

Pamiętajmy, że właściwe zabezpieczenie naszego mienia uchroni nas przed przykrymi następstwami kradzieży.
W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA PODEJRZANYCH OSÓB  LUB POJAZDÓW W OKOLICACH SWOJEJ 
POSESJI DZWOŃ NA POLICJĘ: 997  LUB 112

asp. Marcin Krasucki
 

Podsumowanie sezonu wędkarskiego w RSW Piotrków Kujawski  
W dniu 14 stycznia  2012 roku w Remizie  Ochotniczej 
Straży  Pożarnej  w  Piotrkowie  Kujawskim  nastąpiło 
podsumowanie  rocznej  pracy  Zarządu  oraz  członków 
Regionalnego Stowarzyszenia Wędkarskiego. W zebraniu 
uczestniczyli  zaproszeni  goście:  Burmistrz  Miasta 
i  Gminy  Piotrków  Kujawski  Mirosław  Skonieczny, 
Dyrektor  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Kultury  Sportu 
i  Rekreacji  Marek  Marynowski  oraz  Skarbnik  OSP 
Piotrków  Kujawski  Marian  Michalik.  Zebranie 
poprowadził  kolega  Stanisław  Paczkowski.  Zarząd  za 
roczną  pracę  uhonorował  członków  skromnymi 
nagrodami  i  pucharami.  Upominki  wręczali:  Burmistrz 
Mirosław Skonieczny, Dyrektor MGOKSiR w Piotrkowie 
Kujawskim, Prezes RSW Jacek Nowacki oraz Skarbnik 
OSP  Marian  Michalik.  Po  wręczeniu  nagród  Pan 
Burmistrz  podziękował  wszystkim  nagrodzonym  oraz 
życzył  jeszcze  lepszych  wyników  w  2012  roku  oraz 
tradycyjnego  „połamania  kija”.  Głos  zabrał  także 
Dyrektor MGOKSiR, który podziękował za zaproszenie 
i  także  życzył  powodzenia  w 2012  roku  dla  członków 
i zarządu oraz zadeklarował jeszcze lepszą współpracę na 
linii MGOKSiR i RSW. 
Nagrodami  i  upominkami  zostali  uhonorowani 
następujący członkowie naszego koła:
W Kategorii Seniorów główną nagrodę otrzymał Adrian 
Wiśniewski 
II miejsce - Marek Wiśniewski 
III miejsce - Andrzej Goc 
W kategorii Juniorów: 
I miejsce - Krzysztof Siutkowski 
II miejsce -  Szymon Przybysz 
III miejsce - Katarzyna Przybysz 
Zarząd  Koła  RSW  postanowił  także  nagrodzić  Panią 
Kingę Kardacz za uczestnictwo w zawodach jako jedyna 
kobieta w kole. Na zakończenie głos zabrał Prezes koła 
RSW  Jacek  Nowacki,  który  w  krótkich  słowach 
przedstawił  plan  pracy  na  2012  rok  oraz  podziękował 
wszystkim  za  przybycie  w  szczególności  Panu 
Burmistrzowi oraz zaproszonym gościom.
 Z okazji Świąt Wielkanocnych Zarząd Regionalnego 
Stowarzyszenia  Wędkarskiego  Koło  Piotrków  Kujawski  pragnie  złożyć  najserdeczniejsze  życzenia: 
zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.  
                                                                                   Karol Woźniak


