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                                         „Młodzież zapobiega pożarom”  
W sali MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim odbyły się Miejsko-
Gminne eliminacje do ogólnopolskiego konkursu pt. „Młodzież 
zapobiega pożarom”
Udział  wzięły  Szkoły  Podstawowe  z  Bycza  i  Dębołęki, 
Gimnazjum, oraz Liceum w Piotrkowie Kujawskim.

W kategorii Szkół Podstawowych zwycięzcami zostali :

1. Joanna Kamińska 
2. Żaneta Iglewska 
3. Monika Susłyk 

W kategorii Szkół Gimnazjalnych zwycięzcami zostali:

1. Erwin Wojtczak
2. Milena Śmigiel
3. Sylwia Zielińska

W kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych zwycięzcami zostali:

1. Katarzyna Iglewska
2. Aneta Maciołek
3. Monika Funk

Wymienieni  powyżej  uczestnicy  zostali  obdarowani  cennymi 
nagrodami  ufundowanymi  przez  Miasto  i  Gminę  Piotrków 
Kujawski, oraz sponsora Proszkownię Mleka Lacpol z Piotrkowa 
Kujawskiego.

Pierwsze dwie osoby z każdej kategorii  będą reprezentowały nasze miasto i gminę na dalszym 
etapie – konkursie powiatowym. 
W tym dniu, odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod tą samą nazwą, gdzie 
jury  pod  kierownictwem  Marka  Marynowskiego  przyznało  wszystkie  nagrody  dla  Szkoły 
Podstawowej w Byczu.

   Dyrektod MGOKSiR
w Piotrkowie Kujawskim
    Marek Marynowski

                                    Bal Karnawałowy

Jak  co  roku,  w  Bibliotece  Publicznej  w  Piotrkowie 
Kujawskim, zorganizowano bal karnawałowy dla najmłodszych. 
Impreza  zbiegła  się  z  tradycyjnym  “tłustym  czwartkiem”  15 
lutego 2007 roku.  Nie zabrakło też symbolicznego pączka dla 
wszystkich  uczestników.  Choć  bal  przeznaczony  był  dla 
maluchów, to przy dziecięcej muzyce bawili się wszyscy.

           Dyrektor Biblioteki Publicznej
              w Piotrkowie Kujawskim

                                                 Alina Miętkiewicz 



   „Śladami Władysława Nałęcz Małachowskiego”

Tablica  w  piotrkowskim  kościele,  nagrobek  na  miejscowym  „starym”  cmentarzu,  dwa 
źródła,  które  dostarczyły  dość  skąpych  informacji  o  kapitanie 
Władysławie Nałęcz Małachowskim. Upływ czasu spowodował, że 
nie  znaleźliśmy  osoby,  która  potrafiłaby  powiedzieć  o  nim  coś 
bliższego. Ze wspomnień starszych ludzi zachował się przekaz, że 
jego pogrzeb przebiegał z należnymi honorami wojskowymi. Wiemy 
również o tym, że ojciec Mieczysław Tadeusz Małachowski od ok. 
1917 r. prowadził  w Piotrkowie aptekę. Wspomnianą aptekę przejął, 
prawdopodobnie  w  1931  r.,  syn  Tadeusz,  czyli  brat  Władysława. 
Ze „Słownika biograficznego powiatu radziejowskiego” posiadamy 
informację  o  tym,  że   Tadeusz  Małachowski  zginął  w  obozie 
koncentracyjnym  w  Dachau,  około  1941  r.  Piotrkowską  aptekę 
w  tym  czasie  prowadziła  jego  żona  –  Irena  Marta  z  Hartmanów 
Małachowska.  Pani  Małachowska  przebywała  w  Piotrkowie 
prawdopodobnie  do  1948  roku,  czyli  do  upaństwowienia  apteki, 
a  następnie  przeniosła  się  do  Warszawy.  Irena  i  Tadeusz 
Małachowscy mieli córkę Władysławę, zamężną Kaletową.

Na  miejscowym  cmentarzu  znajduje  się  również  grobowiec  Jana  i  Jadwigi
z  Ostrzewskich,  małżonków  Małachowskich.  Jan  zmarł  w  1910  r.  a  Jadwiga  Małachowska
w 1908 r. Tu ślad Małachowskich w Piotrkowie urywa się…

Udało  się  nam  ustalić,  że  kpt.  Władysław  Nałęcz  Małachowski  urodził  się
17  października  1895  r.  w  miejscowości  Poryck  na  Wołyniu.  Miejscowość  ta  należała
do dekanatu Włodzimierskiego i tam właśnie, w księgach metrykalnych byłej Guberni Wołyńskiej, 
w archiwach ukraińskich szukamy kolejnych śladów.

Z karty ewidencyjnej kpt. Małachowskiego wiemy, że był wyznania rzymskokatolickiego. 
Nie założył rodziny, był kawalerem. W rubryce „studia wojskowe” widnieje wpis Mikołajowska 
Szkoła Piechoty w Kijowie. Małachowski podaje, że ukończył również oficerski kurs karabinów 
maszynowych w Oranjenbanniu. Jeśli chodzi o studia cywilne – był studentem pierwszego semestru 
chemii na Politechnice Warszawskiej. Kapitan Małachowski deklaruje również znajomość języka 
rosyjskiego oraz znajomość Europejskiej Rosji i Północnego Kaukazu.

2  września  1915  roku  wstąpił  do  armii  rosyjskiej.  Służył  w  piechocie.  W  sierpniu
1916 r.  został  ranny i  kontuzjowany.  Z tego  powodu skierowano go  na  leczenie  do  Moskwy. 
W  październiku  1917  roku  otrzymał  przydział  do  I  Korpusu  Polskiego  gen.  Józefa  Dowbora 
Muśnickiego.  Po  10  listopada  1918  r.  służył  w  Wojsku  Polskim  –  25  Pułk  Piechoty  Kielce, 
Szturmowa Kompania przy LBDS, 3 Baon Mińskiego Pułku Strzelców.

Kapitan  Małachowski  posiadał  dwa  odznaczenia  wojskowe  –  Order  Św.  Anny
„Za waleczność” oraz Order Virtuti Militari V klasy.

Jeżeli ktoś z czytelników jest w posiadaniu informacji na wspomniany temat bardzo prosimy 
o kontakt.

          
Monika Woźniak

         Szkoła Podstawowa 
        im. Jana Kasprowicza 

                                                                                          w Piotrkowie Kujawskim

          Grzegorz Piasecki
            Paweł Betliński

          Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
                 w Piotrkowie Kujawskim 



                                                   Wójcin wciąż aktywny
Kółko  Rolnicze  w  Wójcinie  przy  współudziale  Burmistrza  Mirosława  Skoniecznego, 

radnego Remigiusza Góralczyka, mieszkańców Wójcina i okolicznych wsi, stara sie umilić czas jak 
dorosłym tak i dzieciom. Nowy Rok 2007 w wójcińskiej świetlicy powitano na składkowym Balu 
Sylwestrowym.  Atmosfera  i  konsumpcja  była  tak  wyśmienita,  że  nie  sposób  było  odmówić 
uczestnikom zorganizowania Balu Karnawałowego, tym bardziej, że 15 par nie zostało przyjętych 
na Bal Sylwestrowy ze względu na ograniczoną ilość miejsc na sali. Tak więc 10 lutego 2007 roku 
odbył się składkowy Bal Karnawałowy z pełną obsadą miejsc, który jest bardzo mile wspominany. 
17 lutego 2007 roku Koło Gospodyń Wiejskich z Wójcina zorganizowało tak zwanego “Śledzika”.

6 styczna 2007 r. zorganizowano w świetlicy zabawę „choinkową” dla dzieci i opiekunów. 
Przygotowano dla dzieci i opiekunów poczęstunek w postaci 
słodyczy,  owoców, ciasta,  herbaty,  napoi  i  kawy.  Do tańca 
dzieciom przygrywał wyśmienity muzykant Mariusz Kornacki 
z Zagorzyc. Bardzo dużo radości przyniosły dzieciom paczki, 
w  których  było  po  15  sztuk  upominków.  Takich  paczek 
otrzymało  107  dzieci.  W  czasie  zabawy  dzieci  chętne 
śpiewały  i  recytowały  wiersze  za  co  były  wynagrodzone 
różnymi  upominkami.  Najcenniejsze  upominki  w  postaci 
srebrnych cudownych medalików z łańcuszkami za aktywność 
i  wspaniały taniec otrzymały: Jolanta Kostrzak z Wójcina, Eliza Pietrzak z Piotrkowa, Martyna 
Piątkowska z Szewc, Dominika Idziak z Wójcina.

Umilając ferie zimowe dzieciom w dniu 23 stycznia 2007 roku Zarząd Kółka Rolniczego 
w  Wójcinie  zorganizował  wyjazd  na  basen  do  Mogilna.  Frekwencja  dopisała,  toteż  nie  było 
żadnych wolnych miejsc w autokarze.  Za bardzo dobre zachowanie w drodze powrotnej dzieci 
zostały nagrodzone.

Na dzień 27 stycznia  2007 roku z miesięcznym wyprzedzeniem zaplanowany był  kulig. 
Ponieważ pogoda była jesienna, bez śniegu, to też prawie nikt nie wierzył, że się może odbyć. 

Wszyscy prawie w śnieg i kulig nie wierzyli, 
z tego co wierzył sobie drwili. 
Kółka, rolki do sanek zakładać kazali,
śniegu się w ogóle nie spodziewali. 
To siła Boża zadziałała,
z piątku na sobotę śniegu nam nasypała. 
W sobotę kurzawa ustała, 
pogoda słoneczna kulig nam umilała. 
Dużo ludzi zdziwionych było.
A czy w moc Bożą uwierzyło? 

W kuligu wzięły udział  trzy zaprzęgi ciągników. Jednym ciągnikiem kierował Krzysztof Idziak 
z  Wójcina,  drugim  Wiesław  Sieczkowski  z  Gradowa, 
a  trzecim  Jacek  Piątkowski  z  Szewc.  Trasa  kuligu  biegła 
przez wieś Wójcin. Po przejażdżce na dzieci czekała gorąca 
herbata na rozgrzewkę, którą przyrządziły: Pani Ilona Idziak 
i Jadwiga Kaźmierczak, mieszkanki Wójcina. Ciepła herbata, 
bardzo  dobre  warunki  atmosferyczne,  wspaniały  nastrój 
uczestników kuligu i  życzliwość kierowców ciągnikowych 
sprawiło  to,  że  kulig  tą  samą  trasą  odbył  się  dwukrotnie. 
W między czasie przygotowano ognisko, na którym dzieci 
i opiekunowie po zakończonym kuligu upiekli sobie ziemniaki i kiełbaski.

Z  każdej  imprezy  uczestnicy  otrzymują  zdjęcia  pamiątkowe,  aby  w  przyszłości  mogli 
przypominać  sobie  te  wspaniałe  chwile,  podtrzymać  tradycję  i  przekazać  nowym  pokoleniom 
w jaki sposób rozwijać więzy wzajemnej serdeczności.

Między  imprezami  dla  dzieci  i  młodzieży  przygotowaliśmy pomieszczenie,  gdzie  mogą 



wolny czas spędzać poprzez grę w tenisa stołowego, warcaby lub szachy.
Na szczególną uwagę zasługuje to, że te wszystkie atrakcje są robione społecznie.
Na takich zabawach serduszka dzieciom miłością się napełniają, rodzicom i bliźnim dużo miłości 
dają. My o tym dobrze wiemy, dlatego to wszystko organizujemy.

   Opiekun świetlicy w Wójcinie
członek zarządu Kółka Rolniczego
           Wiesław Michalak

I Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora SLO
W dniu 20  marca w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie  Kujawskim 

odbył się I Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora SLO. W imprezie udział wzięły 
trzy  drużyny,  grano  systemem  „każdy  z  każdym”  do  dwóch  wygranych  setów.  Po  zaciętych 
i wyrównanych meczach pierwsze miejsce zajęła reprezentacja nauczycieli w składzie:

-         Seremet Wioletta
-         Tarkowska Sylwia
-         Nawrocka Danuta
-         Hełminiak Seweryn
-         Żywica Artur
-         Jaroński Tomasz

drugie  miejsce  drużyna  Gimnazjum  w  Piotrkowie  Kujawskim 
grając w składzie:

-         Zalesiński Jakub
-         Kuligowski Daniel
-         Goc Przemysław
-         Gawroński Przemysław
-         Walczak Michał
-         Śmigiel Marcin
-         Gawroński Sebastian
-         Rybicki Paweł

trzecie miejsce reprezentacja SLO w składzie:
-         Wesołowski Emil
-         Wesołowski Jakub
-         Habecki Rafał
-         Adamczewski Grzegorz
-         Wiśniewski Karol
-         Korpowski Kajetan

Zwycięska  drużyna  otrzymała  przechodni  Puchar  Dyrektora 
SLO a wszystkie ekipy pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy dziękują Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju MIG 
Piotrków Kuj. za wsparcie finansowe imprezy.

                                                                                           
                    Danuta Nawrocka



   WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO    
W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

    Święta  Bożego Narodzenia  

 „Dawanie jest rzeczą trudną, a nawet bardzo trudną, gdy daje się ze swego" (A. Janczur)
Grudzień to czas radosnego oczekiwania na najwspanialsze chwile w roku -  na Święta Bożego 
Narodzenia.  Jednak żeby wszystkie dzieci mogły się cieszyć   z nadchodzących  świąt, potrzebna 
była pomoc ludzi dobrego serca. I tacy się znaleźli. A zaczęło się jak zwykle - od VIII już akcji
 „ I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Na prośbę Pani Dyrektor o pomoc w zorganizowaniu 
paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich,  odpowiedzieli  nam zaprzyjaźnieni sponsorzy. 
Należą do nich:
 „Karolinka” Krysińska Jadwiga;  PPHU „Tex – Rol” Piotr Kurowski;  „Księgarnia” – Krystyna  
Nowacka;. Kiosk ruchu – Henryka Bartczak;  Sklep spożywczy – Magda Żabicka;  "Far-bud" -  
P. Skrzyneccy;  Apostolat Maryjny przy parafii św. Jakuba w Piotrkowie Kuj.;  „DOMEX A&A” 
Arkadiusz i Agnieszka Rybak;  Bank Spółdzielczy;  „Apteka pod Magnolią” p.Kiss;  „Apteka 
Nova”  Barbara  Bonkowska;   „INTEMO”  S.  A.;   G.S.  „Samopomoc  Chłopska”;  Firma 
Handlowa „Rydz” – Anna Feit;  H. K. Nowaccy - Szkółka Krzewów Ozdobnych;  Jan Kowalski –  
leśniczy;
To dzięki nim kilkanaścioro dzieci miało słodkie i radosne święta. Dziękujemy za dar serca dla 
naszych DZIECI.

                                                     Święto Dziadków ważna rzecz... i bal też!!! 
„Wszystko jest milsze, lepsze, ciekawsze, kiedy w domu ma się na zawsze dobrego, kochanego  
Dziadka  i  najukochańszą  Babcię.”-  Pamiętamy o  tym wszyscy,  więc  jak  nadarzy  się  okazja, 
dajemy temu wyraz wierszem i piosenką.  Taką okazją był Dzień Babci i Dziadka. Choć w tym 
roku przypadał na czas ferii to nie przeszkodziło przedszkolakom uczcić święta osób bliskich  Przy 
akompaniamencie  akordeonu,  na  którym  grał  P.  Marciszewski  Krasnoludki zaprezentowały 
repertuar na ludową nutę oraz tańce inspirowane muzyką współczesną.   Słoneczka pokazały się 
w przedstawieniu: Dzień Babci i Dziadka, a  Smerfy  zaskoczyły gości płonącym sercem.  Tygryski 
zachwyciły  tańcem  „Grozik”.  Na  końcu  dzieci  złożyły  szczere  życzenia,  wręczyły  upominki 

i obdarzyły gorącym buziakiem.

12 i  13 lutego przyszedł  czas na wielką zabawę.  W tych dniach 
przedszkolaki  szalały  na  Balu  Karnawałowym.  Królową  balu 
została  Dominika  S.  –  pszczółka.  W  szaleństwach  towarzyszyli 
nam  również  rodzice,  którzy  podziwiali  królewny,  wróżki, 
czarnoksiężników,  rycerzy,  japonkę  i  wiele,  wiele  innych 
bajkowych  postaci.  Tuż  przed  obiadem,  chociaż  zmęczeni 
z niechęcią opuszczaliśmy salę balową.                

                  Bawmy się razem
                   „Pokaż mi,  a zapomnę,  Powiedz,  a  zapamiętam, Pozwól  mi wziąć udział,  
a zrozumiem”-  Motto to przyświecało warsztatom metodycznym na temat „Kreatywne znaczenie 
zabawy w pracy pedagogicznej”, które odbyły się w naszym przedszkolu w dniach 15-16 stycznia 
2007  roku.  W  warsztatach  wzięło  udział  27  nauczycielek  ze  szkół  i  przedszkoli  powiatu 
1radziejowskiego. Wspaniałą  naukę i zabawę poprowadzili p. Maria i Stefan Halasz z Bydgoszczy, 
przedstawiciele  Stowarzyszenia  Miłośników  i  Animatorów  Pedagogiki  Zabawy  KLANZA. 
Pedagogika  zabawy  jest  formą  pracy  z  grupą  dzieci.  Angażuje  emocjonalnie  wszystkich 
uczestników, pobudza do twórczego myślenia i maksymalnego wykorzystania swoich możliwości. 
Jednocześnie  zaś  jest  źródłem  radości  i  satysfakcji  dla  każdego  dziecka,  gdyż  nie  ma 



tu  ośmieszającej  rywalizacji,  przypadkowej  wygranej 
i zwycięzców. Metody pedagogiki zabawy wykorzystują taniec, 
ruch,  gest,  pozwalają  na  wszechstronny  i  harmonijny  rozwój 
dziecka,  uczą  tolerancji  na  poglądy  i  zachowanie  innych. 
Dwudniowe  warsztaty  uświadomiły  nam  jak  bardzo  ważna 
w  edukacji  małych  dzieci  jest  zabawa  przez  ruch  i  muzykę. 
Poznałyśmy   wiele  ciekawych  tańców,  zabaw  i  opowiadań. 
Na kilkanaście godzin stałyśmy się małymi dziećmi, starałyśmy 
się  zrozumieć  ich  odczucia  i  pragnienia.  Mam  nadzieję,  że 
wykorzystamy należycie zdobytą wiedzę i  w ten sposób uatrakcyjnimy pobyt dzieci w przedszkolu 
lub szkole.
                                           
             Aby tradycji stało się zadość......  
                    Ostatni tydzień karnawału dla naszych przedszkolaków okazał się czasem związanym 

z  kultywowaniem  kujawskich  tradycji.  W  ramach  realizacji 
programu „Kujawy nasza mała ojczyzna” nauczycielki naszego 
przedszkola postanowiły przybliżyć dzieciom tradycję tłustego 
czwartku.  Smaczną  niespodzianką okazały  się  pyszne  pączki, 
których  zapach  roznosił  się  w  przedszkolu  od  samego  rana. 
W  ostatki  też  czekała  niespodzianka  naszych  milusińskich, 
przygotowana  przez  grupę  Słoneczka.  Dzieci  postanowiły 
przygotować  ,,kozę".  Z  kujawską  przyśpiewką   na  ustach 
„koza” odwiedziła wszystkich przedszkolaków i pracowników 

naszej placówki.                                                                                
                                                                                           

                       Goście, goście.....
W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci, 15 lutego 2007 roku przedszkole odwiedzili niezwykli 
goście.  Byli  to   policjanci  z  Powiatowej  Komendy  Policji 
w  Radziejowie:  sierżant  sztabowy  Arkadiusz  Rynkowski, 
sierżant  Emil  Czynszak,  starszy  posterunkowy  Krzysztof 
Chłodziński.  Duże  zainteresowanie  wśród  dzieci  budziły 
mundury  policjantów.  Każdy  z  chłopców  chciałby 
w przyszłości nosić taki mundur. Padający śnieg nie odstraszył 
przedszkolaków  od  tego,  aby  choć  na  chwilę  usiąść  za 
kierownicą policyjnego auta. Dzieci wykazały się także dobrą 
znajomością zasad ruchu drogowego. Niespodzianką dla  nich 
okazały  się  książeczki  o  zasadach  bezpiecznego  korzystania  z  dróg  publicznych  -  za,  które 
serdecznie naszym gościom dziękujemy.
  
                                        Mali artyści
W każdym z nas drzemie artysta - te słowa przyświecają przedszkolakom, które bardzo chętnie 
i  z  wielkim  zaangażowaniem  biorą  udział  w   konkursach   przedszkolnych,  powiatowych 

i ogólnopolskich. W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole 
brało  udział  w  ponad  30  konkursach,  za  które  zebraliśmy 
pokaźną  liczbę  dyplomów.  Drugiego  marca  w grupie  „Leśne 
Skrzaty” odbył się konkurs recytatorski pt. Zaczarowany świat 
Jana Brzechwy. Dziecięca widownia żywo reagowała na to, co 
działo  się  na  scenie.  Pierwsze   miejsce  zajęła  Natalia 
Durkiewicz,  za  aktorską  interpretację  wiersza  „Kłamczucha”. 
Drugie  miejsce  zajął  Adaś  Linowiecki  za  wykonanie  wiersza 
„Miś”, a  trzecie za wiersz „Samochwała” Natalia Trawczyńska. 

wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  imienne dyplomy. 



Ogłoszenie:

Dyrekcja  Przedszkola  Samorządowego  w  Piotrkowie  Kujawskim  informuje,  że  od  dnia 
01.03.2007r.  do dnia 07.04.2007r. prowadzone będą zapisy dzieci do przedszkola.
Dzieci  w  wieku  od  3  do  6  lat  (6-latki  zapisy  obowiązkowo),  na  rok  szkolny  2007/2008. 
Zainteresowanych  rodziców  prosimy  o  kontakt  osobisty  w  przedszkolu  w  celu  dokonania 
formalności. Pierwszeństwo w przyjęciu oprócz 6-latków będą miały dzieci PIĘCIOLETNIE.
Uwaga Rodzice dzieci PIĘCIOLETNICH !!! 
W ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci,  wszystkie pięciolatki  powinny być objęte 
oddziaływaniem  przedszkolnym.  Macie  Państwo  taką  możliwość  zapisując  swoje  dziecko  do 
przedszkola zanim obejmie go obowiązek.
Z długoletniego doświadczenia wynika, że czym dłużej dziecko chodzi do przedszkola tym łatwiej  
jest mu w szkole. Mniejsze są kłopoty z adaptacją w nowych warunkach lub nie ma ich wcale, dzieci  
mają łatwość i śmiałość wypowiedzi. Zapraszamy! 

                                                                                               Dyrektor Przedszkola Samorządowego 
                                                                                           w Piotrkowie Kujawskim 

    Renata Woźniak

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego na  mocy  ustawy z  dnia  20.12.1990r. 
(Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) prowadzi zadania dotyczące m.in. obsługi rolników 
w sprawach związanych z obejmowaniem ubezpieczeniem społecznym i opłacaniem składek na to 
ubezpieczenie,  przyznawaniem  i  wypłatą  świadczeń,  prowadzeniem  działalności  prewencyjnej, 
prowadzeniem rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS. Kasa realizuje 
również zadania zlecone przez państwo, m.in. wypłaca krajowe renty strukturalne, dodatki i zasiłki 
pielęgnacyjne  dla  emerytów i  rencistów,  świadczenia  kombatanckie  dla  inwalidów wojennych, 
obsługuje ubezpieczenie zdrowotne rolników i członków ich rodzin. W ubezpieczeniu społecznym 
rolników funkcjonują dwa rodzaje ubezpieczenia:

• ubezpieczenie  emerytalno-rentowe,  finansowane  z  dotacji  budżetowej,  uzupełnionej 
dochodami ze składek ubezpieczonych rolników; 

• ubezpieczenie  wypadkowe,  chorobowe  i  macierzyńskie,  finansowane  ze  składek  od 
rolników. 

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kieruje Prezes jako centralny organ administracji 
rządowej, podległy od 19.05.2006 r. ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Prezesem Kasy 
jest Pan Jacek Dubiński.  

Strukturę organizacyjną KRUS tworzą: Centrala, 49 Oddziałów Regionalnych i 220 Placówek 
Terenowych oraz 5 centrów i 2 ośrodki rehabilitacji rolników. 

Placówka Terenowa KRUS w Radziejowie zasięgiem działania  obejmuje  miasto Radziejów 
i gminy Powiatu radziejowskiego: Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków Kuj. Radziejów i Topólkę. 
Siedziba KRUS znajduje się na ulicy Rolniczej 4 w Radziejowie. Ubezpieczeniu w PT podlegało na 
koniec IV kwartału 2006r. ok.5400 osób.

Do podstawowych zadań KRUS wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 
należą: 

•       obsługa ubezpieczonych rolników w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem 
społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie; 

•       przyznawania  i  wypłaty  świadczeń  emerytalno-rentowych  oraz  wypadkowych, 
chorobowych i macierzyńskich;



•       realizacja  systemu  orzecznictwa  lekarskiego dla  ustalenia  prawa  ubezpieczonych  do 
świadczeń rentowych i odszkodowawczych;

•        realizacja zadań związanych  z koordynacją zabezpieczenia społecznego w krajach Unii 
Europejskiej; 

•       działalność  prewencyjna na  rzecz  zapobiegania  wypadkom  przy  pracy  rolniczej 
i rolniczym chorobom zawodowym: 

•       upowszechnianie wiedzy o tych zagrożeniach i znajomości zasad bhp, 
•       analiza  przyczyn  i  okoliczności  powstawania  wypadków  przy  pracy  rolniczej 

i chorób zawodowych, 
•       prowadzenie  szkoleń  w  zakresie  znajomości  zagrożeń  i  zasad  bezpiecznej  pracy 

w gospodarstwie rolnym, 
•       podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych 

środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
•       prowadzenie nieodpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych 

do świadczeń KRUS, 
•       wspieranie ubezpieczeń wzajemnych; 
•       obsługa ubezpieczenia zdrowotnego.
KRUS od 29.11.2005r spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie:

obsługi  ubezpieczonych  i  świadczeniobiorców  w  zakresie  zadań  wynikających  z  Ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, co zostało potwierdzone nadanym Certyfikatem Systemu 
Jakości Nr 1198/2/2005.
Zgodnie z art.7 i 16 powołanej wyżej ustawy ubezpieczeniu z mocy ustawy podlega rolnik, jego 
małżonek/ka  i  domownik  (osoba,  która  ukończyła  16  lat),  jeżeli  jego  gospodarstwo  obejmuje 
obszar  użytków  rolnych  powyżej  1  ha  przeliczeniowego  lub  dział  specjalny  produkcji  rolnej 
i jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie ma ustalonego prawa do świadczeń 
z ubezpieczeń społecznych.  

Składki zgodnie z art.  8 i  40 ustawy rolnik zobowiązany jest  opłacać do końca pierwszego 
miesiąca  każdego  kwartału.  Za  każdego  ubezpieczonego  opłaca  się  składkę  w  jednakowej 
wysokości.  Za I i  II  kw. br.  składka wynosi 251,00zł.  Od składek nieopłaconych w terminie 
pobiera się odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonej w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997r. - Ordynacja podatkowa. Obecnie odsetki wynoszą 11% w skali roku. 

Zgodnie  z  art.  37  ustawy  rolnik  jest  obowiązany  w  ciągu  14  dni  informować  KRUS 
o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności, 
np.:  nabycie  lub  sprzedanie  gospodarstwa,  podjęcie  lub  utrata  zatrudnienia,  zmiana  stanu 
cywilnego, nabycie lub utrata zasiłku dla bezrobotnych, rozpoczęcie lub zakończenie prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej, itp.

KRUS organizuje i prowadzi szkolenia, które mają na celu zapobieganie wypadkom przy pracy 
i  rolniczym  chorobom  zawodowym.  Część  szkoleń  organizowana  jest  dzięki  zainteresowaniu 
i inicjatywie aktywu gminnego i wiejskiego oraz dyrektorów i nauczycieli szkół. Tematy szkoleń 
dobierane  są  w  oparciu  o  przeprowadzaną  analizę  ilości  i  przyczyn  wypadków,  a  także 
doświadczenia  z  ubiegłych  lat  i  wizytacji  w  gospodarstwach  rolników.  
W ostatnim czasie pracownik KRUS przeprowadził  szkolenia dla rolników w miejscowościach: 
Połajewo, w którym wzięło udział 18 rolników, Lubsin- 16 rolników, Gradowo-35 rolników, Bycz-
24 rolników. Szkolenia prowadzone są również dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla 
sołtysów, radnych, dla członkiń KGW. 

Na  potrzeby  rolników  i  uczniów  szkół  rolniczych  oraz  gimnazjów  i  szkół  podstawowych 
przygotowano i rozpowszechniono różne broszury i plakaty.  

W 2006r.  przeprowadzono konkurs plastyczny dla  uczniów klas II-IV Szkół Podstawowych 
z terenu Powiatu pt.: ”Jak bezpiecznie pomagać rodzicom” do którego przystąpili m in. uczniowie 
z  PSP  w  Byczu.  W  każdej  ze  szkół  przeprowadzono  z  dziećmi  pogadanki  dotyczące  prac 
szczególnie niebezpiecznych, których nie powinny wykonywać dzieci w gospodarstwach rolnych 
oraz miejsc,  w których dzieci mogą się bezpiecznie bawić.  Łącznie pogadanek wysłuchało 330 



uczniów. Za wykonane tematyczne prace plastyczne dzieci otrzymały nagrody rzeczowe. W lutym 
br.  Przeprowadzono  pogadankę  dotyczącą  niebezpiecznych  dla  dzieci  prac  w  rolnictwie  dla 
uczniów klas 0-3 w SP Dębołęka. Dzieci obejrzały film tematyczny pt.:”Rodzina Porażków”.

Od 2003r.  KRUS we współpracy  z  Ministerstwem Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  oraz  PIP 
prowadzi ogólnopolski konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne", w którym również udział biorą 
corocznie rolnicy z terenu powiatu radziejowskiego. Celem konkursu jest  praktyczne wdrażanie 
zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie oraz promocja bezpiecznych gospodarstw w środowisku 
wiejskim. Komisje konkursowe, w skład których wchodzą przedstawiciele organizatorów (KRUS, 
WODR,  Izb  Rolniczych,  PIP,  WIOR,  PSP)  dokonują  wizytacji  zgłoszonych  do  konkursu 
gospodarstw  rolnych.  Przy  ocenie  brany  jest  pod  uwagę  stan  techniczny  maszyn  i  urządzeń 
rolniczych,  budynków  inwentarskich  i  gospodarskich,  stan  obejścia,  stan  zabezpieczenia 
gospodarstwa  rolnego  pod  względem  p.poż.  i  przechowywania  chemicznych  środków  ochrony 
roślin  oraz  inne  elementy  decydujące  o  bezpieczeństwie  podczas  pracy  rolniczej.  Najlepsze 
gospodarstwa  są  wyróżniane  i  otrzymują  certyfikaty  "Bezpieczne  gospodarstwo  rolne".  Druk 
zgłoszenia  gospodarstwa  do  konkursu  można  otrzymać  w  PT  KRUS  w  Radziejowie.  Termin 
zgłaszania gospodarstw upływa 30 kwietnia br.

Agnieszka Zalesiak

   
Połowinki w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym

Dnia  20  lutego  2007  roku  w  Społecznym  Liceum  Ogólnokształcącym  w  Piotrkowie 
Kujawskim odbyły się POŁOWINKI zorganizowane przez uczniów klasy drugiej i ich rodziców.

Szkoła istnieje dopiero drugi rok. Powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Miasta 
i  Gminy  Piotrków  Kujawski.  Mieści  się  w  budynku  Gimnazjum  im.  Stefana  Kardynała 
Wyszyńskiego  w  Piotrkowie  Kujawskim.  Jej  dyrektorem 
jest  mgr  Jacek  Wiśniewski.  Była  to  pierwsza  tego  typu 
impreza  w  historii  tej  placówki.  Młodzież  bawiła  się  w 
rytmach  muzyki  różnych  stylów.  W  trakcie  zabawy 
uczniowie i ich goście (dyrektor, wychowawca, nauczyciele, 
rodzice  i  osoby  towarzyszące  licealistom)  zajadali  się 
pysznym domowym ciastem oraz pizzą , którą sponsorował 
organ  prowadzący  liceum  –  Stowarzyszenie  Rozwoju 
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. Piotrkowscy licealiści 
pokonali już połowę drogi do egzaminu dojrzałości. Przed 
nimi  jeszcze  kilkanaście  miesięcy  ciężkiej  pracy  ,  by 
osiągnąć zamierzony cel – maturę. Pozostaje im życzyć, by wkroczyli w dorosłe życie z taką samą 
radością , jaka towarzyszyła im podczas połowinkowej imprezy.

Grzegorz Bartczak 

LEADER - 
PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWIZACJI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

W dniu 26 marca 2007 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 
w sali  OSP Dębołęka  -  Rudzk  Duży odbyło  się  spotkanie  informacyjne  dotyczące  utworzenia 
Lokalnej Grupy Działania na terenie powiatu radziejowskiego, której celem byłoby opracowanie 
Lokalnej Strategii Rozwoju.
  Moderatorami były:



Pani  Urszula  Nowakowska specjalista  Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  w  Minikowie  Oddział 
w  Zarzeczewie,  która  w  swojej  prezentacji  multimedialnej 
przedstawiła  podejście  typu  Leader  -  jako  skuteczną  metodę 
rozwoju obszarów wiejskich oraz kilka przykładów partnerstw 
w  ramach  programu  Leader  działających  na  terenie  państw 

Unii Europejskiej;
Pani  Elwira  Zakrzewska 
specjalista  Kujawsko-
Pomorskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  w  Minikowie 
Oddział  w  Przysieku,  która  poinformowała  o  perspektywach 
rozwoju  lokalnych  partnerstw  w  ramach  Programu  Rozwoju 
Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013  wraz  z  wstępną 
prognozą podziału środków dla 3 i 4 Osi.
Z  uwagi  na  to,  iż  program  Leader  jest  podejściem 

przekrojowym  w  spotkaniu  udział  wzięli  przedstawiciele  trzech  sektorów:  społecznego,  
gospodarczego i publicznego, łącznie 61 osób.

Krzysztof Staszak

    SOŁTYSI  
Na  zebraniach  sprawozdawczo  –  wyborczych  w  gminie  Piotrków  Kujawski,  które 

odbywały się w okresie od 31 stycznia do 2 marca 2007 roku zostały wybrane nowe składy Rad 
Sołeckich z następującymi sołtysami na czele:

1.   Marek Płoszaj                     - Anusin
2.   Józef  Henke                       - Bycz
3.   Waldemar Gralak               - Dębołęka
4.   Remigiusz Góralczyk         - Gradowo
5.   Andrzej Dybalski               - Jerzyce
6.   Marek Czenszak                 - Kaczewo
7.   Marian Stramowski            - Lubsin
8.   Tomasz Kocent                   - Łabędzin
9.   Jan Braer                             - Malina
10. Zenon Chęsy                       - Nowa Wieś
11. Jan Deręgowski                  - Palczewo
12. Henryk Wędziński             - Piotrków Kujawski
13. Zdzisław Kobierski           - Połajewo
14. Leon Grabowski                - Przedłuż
15. Andrzej Antecki                - Przewóz
16. Włodzimierz Kubiak        - Rogalin
17. Jerzy Zarzeczny                - Rudzk Duży
18. Jolanta Szpek                    - Rudzk Mały
19. Edward Fornalewicz         - Stawiska
20. Krzysztof Żak                    - Świątniki
21. Sławomir Kawczyński      - Szewce
22. Jerzy Dziubich                  - Wójcin
23. Elżbieta Maniewska         - Zborowiec



REKLAMA

ŚWIETLICA WIEJSKA W WÓJCINIE

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

Wiesław Michalak


