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BIAŁE WAKACJE ORGANIZOWANE PRZEZ MIEJSKO GMINNY OŚRODEK 
KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim podczas tegorocznych 
ferii zimowych zorganizował dla dzieci wiele ciekawych atrakcji. 
W pierwszym dniu wakacji zimowych odbył się konkurs plastyczny 
wraz  z  warsztatami  malarskimi  prowadzonymi  przez  Pana  Marka 
Marynowskiego  Dyrektora  MGOKSiR  w  Piotrkowie  Kujawskim 
pt. „Piotrków w Zimowej Szacie”. W zabawie wzięło udział liczne 
grono  dzieci  z  miasta  i  okolic.  Wszystkie  dzieci  podeszły  bardzo 
profesjonalnie  do  zadania.  Namalowane  przez  nich  prace  miały 
ciekawy charakter i kolorystykę. W związku z powyższym komisja 
podjęła decyzję nagrodzenia wszystkich prac.                    
         W tym dniu dużym zainteresowaniem cieszyła się również 

nauka  gry  w  szachy 
i warcaby. Następnego dnia w Sali OSP odbył się spektakl teatralny 
ART-BI z Krakowa. Teatrzyk dziecięcy wystawił sztukę pt. „Królowa 
Śniegu”.  Aktorzy  teatralni  wesoło  zabawiali  najmłodszych 
zapraszając  ich  do  udziału  w  przedstawieniu  na  scenie.  Spektakl 
bardzo podobał  się  licznie  zgromadzonej  publiczności.  Dzieci  były 
zadowolone, uśmiechnięte i radosne. 
Dnia  30  stycznia  odbył  się 
turniej  tenisa  stołowego dla 
dzieci w wieku od 9 do 13 
lat.  W  zawodach  wzięło 

udział dużo uczestników, którzy zostali nagrodzone. Zwycięzcą został 
Jakub Sowada,  drugie  miejsce  zajęła  Daria  Sobiesierska,  a  trzecie 
Jakub Depta. Czwartego dnia ferii najciekawszą atrakcją okazały się 
kalambury. Dzieciom nie zabrakło wytrwałości w odgadywaniu haseł. 
W tej konkurencji wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. 
W tym dniu  odbyły  się  również  zajęcia  świetlicowe,  zabawy,  gry 
planszowe  oraz  zawody  w  kręceniu  Hula-Hop  i  żonglerka  piłką. 
Najlepsi zostali nagrodzeni. Pierwszy tydzień ferii zakończył się konkursem w kategorii tańca i muzyki. Dzieci 
wzięły  liczny  udział,  nie  odczuwały  tremy  przed  wyjściem  na  scenę.  Komisja  wyłoniła  zwycięzców 
nagradzając ich upominkami. Wszystkim uczestnikom zabawy miło i przyjemnie upłynął czas.

Drugi tydzień ferii rozpoczął się turniejem Tenisa Stołowego dla dzieci z gimnazjum. Zgłosiło się wielu 
chętnych, walka była zacięta. Najlepszym uczestnikiem okazał się Michał Siutkowski, który zajął pierwsze 
miejsce, tuż za nim był Sebastian Sobiesierski i Dariusz Ornat. 
W  godzinach  popołudniowych  odbył  się  bal  przebierańców  dla  dzieci.  Dzieci  przebrały  się  za  bajkowe 
postacie.  Trzy najlepsze kostiumy zostały nagrodzone.  Atrakcją balu był konkurs tańca i  śpiewu,  którego 
uczestnicy otrzymali miłe upominki.
Kolejnego dnia ferii, MGOKSiR zorganizował wyjazd na basen do Mogilna. Był to strzał  w dziesiątkę, lista 
wolnych miejsc  zapełniła  się  bardzo  szybko.  Dzieci  korzystały  ze  zjeżdżalni,  jakuzzi,  niektóre  uczyły  się 
pływać.  Wszystkie  dzieci  wracały  z  uśmiechem  na  twarzy  i  z  nadzieją,  że  taki  wyjazd  odbędzie  się 
w przyszłym roku.
Mimo niesprzyjającej pogody, ferie zimowe zakończyły się wspólnym pieczeniem kiełbasek i ziemniaków przy 
ognisku. Atmosferę rozgrzewały konkursy z nagrodami dla licznie przybyłych dzieci. Pomimo kończącego się 
wypoczynku uśmiech z twarzy dzieci nie znikał.

Tegoroczne  ferie  zimowe zorganizowane  przez  MGOKSiR upłynęły  w  miłej,  radosnej  atmosferze. 
Dzieci przybywały licznie na zimowiska, chętnie brały udział w przygotowanych atrakcjach. Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji planuje się już następne takie, w których mamy nadzieję weźmie udział 
jeszcze większa liczba dzieci. 

                Mirosław Czynsz

                              



Czy muzyka i zabawa mogą być terapią?

Jesienią  2007  r.,  Szkoła  Podstawowa  w  Piotrkowie  Kujawskim,  jako  placówka  zajmująca  się 
kształceniem integracyjnym, otrzymała wysokiej klasy, nowoczesny sprzęt ułatwiający kształcenie uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W  ramach  projektu  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej 
wdrażanego  przez  firmę  Young  Digital  Planet  SA  z  inicjatywy 
Instytutu  Fizjologii  i  Patologii  Słuchu  współfinansowanego  przez 
Unię  Europejską  została  wyposażona  w  sprzęt  do  terapii 
logopedycznej  oraz  sprzęt  wspomagający  terapię  zaburzeń 
psychosomatycznych:  komputer,  drukarkę  laserową,  multimedialne 
programy logopedyczne, słuchawki, mikrofon, pomoce dydaktyczne. 
Terapię prowadzi przeszkolony logopeda mgr Justyna Dorosz.

Young  Digital  Planet  SA to  światowej  klasy  producent 
komputerowych  programów 
edukacyjnych (seria  EuroPlus+,  eduROM) oraz najpopularniejszych 
w  Polsce  programów wspomagających  terapię  logopedyczną,  m.in. 
Logopedia,   Logo-gry,  Sfonem,  Echokorektor,  mówiące  obrazki. 
Programów,  które  uatrakcyjniają  i  uprzyjemniają  terapię,  a  przede 
wszystkim zwiększają motywację dzieci do ćwiczeń.
      Otrzymane  przez  szkołę   „Systemy Badań  Przesiewowych 
Słuchu, Wzroku i Mowy 2007" to seria multimedialnych programów 
komputerowych, przeznaczonych do badania słuchu, wzroku i mowy 
przede  wszystkim  u  dzieci  i  młodzieży.  Przy  tworzeniu  systemów 
wzięto  również  pod  uwagę  możliwość  diagnozowania  dzieci  ze 

szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
         Powszechnie wiadomo, że terapia dziecka z wadą wymowy wymaga wielu żmudnych ćwiczeń, podczas 
których mały pacjent nierzadko się zniechęca. W wykonywaniu wielokrotnie powtarzających się czynności, 
odciążyć logopedę może komputer. Dziecko, mając kontakt z komputerem, pracuje znacznie chętniej, gdyż 
kojarzy terapię głównie z zabawą.
        W grudniu 2007r. z inicjatywy Centrum Audio-Psycho-Fonologii „ ESPACE”, firmy Edukacja Polska 
S.A. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim otrzymała 
wysokiej jakości sprzęt do stymulacji audio psycho- lingwistycznej metodą Tomatisa. Warunkiem otrzymania 
sprzętu  przez  wybrane  szkoły i  placówki  było odbycie  szkolenia.  Wzięły w nim udział  logopeda  szkolny 
Justyna  Dorosz  i  nauczyciel  oddziału  integracyjnego  Elżbieta  Siwińska.  Panie  uzyskały  certyfikaty  do 
prowadzenia terapii metodą Tomatisa.

Co to jest Metoda Tomatisa (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna) 
Przeszło 40 lat temu profesor Alfred A. Tomatis, francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra dokonał kilku 
zaskakujących obserwacji, które w następstwie doprowadziły do rozwoju tzw. metody Tomatisa. W literaturze 
przedmiotu metoda ta znana jest również jako „trening uwagi słuchowej”, „stymulacja słuchowa” lub „trening 
audio-psycho-lingwistyczny”,  a  podstawowym  jej  celem  jest  wspomożenie  funkcji  słuchowej  przez  co 
następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się, wspomożenie zdolności językowych, komunikacyjnych, 
zwiększenie kreatywności oraz poprawa jakości zachowań społecznych.
Metoda  Tomatisa  jest  metodą  treningu  słuchowego  przeprowadzonego  za  pomocą  urządzenia  zwanego 
elektronicznym uchem. Składają się na nią sesje słuchania materiału dźwiękowego oraz konsultacje dodatkowe 
wraz z oceną audio-psycho-fonologiczną.
Metoda Tomatisa okazała  się  bardzo skuteczna w terapii  dzieci  z  problemami szkolnymi typu:  zaburzenia 
uwagi,  mowy,  koncentracji,  dysleksja.  Zastosowanie  tej  metody  przyniosło  również  zadowalające  efekty 
w przypadku dzieci autystycznych i z problemami koordynacji sensomotorycznej.
W przypadku dorosłych terapia  z  powodzeniem stosowana jest  w leczeniu depresji,  wspomaga asymilację 
i  integrację  języków obcych  oraz  kształcenie  i  udoskonalanie  umiejętności  komunikacyjnych.  Okazała  się 
zbawienna dla osób, dla których głos i słuch są narzędziem pracy: muzyków, śpiewaków, aktorów.
Korzyści odnotowane przy zastosowaniu metody Tomatisa dotyczą też „zysków psychologicznych” - wzrostu 
pewności siebie, poziomu energii, motywacji, jasności umysłu i lepszego samopoczucia. 
Obecnie metodę Tomatisa wykorzystuje się w ponad 250 centrach stymulacji audio-psycho-lingwistycznej na 
całym świecie prowadzonych przez doświadczonych, dyplomowanych specjalistów z dziedziny psychologii, 
medycyny, edukacji, terapii zajęciowej i muzykologii.



Rozwinięta  i  opracowana  przez  Tomatisa  metoda  stymulacji  słuchowej  opiera  się  na  wielu  założeniach 
teoretycznych dotyczących rozmaitych funkcji ucha i ich powiązań z głosem.  Badania przeprowadzone przez 
Tomatisa  niezbicie  dowodzą,  że  wpływa  ona  na  sposób  w  jaki  porozumiewamy  się  i  funkcjonujemy 
w otoczeniu, nasze samopoczucie oraz stan psychiczny. 
Obecnie pojawia się coraz więcej opracowań naukowych potwierdzających efektywność „metody Tomatisa”. 
Prowadzonych  jest  również  wiele  badań  klinicznych  dających  świadectwo  wiarygodności  i  efektywności 
opisywanej metody.
                                                                                                                                 Justyna Dorosz

ZIMOWISKO 2008  

Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim wraz ze Świetlicą Opiekuńczo-Wychowawczą po raz kolejny 
zorganizowała  zimowisko  dochodzące  dla  34  dzieci  w  terminie 
25.01- 02.02.2008 r.

W ramach zadań przyjętych na zimowisku przeprowadzono 
cykl zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień pod hasłem „Nie pal, nie  
pal papierosów...". Poprzez metody aktywizujące takie jak: swobodna 
dyskusja, burza mózgów, drama i praca w małych grupach uczestnicy 
poznali  mechanizm  uzależnienia,  uświadomili  sobie  szkodliwość 
palenia papierosów, poznali sposoby chronienia siebie i innych przed 
nałogiem. Na zakończenie zajęć dzieci napisały list do anonimowego 
palacza,  przekonujący  go  o  szkodliwości  palenia  i  zachęcający 
do porzucenia tego nałogu.
Dużą radość sprawił dzieciom wyjazd do Konina, gdzie w kinie „Helios" 

obejrzały film pt. „Zaczarowana". Zwiedziły również Starówkę i skorzystały z atrakcji oferowanych przez kryty basen 
(zjeżdżalnia, jacuzzi, rwący potok).

Ciekawym  doświadczeniem  były  zajęcia  warsztatowe 
w  pracowni  teatru  lalek  „Baj  Pomorski",  w  których  dzieci 
uczestniczyły z ogromnym zainteresowaniem. Po zajęciach obejrzały 
spektakl  pt.  „Jaś   i Małgosia",  który  okazał  się  wspaniałą  lekcją 
dobrego wychowania.

Dzięki  gościnności  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Kultury, 
Sportu i  Rekreacji  w Piotrkowie Kujawskim, dzieci  poznały tajniki 
malowania  pejzaży  oraz  sprawdziły  swoje  możliwości 

wokalne,  biorąc  udział 
w konkursie muzycznym 
pt.  „Mini  szansa  na 
sukces". Wielu wrażeń dostarczyły dzieciom również zajęcia realizowane 
w szkole.  Bardzo chętnie  uczestniczyły w rozgrywkach sportowych, 
grach  i  zabawach  zespołowych  oraz  ćwiczeniach  sprawnościowych. 
Atrakcyjne  okazały  się  zajęcia  plastyczno-techniczne  związane 
z wykonaniem masek karnawałowych, w których dzieci zaprezentowały 
się  podczas  balu  karnawałowego  zorganizowanego  na  zakończenie 
zimowiska.  Najciekawsze  maski  oraz  przebrania  zostały  wyróżnione 
i nagrodzone.

Uczestnicy  i  organizatorzy  zimowiska  pragną  serdecznie 
podziękować wszystkim dobroczyńcom za pomoc w przygotowaniu  i zrealizowaniu tak bogatego programu. 
Dziękujemy:  Urzędowi  Miasta  i  Gminy  w  Piotrkowie  Kujawskim,  Miejsko-Gminnemu  Ośrodkowi  Pomocy 
Społecznej  w  Piotrkowie  Kujawskim,  Miejsko-Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 
w Piotrkowie Kujawskim, Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół  w Piotrkowie Kujawskim, Miejsko 
Gminnemu Ośrodkowi  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w  Piotrkowie  Kujawskim oraz  paniom Teresie  Kowalskiej 
i Wandzie Wiatrowskiej.

          Anna Pilarska, Iwona Siutkowska



Rekordowa zbiórka na   XVI Finale WOŚP w Piotrkowie Kujawskim  
Dzień Wielkiej Orkiestra Świątecznej Pomocy rozpoczął się na Dworcu PKP od wizyty „Specjalnego 

orkiestrowego  pociągu”.  Do  naszego  miasta  oprócz  ekipy  TVP 
Bydgoszcz  przyjechali  również  przedstawiciele  Urzędu 
Marszałkowskiego  w  Toruniu,  pracownicy  PESA  Bydgoszcz, 
kolejkarze  oraz  kilkuosobowa grupa  miłośników kolei  zrzeszonych 
w  Bydgoskim  Towarzystwie  Przyjaciół  Kolei.  O  godzinie  12:15 
nastąpiło  powitanie  przybyłych  gości  przez  licznie  zgromadzonych 
mieszkańców  Miasta  i  Gminy.  W  trakcie  20  minutowego  pobytu 
odbywały  się:  występy  zespołu  folklorystycznego  „Piotrkowianie” 
wywiady, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz świetna zabawa 

i  tańce.  O  godz.  16:00 
nastąpiło otwarcie głównej 
uroczystości  na  Rynku  Miejskim  w  Piotrkowie  Kujawskim. 
Występy  Szkół  Podstawowych  w  Byczu  i  Dębołęce,  kolędy 
w wykonaniu Orkiestry Dętej, oraz Klubu Seniora „Złota Jesień”, 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim, młodzież 
z  Gimnazjum,  oraz  zespół  muzyczny z  MGOKSiR w Piotrkowie 
Kujawskim i  dzieci  z  Przedszkola  Samorządowego  doprowadziły 
nas  do  licytacji  gadżetów.  Mieszkańcy nie  zawiedli  i  dzięki  nim 
z  licytacji  zebraliśmy  kwotę  1000  zł.  O  godzinie  20:00  nastąpił 
Finał, a w nim pokaz sztucznych ogni, czyli „Światełko do nieba”. O 

tej  godzinie  Rynek  Miasta  pękał  w  szwach.  Imprezę  zakończono 
dwoma  miłymi  akcentami  -  występem  nowego  zespołu  tańca 
nowoczesnego  „Full  Speed”  i  koncertem  zespołu  wokalno-
instrumentalnego  „EquatoR”.  Sztab  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej 
Pomocy  pragnie  serdecznie  podziękować  Policji  za  bardzo  dobre 
zabezpieczenie imprezy na dworcu PKP, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Piotrkowie Kujawskim, wolontariuszom, wszystkim występującym, 
licznie  zgromadzonym  mieszkańcom  Miasta  i  Gminy,  TVP  3 
w  Bydgoszczy  oraz  obsłudze  technicznej  za  pomoc  w  realizacji 
imprezy. Pragniemy poinformować, że został pobity rekord zebranych 
środków i w tym roku Miasto i Gmina Piotrków Kujawski zebrało kwotę 8606, 14 zł.
  

                   Mirosław Czynsz 

Zebranie sprawozdawcze Regionalnego Stowarzyszenia Wędkarskiego
 Koło Miejsko-Gminne Piotrków Kujawski

Zebranie odbyło się w dniu 27 stycznia 2008 roku w remizie OSP w Piotrkowie Kujawskim.
W  zebraniu  uczestniczyli  zaproszeni  goście  i  członkowie  Koła  Wędkarskiego.  Urząd  Miasta  i  Gminy 
w Piotrkowie Kujawskim reprezentował Mirosław Czynsz, MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim – Arkadiusz 
Szczurowski oraz Prezes Koła RSW w Dobrem – Jarosław Kaczorowski. 
Punktem  kulminacyjnym  zebrania  było  podsumowanie  współzawodnictwa  oraz  wręczenie  nagród  dla 
zwycięzców. 
W kategoriach seniorów:
I miejsce –  Grzegorz Kaniewski
II miejsce – Jerzy Kaźmierczak
III miejsce – Marek Boniewski
IV miejsce – Andrzej Goc
W kategorii juniorów:
I miejsce – Adrian Wiśniewski
II miejsce – Sebastian Sobiesierski
III miejsce – Magda Kaźmierczak
IV miejsce – Łukasz Paczkowski.

Nagrody  ufundowane  zostały  przez  Zarząd RSW oraz Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 



Mirosława Skoniecznego. Nagrody i upominki wręczali: Prezes RSW 
Jacek  Nowacki,  Mirosław  Czynsz  z  Urzędu  Miasta  i  Gminy 
w  Piotrkowie  Kujawskim,  Arkadiusz  Szczurowski  z  Miejsko 
Gminnego  Ośrodka  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w  Piotrkowie 
Kujawskim.

Członkowie  oraz  Zarząd  Regionalnego  Stowarzyszenia 
Wędkarskiego  Koło  Miejsko-Gminne  Piotrków  Kujawski,  pragną 
podziękować  Panu  Burmistrzowi  Mirosławowi  Skoniecznemu 
za  ufundowanie  nagród,  dyrektorowi  MGOKSiR  Markowi 
Marynowskiemu  za  współpracę  oraz  Zarządowi  OSP  Piotrków 
Kujawski.

                  Karol Woźniak

Pogody ducha, zdrowia i radości oraz wszelkiego dobra dla członków RSW i ich rodzin, pana Burmistrza 
Miasta i Gminy, Przewodniczącego Rady Miejskiej, a także pracowników UMiG w Piotrkowie Kujawskim 
z okazji Świąt Wielkanocnych           życzy

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Wędkarskiego
        Koło Miejsko-Gminne Piotrków Kujawski

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP
W  styczniu  i  lutym  2008  roku  w  8  jednostkach  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  odbyły  się  zebrania 
sprawozdawcze za 2007 rok.
Podczas zebrań oceniono realizację zadań za 2007 rok oraz przyjęto plany działań w zakresie programowym, 
remontowym i działalności ratowniczo-gaśniczej na 2008 rok. 

W zebraniach jednostek OSP uczestniczyli zaproszeni goście z władz wojewódzkich, powiatowych i  gminnych 
związków OSP oraz przedstawiciele gminnych władz samorządowych. W Piotrkowie Kujawskim w zebraniu 
jednostki uczestniczyli m.in.: Kapelan Wojewódzki Związku OSP RP Brygadier ks. Zenon Rutkowski, Prezes 
Oddziału  Powiatowego  Związku  OSP  w  Radziejowie  dh  Roman  Szczerbiak,  Prezes  Oddziału  Oddziału 
Miejsko-Gminnego  Związku  OSP  dh  Wojciech  Kotarski,  Komendant  Gminny  OSP  dh  Bronisław 
Kwiatkowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Piotr Muszyński, Zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu Artur Przybylski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków 
Kujawski  Mirosław  Skonieczny.  Przedstawiciele  władz  powiatowych  OSP  i  PSP  uczestniczyli  również 
w zebraniach jednostek OSP w Lubsinie, Byczu i Połajewie.
Z najważniejszych zadań do realizacji w 2008 roku zatwierdzonych na zebraniach sprawozdawczych wymienić 
należy:
-  dokończenie  remontu  remizy  OSP w  Połajewie  i  zorganizowanie  uroczystych  obchodów 80  –  lecia  tej 
jednostki,
- kontynuacja remontu OSP w Lubsinie oraz powołanie komitetu fundacji sztandaru dla jednostki w związku 
z przypadającym na 2009 rok jubileuszem 55-lecia OSP,
- remont remizy w Przewozie, Byczu i Świątnikach,
- przeprowadzenie miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych,
-  przeprowadzenie eliminacji  szkolnych i miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy pożarniczej 
“Młodzież zapobiega pożarom”,
- udział strażaków w obchodach Świąt Państwowych i strażackich.
Na wsparcie zadań remontowych remiz strażackich z budżetu gminy przydzielono kwotę 19.500,00 zł.

       Ryszard Włodarski



Wójcin wciąż aktywny
W  tym  roku  odbył  się  w  Wójcinie  niezwykle  udany  “Bal 

sylwestrowy”, na którym gości bawił zespół „Wesoła Czwórka” pod 
dyrekcją Romana Mrówczyńskiego. Mając wspaniałych uczestników 
balu i organizatorów  w dniu 5 stycznia 2008 roku od godz. 20.00 do 
godz. 4.00 odbyły się poprawiny posylwestrowe, które niczym nie 
odbiegały  od  sylwestra.  Organizatorami  byli:  Marzena  i  Andrzej 
Wysoccy,  Ilona  i  Krzysztof  Idziakowie,  Barbara  i  Jacek 
Kostrzakowie oraz Wiesław Michalak. Pamiętano także o dzieciach. 
W  dniu  5  stycznia  2008  roku  od  godz.  14:30  do  godz.  18:00 
w  świetlicy  odbyła  się  „Zabawa  choinkowa”  z  poczęstunkiem. 

Zabawa  rozpoczęła  się  recytacją  wiersza  przez  panią  Elę 
Robakowską. Po tym występie zespół z Wójcina pod dyrekcją Jana 
Skuratowicza zagrał  i  zaśpiewał  Kolędy.  Pozostałą  część zabawy 
dzieciom  przygrywał  Mariusz  Kornacki  z  Zagorzyc.  Dla  dzieci 
niezapomnianym przeżyciem było w czasie zabawy wręczenie 131 
paczek  przez  Mikołajów. Zabawa  została  uwieczniona  na  płycie 
DVD  i  zdjęciach.  Kto 
chciałby  nabyć  taką 
pamiątkę może się zgłosić 
do  Wiesława  Michalaka, 
zam. w Wójcinie, tel. 0604 

739 716 lub fotografa Sylwestra Radzińskiego posiadającego zakład 
fotograficzny  przy  ulicy  1  Maja  6  w  Piotrkowie  Kujawskim, 
tel. 604 446 919.

We wrześniu 2007 roku w Wójcinie przy Świetlicy powstało 
Koło  Zainteresowań  Muzycznych.  Pierwsze  lekcje  rozpoczęły  się 

w październiku 2007 r., a pierwszy występ zespołu z Wójcina odbył 
się 5 stycznia 2008 r. na zabawie choinkowej. 
W  każdą  środę  od  godz.  14:00  nieodpłatnie  nauki  udziela 
kapelmistrz Jan Skuratowicz z Wójcina. Ze względu na dużą ilość 
dzieci, uczących się grać i prośbę rodziców, do pomocy włączył się 
syn  kapelmistrza  Arkadiusz  Skuratowicz,  ucząc  dzieci  w  każdy 
poniedziałek. Oprócz gry na instrumentach dzieci i młodzież mają 
codziennie udostępnione przy świetlicy w Wójcinie pomieszczenie 
do gry w tenisa stołowego, warcaby i szachy.               
W lutym odbyły się rozgrywki w tenisa stołowego dzieci z Wójcina.

I miejsce - Patryk Okrasiński, 
II miejsce - Krzysztof Kaźmierczak, 
III miejsce - MateuszOkrasiński. 
Z zaplanowanych imprez dla dzieci nie odbył się kulig z powodu braku śniegu. 
Myślimy cały czas o „Pikniku wójcińskim”, który jest zaplanowany na 10 sierpnia 2008 roku.
W czynie społecznym Sławomir Przybylski i Krzysztof Idziak przywieźli 5 przyczep piachu niezbędnego do 
przygotowania placu na piknik. To wszystko odbywa się tylko dzięki ludziom dobrego serca i pomocy Bożej za 
co pragnę złożyć im serdeczne podziękowanie. 
                                     Wszystkim czytelnikom, ich rodzinom i znajomym
                                 radosnych Świąt Wielkanocnych w rodzinnym gronie życzy 

                      Wiesław Michalak

Bal Karnawałowy
Dnia 30 stycznia 2008 roku odbył się w Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Kujawskim Bal karnawałowy dla 
naszych  najmłodszych  czytelników.  Przebierańcy  bawili  się  wesoło  przy  taktach  dziecięcych  przebojów 
wciągając do zabawy także dorosłych.

                  Irena Sobczak



Kącik Kujawski
Aby wejść w klimat dawnej wsi postanowiliśmy stworzyć kącik kujawski 
w naszej bibliotece, oto pierwsze rekwizyty.

Nieocenioną osobą jest pani Teresa 
Siarkowska  z  Nowej  Wsi,  która 
przekazała  nam  cudowne  pełne 
uroku eksponaty, za które z całego 
serca  dziękujemy.  Pierwsze 
eksponaty  ofiarowali:  Adriana 
Kłosowska,  Agnieszka  Zientara 
i  pracownicy  biblioteki.  Jeśli  ktoś 
chciałby zatrzymać chwilę historii i podarować nam coś co przypomina 
życie naszych przodków będziemy bardzo wdzięczne.  

                                   Alina Miętkiewicz  

  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - ''Młodzież zapobiega pożarom''
Dnia 6 marca 2008 roku w Szkole Podstawowej w Dębołęce odbyły się miejsko-gminne eliminacje 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom” zorganizowane przez Oddział 
Miejsko-Gminny  Związku  OSP  RP  w  Piotrkowie  Kujawskim.  Eliminacje  prowadził  Sekretarz  Zarządu 
Miejsko-Gminnego  Związku  OSP  RP  Marek  Marynowski.  Nad  sprawnym przebiegiem Turnieju  czuwała 
komisja w składzie: Wojciech Kotarski – Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego, Jarosław Waszak – Sekretarz 
Urzędu Miasta i  Gminy, Zygmunt Mańkowski  – Prezes OSP Bycz,  Bronisław Kwiatkowski  – Komendant 
Miejsko-Gminny  OSP,  Zenon  Pawłowski  –  Sekretarz  OSP  Dębołęka  -  Rudzk  Duży,  Wiesław Lisiecki  – 
Naczelnik OSP Dębołęka.

W kategorii  szkół  podstawowych  w wyniku  wyrównanej 
rywalizacji uczestnicy zajęli następujące miejsca:
-  I  miejsce  –  Karolina  Sójkowska  –  Szkoła  Podstawowa 
w Dębołęce
-  II  miejsce  –  Arkadiusz  Kapturski  –  Szkoła  Podstawowa 
w Dębołęce
- III miejsce – Anna Leśnik – Szkoła Podstawowa w Dębołęce
- IV miejsce – Patrycja Funk – Szkoła Podstawowa w Byczu
- V miejsce – Krystian Stawicki – Szkoła Podstawowa w Byczu
- VI miejsce – Jacek Wesołowski – Szkoła Podstawowa w Byczu

Kategoria gimnazjum:
- I miejsce – Joanna Kamińska
- II miejsce – Erwin Wojtczak

Rozstrzygnięto  również  Konkurs  plastyczny  młodzieży 
szkolnej  o  tematyce  przeciwpożarowej.  Komisja  składająca  się 
z  nauczycieli  szkół  pod  kierownictwem  Dyrektora  Miejsko 
Gminnego  Ośrodka  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  pana  Marka 
Marynowskiego,  wytypowała  prace  następujących  uczniów  na 
szczebel powiatowy:

W kategorii klas I – III:
-  I  miejsce  –  Wiktoria  Gańczewska  ze  Szkoły  Podstawowej 
w Dębołęce
- II miejsce – Jakub Jazubski – ze Szkoły Podstawowej w Dębołece
- III miejsce – Rozalia Starosta – ze Szkoły Podstawowej w Dębołece
Ponadto w tej kategorii wiekowej wyróżniono prace następujących uczestników:
1. Aleksandra Woźniak – Szkoła Podstawowa w Dębołęce
2. Julia Włodarska – pracownia malarska Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie 
kujawskim
3. Daniel Braer  – Szkoła Podstawowa w Byczu
4. Oliwia Leśnik – Szkoła Podstawowa w Dębołęce
5. Aleksandra Jakubowska – Szkoła Podstawowa w Byczu
6. Katarzyna Karaś – Szkoła Podstawowa w Dębołęce



W kategorii wiekowej klas IV – VI:
- I miejsce – Noela Frątczak – Szkoła Podstawowa w Byczu
-  II  miejsce  –  Jarosław  Jędruszczak  –  Szkoła  Podstawowa 
w Byczu
-  III  miejsce  –  Karolina  Sójkowska  –  Szkoła  Podstawowa 
w Dębołęce

Wszyscy uczestnicy eliminacji  miejsko-gminnych oraz 
konkursu  plastycznego  otrzymali  cenne  nagrody  rzeczowe 
ufundowane  przez  Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Piotrkowie 
Kujawskim oraz dodatkowo wyroby mleczarskie  ufundowane 
przez Przedsiębiorstwo “Lacpol” w Piotrkowie Kujawskim.

                                                                                 Ryszard Włodarski

KRUS radzi: zasady bezpiecznej obsługi zwierząt gospodarskich
Liczba wypadków przy obsłudze zwierząt gospodarskich jest ciągle duża. Co roku kilka osób ginie 
w takich wypadkach. Najczęstszymi przyczynami wypadków przy obsłudze zwierząt są: zły stan 
pomieszczeń  inwentarskich  (ciasnota,  niewłaściwe  umieszczenie  żłobów  i  koryt),  stosowane 

technologie chowu, np. wypas na uwięzi, nieliczenie się z możliwą agresją zwierząt (rozpłodników, zwierząt 
w okresie  rui,  karmienia  potomstwa,  sytuacji  stresowych).  Konieczność  wykonywania  codziennej  obsługi: 
karmienia,  udoju,  przepędzania  na  pastwisko,  usuwania  obornika  i  in.  powoduje,  że  prawdopodobieństwo 
doznania  urazu  u  ludzi  jest  wysokie.  Aby  zmniejszyć  zagrożenia  wypadkowe,  obsługę  zwierząt  należy 
powierzyć  osobom  dorosłym,  zdrowym,  sprawnym  fizycznie,  znanym  zwierzętom  i  przyjaźnie  do  nich 
nastawionym. 

Należy  pamiętać,  że  śliskie  i  nierówne  podłoże,  progi  w  przejściach,  niezabezpieczone  zsypy, 
niewłaściwie przystawione drabiny i bez zabezpieczeń, brakujące poręcze, źle zakryte zbiorniki na gnojowicę, 
porozrzucane narzędzia, itp.- to zagrożenia prowadzące do upadków skutkujących ciężkimi obrażeniami. 

Bezpieczne  pomieszczenia  inwentarskie  powinny  być:  przestronne,  z  wydzielonymi  stanowiskami 
i korytarzem paszowym, z bieżącą wodą, poidłami automatycznymi, bezpieczną instalacją elektryczną, czyste 
i  okresowo  dezynfekowane,  pozbawione  progów  w  przejściach,  z  dobrym  mikroklimatem  (regulacją 
temperatury,  wentylacji,  oświetlenia),  z  włazami  i  otworami  zrzutowymi  zabezpieczonymi  barierkami 
i listwami zaporowymi.

Brak wydzielonych pomieszczeń dla  poszczególnych gatunków zwierząt,  brak korytarzy paszowych 
i gnojowych, poideł, powoduje, że zwierzęta niepokoją się wzajemnie, a ludzie wchodząc bezpośrednio między 
zwierzęta  mogą  zostać  poturbowani.  Skręcona  noga  w  kostce,  złamana  ręka  lub  oblanie  się  niesionym 
wrzątkiem to wystarczający powód do usunięcia progów i stopni we wszystkich przejściach znajdujących się 
w budynkach inwentarskich. 

Charakter  zwierząt  jest  w  dużej  mierze  kształtowany  przez  obsługujących  ludzi.  Nieuzasadniona 
przemoc może z łagodnego zwierzęcia uczynić groźną bestię.  Zakup zwierząt gospodarskich powinien być 
przemyślany.  Należy pamiętać,  że  zwierzęta  mogą być  „przygotowane” do sprzedaży:  uśpione  lekami  lub 
alkoholem. Zwierzęta agresywne i złośliwe powinny być poddawane ubojowi. 

Zadawanie karmy przy braku korytarzy paszowych zmusza ludzi do wejścia pomiędzy zwierzęta, co 
kończy się siniakami, pęknięciami żeber, urazy twarzy, gałki ocznej, po śmierć. 

Ciasno, brudno, ślisko, po zwierzętach fruwają kury i gołębie- to jeszcze powszechny wygląd obory. 
Należy przypomnieć, że utrzymanie zwierząt w czystości, codzienna higiena poprawia ich wydajność, pozwala 
uzyskiwać produkty lepszej jakości, a codzienne mycie i szczotkowanie sprawia, że zwierzęta są spokojniejsze 
i łagodne. 

Przepędzanie  zwierząt  zwłaszcza  po  zimowej  przerwie  jest  również  niebezpieczną  czynnością. 
Wyprowadzanie do wodopoju czy na pastwisko jest bezpieczniejsze, gdy ścieżki wytyczone są ogrodzeniem 
elektrycznym, a dodatkowo korzysta się z pomocy dobrze ułożonego psa pasterskiego. 

Poprawa  bezpieczeństwa  pracy  w  wielu  gospodarstwach  jest  możliwa  bez  dużych  nakładów 
finansowych.  Nie  potrzebne  są  też  przepisy  i  nakazy.  Wystarczy  zmienić  niektóre  metody  pracy  przy 
wykonywaniu codziennych czynności, zadbać o ład i porządek, organizować pracę w taki sposób, aby znalazł 
się czas na odpoczynek. Własna wyobraźnia i świadomość zagrożeń występujących przy obsłudze zwierząt jest 
najlepszym sposobem uniknięcia wielu nieszczęść i tragedii ludzkich. 

Agnieszka Zalesiak



Pracownia malarska w MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim
Od niedawna w Piotrkowie  Kujawskim rozpoczęła  swoją  działalność 
pracownia  malarska  prowadzona  przez  Dyrektora  MGOKSiR 
w Piotrkowie Kujawskim Marka Marynowskiego. Zajęcia odbywają się 
w każdą środę.   Dzieci ze Szkoły Podstawowej – od godz.  15:30 do 
godz. 16:30, młodzież gimnazjalna – od godz. 16:30 do godz. 17:30. Już 
po pierwszych zajęciach okazało się, że zakupiona ilość sztalug jest za 
mała i nie wystarcza dla wszystkich uczestników w wyniku czego będą 
zakupione  nowe  sztalugi.  Oprócz  dzieci  i  młodzieży  może  powstać 
kolejna grupa składająca sie z osób starszych.
Wszystkich  zainteresowanych  prosimy  o  kontakt  z  panem  Markiem 
Marynowskim z Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim.

             Mirosław Czynsz

Spotkanie z poezją
Nieczęsto mamy okazję uczestniczyć w spotkaniach promujących wydanie nowego tomiku wierszy. 

I choć utarło się stwierdzenie, że wiersze czytają tylko nieliczni, na spotkaniach autorskich można spotkać 
wielu miłośników literatury, w tym tak wysublimowanej jak poezja.

W ostatnich tygodniach miałam przyjemność uczestniczyć dwukrotnie na spotkaniach promocyjnych: 
28  lutego br.  w Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  we Włocławku i  05  marca  br.  w Miejskiej  i  Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Radziejowie. Bohaterką obu uroczystości była Małgorzata Pietrzak, mieszkanka małej 
miejscowości Dębianki koło Topólki, która zadebiutowała w roku 2000 na łamach dwumiesięcznika “Nasze 
Sprawy”.  Publikuje  w  licznych  periodykach  i  almanachach.  Jest  laureatką  wielu  ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursów literackich i poetyckich.

We  Włocławku  odbyła  się  promocja  tomiku  wierszy  pt. 
“Pieśni  kujawskich  drzew  i  pól”  a  w  Radziejowie  -  “Księga 
Mőbiusa”.  Dla  nas  –  mieszkańców  Piotrkowa  Kujawskiego  – 
wydanie wspomnianych tomików jest powodem do dumy i radości, 
gdyż  ilustracje  do  książek  wykonała  Alina  Miętkiewicz,  dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim, malarka, miłośniczka 
poezji i muzyki.

Obie  panie  obdarzone  są  bogatą  wyobraźnią  i  niezwykłą 
wrażliwością. Obie kochają Kujawy, podobnie ukochały człowieka.

Dariusz Tomasz Lebioda, redaktor tomiku “Wstęga Mőbiusa”, 
prowadzący  spotkanie  w  radziejowskiej  bibliotece  tak  napisał 
o  Małgorzacie  Pietrzak:  “Wielką  zaletą  liryki  Pietrzak  jest 
umiejętność konstruowania wierszy ze słów najprostszych, ale jakże 
znakomicie zestrojonych”.
Ilustracje  Aliny  Miętkiewicz  pięknie  współgrają  z  zawartymi 
w tomikach wierszami. W tomiku “Pieśni kujawskich drzwi i pól” są 
wykonane w kolorze. Widzimy czerwone maki i niebieskie chabry, 
złote kłosy zbóż i  wielobarwne jesienne liście. W tomiku “Wstęga 
Mőbiusa” ilustracje, tak jak cała książka, wykonane są w tonacji sepii 
- rudobrązowej. Alina Miętkiewicz spełniła swoje marzenie – zawsze 
chciała wykonać ilustracje do książki. Dobrze się stało, że obie Panie 
spotkały się i nawiązały współpracę, gdyż jak mówi Alina: “Poezja jest mówionym malarstwem a malarstwo 
jest widzianą poezją”. 

      Wanda Wiatrowska

      OGŁOSZENIE
Dyrekcja Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim informuje, że  od dnia 

03.03.2008 do 10.04.2008r. będą prowadzone zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 
2008/2009. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt osobisty w przedszkolu w celu 
dokonania formalności. Wymagany wiek dziecka od 3 – 6 lat. Informuję ponadto, że dzieci 

sześcioletnie  mają  obowiązek  spełniania  rocznego  przygotowania  przedszkolnego.  Pierwszeństwo 
w przyjęciu oprócz 6-latków będą miały dzieci pięcioletnie.

Renata Woźniak       



W karnawale...bale!!!  
Carne-vale (z włosko-łacińskiego rozstawanie się z mięsem) to czas 
zabaw  nie  tylko  dla  dorosłych.  Czas  karnawału  to  staropolski 
zwyczaj zimowych  hucznych zabaw. Bardzo popularne były bale 
maskowe,  na  które  wszyscy  przybywali  w  przebraniach.  Ten  oto 
zwyczaj uwielbiają kultywować dzieci. 
Toteż  w dniach  17  i  18  stycznia  przedszkole  zorganizowało  bale 
karnawałowe,  na  które  przybyły  tłumnie:  księżniczki,  królewny, 
wróżki ale byli także: spaderman, piesek (Adaś K.), pirat (Ernest), 
Tabaluga (Filip). 

Pomysłowość  rodziców, 
jak  co  roku  zaskoczyła 
wszystkich.  Szaleństwo  karnawałowego  przebierania  nie  ominęła 
nawet  pracowników przedszkola.  Pani  Madzia ładnie prezentowała 
się w kujawskim stroju. 
W  trakcie  zabawy  zajrzała  pani  Zima  w  pięknej  białej  sukni. 
Niecodzienny gość najpierw zapytał dzieci jakie szaleństwa ze sobą 
przynosi,  a potem uświadomił  dzieciom, że zabawy zimowe mogą 
być też niebezpieczne. Po tej przestrodze wspólnie z dziećmi poszedł 
w tany. Poprowadził węża, kręcił się w kółeczku. W przerwie tańców 
dzieci  nabierały  sił  przy  suto  zastawionych  stołach:  ciasteczka, 

cukierki, mandarynki i soki. 
Wszystkim pozostały na pewno miłe wspomnienia.

Marzena Michalska

Dawno temu... 
... no nie tak dawno „babcia z dziadkiem w piaskownicy się kłócili o łopatkę”, bo ciągle są młodzi. Takie 
wspomnienia  nasuwały  się  podczas  uroczystości  zorganizowanych  w  każdej  grupie  dla  najukochańszych 
Dziadków z okazji ich święta. 
Przy  znaczącym  udziale  rodziców,  którzy  zatroszczyli  się 
o  poczęstunek,  ale  nie  tylko  oni,  bo...  w  grupie  Muchomorki 
dzieci piekły wraz z Kujawiankami (p. H. Odważna i p. J. Arent) 
karnawałowe faworki, w grupie Puchatki wraz z rodzicami dzieci 
piekły ciasteczka, a w grupie Słoneczka pierniczki. 
 Jednak dzieci na uroczystość przygotowywały przede wszystkim 
występy  artystyczne:  wiersze,  piosenki,  tańce  oraz  upominki-
niespodzianki.  W  grupie  Leśne  Skrzaty  do  przygotowania 
upominków włączyli się rodzice.  
Na uroczystościach niejednemu gościowi zakręciła się łza w oku, 
gdy wnuk recytował:  „kocham babcie, dziadka to nie żarty moi 
mili”,  śpiewał:  „choć masz wnuki  drogi  dziadku jesteś  zawsze 
młody”,  albo  „  Moja babcia   najwspanialsza  z  wszystkich babć”.  A gdy wnuki  siedziały  im na  kolanach 
ściskając za szyję, na twarzach malowało się szczęście i wdzięczność, że pamiętamy o święcie babci i dziadka. 
Szczęśliwi goście opuszczając przedszkole,  mówili: „dziękuję”. 

                  Marzena Michalska

Działalność zespołu folklorystycznego “Piotrkowianie”
XVI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w całej Polsce. My mieszkańcy Piotrkowa 

Kujawskiego również mieliśmy to szczęście. Po raz pierwszy przyjechał do Piotrkowa pociąg sztabu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak młodzież i dzieci, tak też seniorzy z zespołu “Piotrkowianie” mieli zaszczyt 
wystąpić i zaśpiewać typowo kujawskie utwory na stacji PKP w Piotrkowie Kujawskim. 
Wszystkim uczestnikom  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy złożyliśmy serdeczne życzenia noworoczne.

Wieczorem  zespół  “Piotrkowianie” razem  z  orkiestrą  straży  pożarnej,  aby  umilić  czas  naszemu 
społeczeństwu zaśpiewali piękne kolędy.

Zofia Długołęcka



PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy w bolesnej dla nas chwili dzielili smutek, żal, okazali wiele serca, życzliwości 
oraz wzięli liczny udział we mszy św. i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku 

ŚP. WOJCIECHA MANIEWSKIEGO

rodzinie, przyjaciołom, koleżeństwu z klasy, ze szkoły, sąsiadom, znajomym i delegacjom, a w szczególności: 
panu  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Piotrków  Kujawski  Mirosławowi  Skoniecznemu,  dzięki  któremu 
piotrkowianie  mogli  uczestniczyć  w  Uroczystości   Pogrzebowej  w  Kołobrzegu  oraz  Aeroklubowi 
Włocławskiemu w Kruszynie, Policji z Komendy Powiatowej w Radziejowie, Ogniwu Ruchu Drogowego za 
okazaną  Zmarłemu  Wojciechowi  pamięć,  za  modlitwę,  intencje  mszalne,  wieńce  i  kwiaty,  serdeczne 
podziękowania
                                                                                                                         składa Rodzina

Newsletter 

Zapraszamy do zapisywania się na Newsletter.
Newsletter to elektroniczna forma biuletynu – czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do 
prenumeratorów.  Dawniej  (przed  powstaniem  Internetu)  to  forma  szybkiego  czasopisma  naukowego 
powielanego na kserokopiarce i rozsyłanego do zainteresowanych prenumeratorów. Forma taka była szybsza 
niż tradycyjne przygotowanie poligraficzne, służyła do szybkiej dyskusji naukowej. Obecnie papierowa forma 
kserowanych newsletterów zanika i wypierana jest przez coraz powszechniejsze wersje elektroniczne.
Z tej  formy dystrybucji  korzystają  biuletyny naukowe,  branżowe,  firmowe,  gazety elektroniczne (zarówno 
w formacie tekstowym – ASCII, jak i HTML czy PDF). Newslettery przybierają czasem duże formy zbioru 
informacji, tworząc albo struktury odwołujące się do pełnych artykułów zamieszczonych na stronach WWW, 
albo też publikując od razu w dostarczanym newsletterze całość tekstu.
Jeśli chcesz otrzymywać najważniejsze informacje dotyczące Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, zapisz się  
podając swój adres e-mali na stronie http://www.piotrkowkujawski.pl

         Mirosław Czynsz

                                    

ROZKŁAD JAZDY - PKP
Ważny od 09.12.2007 r. do 13.12.2008 r.

Peron Godzina przyjazdu Kierunek Godzina odjazdu Peron
3 538

(1), 854, 1254, 1808 Babiak 742, 1359, 1722, 2135
(2) 2

2 1620 Bydgoszcz Gł. 211
(4), 1855

(4) 3

3 211
(4), 1855

(4) Częstochowa 742, 1620
(3) 2

3 1620 Gdynia Gł. 211
(4), 1855

(4) 3

2 742, 1359, 1620, 1722, 2135
(2) Inowrocław 211

(4), 538
(1), 854,1254, 1808, 1855

(4) 3

3 1254 Katowice 742, 1620
(3) 2

Łódź Kaliska 1620 2

2 1359, 1722 Toruń Gł. 854, 1808 3

3 854, 1254, 1808 Zduńska Wola 742, 1359, 1722 2

3 211
(4), 1254, 1855

(4) Zduńska Wola 
Karsznice

742 2

Kolor czerwony – pociąg pośpieszny

(1) – kursuje od poniedziałku do soboty oraz 1 XI oprócz Świąt,
(2) – kursuje od poniedziałku do piątku i w niedzielę oprócz 24, 25, 31 XII; 23 III; 30 IV; 2, 21 V; 14 VIII; 10 XI,
(3) – kursuje do 15 VI i od 1 IX od poniedziałku do piątku i w niedzielę oraz 1 XI, a w terminie 16 VI – 31 VIII 

codziennie, 
(4) – kursuje 13 VIII

http://www.piotrkowkujawski.pl/

