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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Wesołego „Alleluja”, rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy 
wielkanocnym stole oraz smacznego święconego jajka życzą:   

  
      Przewodniczący Rady Miejskiej                                      Burmistrz Miasta i Gminy 
            Piotr Siutkowski                                                   Mirosław Skonieczny
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Uroczystość Wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

W  dniu  10  lutego  2010  roku  z  inicjatywy  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Piotrków  Kujawski  po 
raz  pierwszy  w  historii  odbyła  się 
uroczystość  wręczenia  medali  za 
długoletnie  pożycie  małżeńskie. 
Odznaczenia  przyznane  zostały  przez 
Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej. 
Na  spotkanie  zaproszonych  zostało 
25  par  małżeńskich.  W  uroczystości 
udział  wzięli:  Mirosław  Skonieczny  – 
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Piotrków 
Kujawski pełniący funkcję Kierownika 
Urzędu  Stanu  Cywilnego,  Piotr 
Siutkowski  -  Przewodniczący  Rady 
Miejskiej  w  Piotrkowie  Kujawskim 
oraz  Pracownicy  Urzędu  Miasta 
i Gminy. 

Uroczystość  rozpoczęła  się 
Marszem Mendelssohna”. Odznaczenia 
w  imieniu  Prezydenta  RP  wręczał 
Burmistrz  Mirosław  Skonieczny. 
Obecni  na  spotkaniu  oprócz  medali  otrzymali  listy  gratulacyjne  i  wiązanki  kwiatów.  Całą  uroczystość 
uświetniła kapela ludowa. 

 Gratulacjom, wspomnieniem, życzeniom wzajemnym nie było końca. Wszyscy bez wyjątku odśpiewali 
zgodnym  chórem  "Sto  lat”.  Ze  względów  zdrowotnych  6  par  małżeńskich  nie  przybyło  na  jubileusz. 
Małżonkom nieobecnym na uroczystości medale Burmistrz wręczy osobiście w ich domach.

Medale  za  długoletnie  pożycie  małżeńskie  otrzymało  25  par:  Państwo Stanisława  i  Tadeusz 
Paluszewscy z Połajewa, Państwo Kunegunda i Mieczysław Dziubich z Wójcina, Państwo Jadwiga i Zenon 
Brauer  z  Gradowa,   Państwo  Marianna  i  Zygmunt  Bałszewscy  z  Gradowa,  Państwo  Feliksa  i  Stanisław 
Linowieccy  z  Jerzyc,  Państwo  Krystyna  i  Czesław  Badeusz  z  Leszcz,  Państwo  Kazimiera  i  Zygmunt 
Jarlaczyńscy  z  Nowej  Wsi,  Państwo Marianna  i  Leon Tretyn  z  Piotrkowa Kujawskiego,  Państwo Cecylia 
i Zdzisław Bonieccy z Piotrkowa Kujawskiego, Państwo Krystyna i Józef Kiliańscy z Piotrkowa Kujawskiego, 
Państwo Anna i Edward Balcerak z Piotrkowa Kujawskiego, Państwo Teresa i Jerzy Wilińscy z Piotrkowa 
Kujawskiego, Państwo Krystyna i Donat Rogiewicz z Piotrkowa Kujawskiego, Państwo Bronisława i Jakub 
Wesołowscy  z  Przewozu,  Państwo  Sabina  i  Sylwester  Derenda  ze  Świątnik,  Państwo  Teresa  i  Józef 
Lewandowscy ze Zborowca, Państwo Krystyna i Henryk Wojtczak z Piotrkowa Kujawskiego, Państwo Barbara 
i  Stanisław  Weis  z  Piotrkowa  Kujawskiego,  Państwo  Krystyna  i  Kazimierz  Szczepankiewicz  z  Dębołęki, 
Państwo Zofia i Tomasz Szczęśni z Piotrkowa Kujawskiego, Państwo Franciszka i Józef Przysieccy z Jerzyc, 
Państwo  Ewa  i  Jan  Stachowiak  z  Kasprala,  Państwo  Irena  i  Zenon  Janasiak  z  Kasprala,  Państwo  Irena 
i Romuald Śiwińscy z Przedłuża, Państwo Weronika i Władysław Furmankiewicz z Bycza.

          Irena Marek

Parlamentarzyści w Warsztatach Terapii Zajęciowej

W  dniu  16.03.2010r.  zaszczycili  nas  swoją  wizytą 
Parlamentarzyści: Senator RP Andrzej Person i Poseł na sejm Marek 
Wojtkowski. Byli  pod ogromnym wrażeniem naszych warsztatów, 
wykonywanych u nas prac, zachwyceni zdolnościami artystycznymi 
uczestników. Czujemy się wyróżnieni wizytą tak dostojnych gości. 
Politycy  zadeklarowali  przyjazd  na  piknik,  który  odbędzie  się 
w naszych warsztatach w dniu 01.07.2010r.

                              Robert Wiśniewski



Choinka noworoczna

16  stycznia  2010  roku  w  Szkole  Podstawowej  w  Dębołęce  odbyła  się  „Choinka  szkolna”.  Dla 
wszystkich był to dzień pełen wrażeń. Uczniowie 
przygotowali część artystyczną, na którą zaprosili 
rodziców  i  swoich  bliskich.  Uroczystość 
rozpoczęła  pani  dyrektor  witając  wszystkich 
przybyłych  gości.  Część  artystyczną  rozpoczęły 
laureatki  „Konkursu  Kolęd  i  Pastorałek”  pod 
przewodnictwem  pani  Elżbiety  Kozłowskiej. 
Wiele  doznań  dostarczyło  nam  przedstawienie 
i  piosenki  w  wykonaniu  dzieci  z  klasy  I,  które 
przygotowała  pani  Jolanta  Kapturka.  Pełni 
wzruszeń i noworocznego nastroju zaprezentowali 
swoje  umiejętności  uczniowie  klasy  II. 
Niezapomnianym  akcentem  był  występ  „górali” 
z  klasy  V,  przygotowanych  przez  panią  Alicję 
Kozłowską.  Następnie  wszyscy  zgromadzeni 
bawili  się  wesoło  w  takt  muzyki.  Miłym 
przerywnikiem  –  niespodzianką  był  konkurs  tańca  zorganizowany  przez  rodziców,  w  którym  zwycięzcy 
otrzymali  słodkie,  mikołajowe  nagrody.  Jak  co  roku  na  zakończenie  uroczystości  złożył  nam  wizytę 
Św.  Mikołaj,  z  workiem pełnym prezentów.  Uroczystość  zakończyła  pani  dyrektor  dziękując  za przybycie 
i miłą atmosferę, życząc wszystkim udanych i bezpiecznych ferii.

Aleksandra Starosta 

J  asełka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi  

6 stycznia 2010 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Dębołęce,  jak  co  roku udali  się  z  przedstawieniem 
jasełkowym do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej 
Wsi.

Część artystyczną rozpoczęły jasełka, a zakończyły 
wspólne  kolędy,  do  śpiewania  których  włączyli  się 
również  podopieczni  terapii.  Nie  kryli  oni  wzruszeń 
i radości, jakich dostarczył im występ naszych uczniów. 

Pani  dyrektor  Warsztatów  Terapii  Zajęciowych 
podziękowała  dzieciom  za  występ,  po  czym  wszyscy 
zostali poczęstowani słodkościami.

     Aleksandra Starosta

          Kto czyta daleko zajdzie ...

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia  uczniowie z kółka czytelniczego Klub Młodego Czytelnika 
w  Piotrkowie  Kujawskim  gościli  panią  Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  w  Piotrkowie  Kujawskim  Alinę 
Miętkiewicz. Dzieciom udało się „wyciągnąć” z tak zacnego gościa informacje, o których zapewne nikt nie 
wie. Jak się okazało „nasza Pani dyrektor” w dzieciństwie nie była wcale grzeczną dziewczynką, ale istnym 
diabełkiem – niezwykle  żywiołowym i energicznym.  Broiła  za dwóch:  siebie  i  brata.  W młodości  czytała 
książki  ,  ale jak sama przyznała  „też różnie z tym bywało”.  Od zawsze podobał jej  się utwór „Spóźniony 
słowik”  Tuwima,  a  prawie  płakała  czytając  wierszyk  Brzechwy  o  mrówce,  która  niosła  stół.  Nie  mogła 
zrozumieć jak taka malutka istotka może udźwignąć taki ciężki mebel. Obecnie pani A. Miętkiewicz zaczytuje 
się w poezji Bułata Okudżawy i nawet recytuje niektóre wiersze z pamięci (i to po rosyjsku). Wielkie wrażenie 



robi na niej twórczość C.K. Norwida – poety, który „przerósł epokę”. Pokochała też 
Żeromskiego  i  jego  „Przedwiośnie”.  Kiedy  jest  jej  źle  sięga  po  raz  wtóry  po 
„Polowanie  na lisa”  S.  Mrożka.  Czyta  po kilka  książek  naraz.  W domu ma ich 
naprawdę dużo. Pod choinką chciałaby znaleźć wiersze ks. J. Twardowskiego, ale 
może też być każda inna dobra książka. Dzieciom w młodszym wieku szkolnym 
poleciłaby do przeczytania książkę pt. „Chopin oczami dzieci”.
- Dlaczego książkę o Chopinie?
Dlatego  m.in,  że  w  roku  2010  mija  dwusetna  rocznica  urodzin  tego  wielkiego 
Polaka. Chciałaby, żeby dzieci poznały kompozytora od innej strony, a mianowicie 
jakim był człowiekiem w dzieciństwie. 
- Czy i czym wyróżniał się od swoich rówieśników?
Zapewne też nie wszyscy wiedzą o związkach Chopina z naszym regionem, np. 
o  jego  związku  z  Marią  Wodzińską  –  przedstawicielką  największej  magnackiej 
rodziny na Kujawach (warto poszperać na ten temat w książkach).
Nam też jako pierwszym pani Alina zdradziła, że otrzymała propozycję i podjęła się wielkiego przedsięwzięcia, 

a  mianowicie  maluje  cykl  obrazów 
o  kompozytorze  (wystawę  można  już  oglądać 
w  Miejskiej  i  Powiatowej  czytelni  Biblioteki 
Publicznej  im.  Franciszka  Becińskiego 
w Radziejowie).
Pani  dyrektor  to  niezwykle  ciepła  osoba, 
optymistycznie  nastawiona  do  życia.  To,  że 
zostanie  bibliotekarką  przepowiedziała  jej 
polonistka  w  liceum.  Praca  zawodowa  jest  jej 
pasją. Lubi wymagających czytelników, którzy są 
dla  niej  wyzwaniem  i  musi  się  nieraz  sporo 
nabiegać,  aby  zaspokoić  ich  gusta  czytelnicze. 
Sama przyznała, że „jest wielką szczęściarą, którą 
„Opatrzność”  obdarzyła  licznymi  darami,  a  ona 
w  miarę  możliwości  stara  się  je,  na  ile  umie 
wykorzystać”.

- Czy wobec tego ma jeszcze jakieś marzenia?
Jej największym marzeniem jest przestronna, reprezentacyjna sala dla biblioteki, gdzie by mogły odbywać się 
wystawy, spotkania autorski itp. Mamy nadzieję , że i w tym przypadku „Opatrzność” okaże się łaskawa.

          Aldona Kiliańska

Bal karnawałowy w  Szkole Podstawowej w Dębołęce

15 lutego 2010r. w Szkole Podstawowej w Dębołęce odbył się bal przebierańców zorganizowany przez 
Samorząd  Uczniowski.  Na  uroczystość 
karnawałową licznie przybyły rzesze księżniczek, 
pielęgniarek,  czarnoksiężników,  kominiarzy, 
policjantów,  zakonnic,  terrorystów,  strachów  na 
wróble,  a  także  Czerwony  Kapturek,  Sindbad, 
Kubuś  Puchatek,  Hannah  Montana  oraz  prosto 
z Afryki – Murzynek Bambo. 

Przy  dyskotekowej  muzyce  dzieci 
prezentowały  swoje  stroje  jak  również 
umiejętności  taneczne.  Podczas  balu  jak co  roku 
został  przeprowadzony  konkurs  na  najciekawszy 
strój. Za pomysłowość w przebraniu organizatorzy 
imprezy przyznali kilkanaście wyróżnień, za które 
uczniowie otrzymali nagrody.

Z  uwagi  na  fakt,  iż  dzieci  wykazały  się 
dużą fantazją w oryginalności  strojów, wszystkie 



zostały obdarowane słodkim upominkiem.
Niestety, zwykle co dobre szybko się kończy. Gdy wybiła godz. 18:00 wszystkie księżniczki, zakonnice, 

policjanci, kominiarz, a nawet Murzynek Bambo, udali się do domów. Następny bal już za rok.

                                            Jolanta Stanc, Monika Pietrzykowska

 Karnawał w Bibliotece

W środę  20  stycznia  2010  roku  w  Bibliotece  Publicznej 
w  Piotrkowie  Kujawskim  odbył  się  bal  karnawałowy  dla 
najmłodszych  czytelników  naszej  biblioteki.  Uczestnicy  tej 
zabawy  byli  poprzebierani  w  bajkowe  i  kolorowe  stroje. 
Dopisywały  humory  dzięki  dobrej  muzyce  i  słodkiemu 
poczęstunkowi.  Tańczyły,  śpiewały,  wraz  z  rodzicami 
i  pracownikami  biblioteki.  Impreza  się  udała,  dzieci  były 
pozytywnie zmęczone i zadowolone.

                     Irena Sobczak

Występ artystów ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie

Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, 1 marca w Szkole Podstawowej w Dębołęce 
odbyła  się  audycja  muzyczna  w  wykonaniu 
nauczycieli  oraz  uczniów  ze  Szkoły  Muzycznej 
I stopnia w Radziejowie.
Artyści przybliżyli nam wiele ciekawych informacji 
o życiu i twórczości wielkiego kompozytora.
Delektując  się  romantyczną  muzyką  Chopina, 
zanurzyliśmy  się  w  czarującej  atmosferze 
XIX-wiecznych  salonów  Warszawy,  w  których 
dorastał  młody  Fryderyk.  Wysłuchaliśmy  arcydzieł 
Chopina,  takich  jak  etiudy,  mazurki  i  polonezy, 
w  wykonaniu  pianistów  –  p.  D.  Jaskrowskiego, 
p. W. Gralika oraz ich uczniów.

Dzięki  takim  występom  uczniowie  mogą 
poznać  i  pielęgnować  to  wielkie  dziedzictwo 
narodowe, a urok muzyki Chopina będzie nas jeszcze 

nie raz zachwycać i zdumiewać. 

     Jolanta Stranc

     Być kob  ietą  

Dnia 8 marca 2010 roku w naszej szkole w Byczu odbyła 
się  uroczysta  akademia  z  okazji  Dnia  Kobiet.  Chłopcy 
przygotowali  wiersze  i  piosenki,  które  dedykowali  wszystkim 
dziewczętom, paniom z kadry nauczycielskiej i mamom z rady 
rodziców. Ponadto dorosłe panie zostały obdarowane kwiatami, 
a  te  młodsze  słodyczami.  W  imieniu  wszystkich  kobiet 
podziękowanie  i  słowa  uznania  dla  chłopców przekazała  Pani 
Dyrektor.

         Małgorzata Palusiak
   



Kiedy wiosna przyjdzie do nas…

Tradycją naszego przedszkola stało się Ekologiczne Powitanie wiosny. Od kilku lat kukła Marzanny nie 
jest palona w parku, ani topiona w stawie. W trosce o naturalne środowisko dzieci corocznie układają Marzannę 
do snu w Izbie Regionalnej. Tak też stało się i w tym roku. 

22  marca  przedszkolaki  wraz  z  kolegami 
z  klas  „O”  szkoły  podstawowej  spotkały  się  na 
wspólnej  uroczystości.  Wszystkie  dzieci  ubrane 
były w zielone, wiosenne barwy. Kiedy „Puchatki” 
pożegnały  zimę  i  Marzanna  została  już  uśpiona, 
dzieci  odwiedziła  kolorowa,  ubrana  w  kwiaty 
i motyle Pani Wiosna. Wiosenka przygotowała dla 
przedszkolaków zagadki  z którymi  świetnie  sobie 
poradzili.  Po  obejrzeniu  wszystkich  występów, 
zadowolona z przyjęcia przez dzieci  Pani Wiosna 
postanowiła zostać w naszym przedszkolu.
Mam  nadzieję,  że  wszystkie  dzieci  dobrze  się 
bawiły wspólnie śpiewając piosenki i tańcząc przy 
wiosennych utworach.

Tego dnia odwiedził nas również gość - pan 
Jarosław  Waszak  –  Sekretarz  MiG  Piotrków 
Kujawski. Przeczytał dzieciom wiersz w ramach Wiosennego Czytania Bajek.

Uroczystość Powitania Wiosny stała się też okazją do wręczenia nagród w IV przedszkolnym konkursie 
plastycznym „Las to nasz dom”. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych wykonały przepiękne prace, wykazując 
się przy tym pomysłowością i doborem interesujących technik plastycznych. Spośród 47 prac wyróżniono 22 
w  trzech kategoriach  wiekowych.  Przedszkolaki  otrzymały  nagrody  zakupione  z  dotacji  Wojewódzkiego 
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Toruniu  oraz  podarowane  przez  p.  Leśniczego 
z Nadleśnictwa Kutno.

Dorota Kurant

Rozstrzygnięcie konkursu

Z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięty został Konkurs na najlepiej przeprowadzoną kampanię 
społeczną  „Cała  Polska  czyta  dzieciom”  w  roku 
szkolnym 2008/2009, na który napłynęło blisko 200 
sprawozdań  z  całego  kraju.  Wymogi  Regulaminu 
spełniło  157 sprawozdań i  zakwalifikowało się do 
oceny merytorycznej.

Komisja konkursowa, przyznała następujące 
nagrody: 7 Superstatuetek, 5 Statuetek, 19 Medali. 
Poziom sprawozdań konkursowych był w tym roku 
szczególnie  wysoki,  wobec  czego  Komisja 
przyznała także 21 Wyróżnień Specjalnych oraz 68 
Wyróżnień. 

Uprzejmie informujemy, że decyzją Komisji 
konkursowej  nasze  działania  zostały  także 
docenione  i  Przedszkole  Samorządowe 
w  Piotrkowie  Kujawskim  otrzymało  wyróżnienie 
specjalne. 

Wszystkim rodzicom, znajomym oraz tym którzy zechcieli gościć w naszym przedszkolu, wspierając 
naszą  kampanię,  za  wspólnie  spędzony  czas,  zaufanie  możliwość  pytań  i  odpowiedzi  z  całego  serca 
dziękujemy. To my- rodzice i wychowawcy – czytajmy dzieciom na głos!

Katarzyna Ulewicz



                        Podziękowania od „Zjednoczonych”

Nasz  piotrkowski  klub  piłkarski  M.L.K.S  „ZJEDNOCZENI”  powstał  w  1985r., 
wychowując  w  duchu  sportowej 
rywalizacji  pokolenia  dzieci 
i  młodzieży.  Dostarczył  wielu 

sportowych emocji wiernym kibicom, którzy licznie 
z  zamiłowania  do  piłki  nożnej  gromadzą  się  na 
stadionie przy ul. Kaliskiej, dopingując nasz zespół.

Zarząd  oraz  wszyscy  zawodnicy  zrzeszeni 
w klubie M.L.K.S „Zjednoczeni” pragną serdecznie 
podziękować  włodarzą  Miasta  i  Gminy  Piotrków 
Kujawski, za życzliwość okazywaną klubowi, licząc 
na dalszą oraz coraz lepszą współpracę.
Działalność  klub  M.L.K.S  „Zjednoczeni”  jest 
współfinansowana ze środków UMiG w Piotrkowie 
Kujawskim  w  ramach  wspierania  sportu 
kwalifikowanego.

Bardzo  dziękujemy  naszym  sponsorom,  za 
okazaną  hojność,  która  jest  bezcenna.  Sprzęt  piłkarski,  który  zakupiliśmy  dzięki  pomocy  lokalnych 
przedsiębiorców, pozwoli rozwijać pasję jaką jest dla nas piłka nożna. Cieszymy się, że są jeszcze w naszym 
mieście ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci, młodzieży oraz dorosłych zrzeszonych w klubie M.L.K.S 
„Zjednoczeni”. 

Zarząd  klubu  szczególnie  pragnie  podziękować  Panu  Arturowi  Lubczyńskiemu  właścicielowi  sieci 
sklepów  BASS-AVANS, który stał  się  oficjalnym sponsorem klubu.  Dzięki  firmie  BASS-AVANS zostały 
zakupione komplety strojów z logo sponsora oraz inny sprzęt niezbędny do gry w piłkę. 
Bardzo dziękujemy również firmie LACPOL, która od lat wspiera piotrkowski klub i dzięki niej w przyszłości 
na  pewno  będziemy  mogli  cieszyć  się  z  sukcesów  naszych  zawodników.  Pomoc  jaką  otrzymaliśmy  od 
kierownictwa LACPOLU przeznaczyliśmy na statusową działalność klubu.

Kolejnym sponsorem, dzięki któremu nasi zawodnicy dobrze prezentują się na boisku jest firma DMD 
BIS. Dziękujemy panom Dawidowi i Michałowi Malickim, przedstawicielom firmy za przekazanie strojów 
oraz dresów piłkarskich z logo DMD BIS drużynie seniorów naszego klubu.
 Zarząd klubu w imieniu sekcji młodzików grających w „Zjednoczonych” bardzo dziękuje firmie P.W INTER 
AUTO państwa Królikowskich za  ufundowanie  dresów piłkarskich  z  logo sponsora.  Z  pewnością  nasza 
młodzież będzie w rundzie wiosennej wspaniale prezentowała się w nowych dresach.

W  funkcjonowaniu  klubu  pomagają  nam  również  BANK  SPÓŁDZIELCZY  w  Piotrkowie  Kuj., 
właściciele  sklepu TECH-MILK państwo Dzięciołowscy  oraz właściciele  hurtowni budowlanej  GEMINI 
z Radziejowa, dzięki którym możemy założyć prysznice w naszej szatni.

Zarząd klubu poszukuje również kolejnych darczyńców którzy chcieliby ufundować, sprzęt sportowy 
oraz stroje piłkarskie grupie trampkarzy grających w „Zjednoczonych”

Losy naszego klubu, sponsorów, ciekawe wypowiedzi kibiców można śledzić na stronie internetowej 
klubu www.mlkszjednoczeni.futbolowo.pl 

Osobne podziękowania należą się naszym wspaniałym kibicom, bez których trudno sobie wyobrazić 
„Zjednoczonych” Piotrków Kujawski.

Ze sportowymi pozdrowieniami
   Zarząd klubu „Zjednoczeni” 

Zaczynajcie beze mnie...

Dnia 7 marca 2010 roku minęło trzynaście lat od śmierci Agnieszki Osieckiej. Z tej okazji w bibliotece 
odbył się „Wieczór wspomnień" z bogatym życiem i twórczością wielkiej poetki oraz autorki wielu tekstów 
piosenek - przebojów. Jej piosenki są niezwykle mocno osadzone w życiu, jednocześnie bardzo uniwersalne, 
bo  dotyczą  spraw  podstawowych:  miłości,  szczęścia,  zazdrości,  samotności.  Pracowała  z  różnymi 
kompozytorami i wykonawcami tj. M. Rodowicz,  I.  Santor, K. Jędrusik, Skaldowie, S. Krajewski, M. Umer. 
Miała niezwykły dar utrwalania czasu, oddawania nastroju chwili.

http://www.mlkszjednoczeni.futbolowo.pl/


Agnieszka Osiecka mawiała, że jej związek z piosenką miał 
być  romansem  obliczonym  na  studenckie  wakacje,  a  okazał  się 
małżeństwem na całe życie.  „Małżeństwo” to zaowocowało dwoma 
tysiącami piosenek zebranych w tomach: Żywa reklama, Sztuczny 
miód, Śpiewające piaski, Sentymenty,  Za chwilę, Listy śpiewające, 
Kolory, Wyszłam i nie wróciłam i inne. Podczas spotkania przybyli 
goście  mieli  okazję  wysłuchać  największych  przebojów tj.:  Niech 
żyje bal; Uciekaj moje serce; W żółtych płomieniach liści i inne, jak 
i „Rozmowy o zmierzchu" jaką przeprowadziła z poetką M. Umer, 
Jej wieloletnia przyjaciółka.

Myślę, że najlepiej o swoim życiu opowiedziała ona sama 
w nagranym  wywiadzie,  a  my  mogliśmy  spojrzeć  na  nią  z  innej 
perspektywy. Jej ostatnie przesłanie, by nie odkładać na później ani 
piosenek,  ani  egzaminów,  ani  miłości,  bo  wszystko  co  dzieje  się 
teraz, jest ważne - ukazuje jak bardzo kochała życie i jak tęskniła za 
tym,  by być  szczęśliwa.  Odkryła  w sobie,  to  co  nieznane  i  temu 
miało służyć nasze spotkanie, by poznać Ją jako człowieka.
„To  ostatnia  romantyczka  w  piosence”-  tak  określiła  A.  Osiecką 
prof. M. Janion i w życiu chciałoby się dodać. Może przez jej teksty 
narodzą się nowe muzy.

Monika Kardacz

Wiosna, ach to ty

22 marca  2010 roku wszyscy  uczniowie  naszej  szkoły wraz  ze  swoimi  wychowawcami  obchodzili 
Pierwszy  Dzień  Wiosny.  Z  niecierpliwością 
wszyscy czekaliśmy na moment pożegnania zimy 
i  powitania  długo oczekiwanej  wiosny.  Tradycją 
szkoły jest sprawowanie władzy w tym dniu przez 
uczniów,  dlatego  też  uroczystość  rozpoczęła  się 
od  przekazania  władzy.  Pani  Dyrektor  wręczyła 
symboliczny klucz Przewodniczącemu Samorządu 
Uczniowskiego.  Następnie  dzieci  z  oddziału 
przedszkolnego i kl. I-III wprowadziły wszystkich 
w nastrój wiosenny recytując wiersze i śpiewając 
piosenki  o  wiośnie.  A  gdy  już  poczuliśmy 
wiosenne  klimaty  odbył  się  pokaz  mody 
wiosennej.  Nadejście  nowej  pory  roku 
zwiastowaliśmy  całej  okolicy.  Barwny  korowód 
z  Marzanną  i  Panią  Wiosną  przeszedł  ulicami 
Bycza.  Po  spacerze  posililiśmy  się  wiosennymi 
kanapkami przygotowanymi przez SU. Na zakończenie przewodniczący SU w imieniu wszystkich uczniów 
podziękował Pani Dyrektor, że pozwoliła uczniom w tym dniu wczuć się w rolę nauczycieli. Chociaż pogoda 
nie dopisała , nie nudziliśmy się tego dnia w szkole. Okazało się, że Dzień Wagarowicza można niebanalnie 
spędzić w murach szkoły. Słowem – pierwszy dzień wiosny był bardzo wesoły i mamy nadzieję, że ten nastrój 
udzieli się wszystkim na długi, długi, czas.

                      Renata Włosińska

Dom Pomocy Społecznej z Nowym Rokiem na wesoło

W naszym  domu  mieszka  70  mieszkańców.  Są  to  ludzie  starsi,  schorowani  jednak  bardzo  chętnie 
uczestniczą w organizowanych imprezach. 27 stycznia odbył się bal karnawałowy. Gościliśmy uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej w Nowej Wsi. Po raz pierwszy mieszkańcy oraz goście zaproszeni wzięli udział 
w konkursie na najciekawszy kostium karnawałowy,  co sprawiło wiele radości,  a o to przecież chodzi,  bo 
„uśmiech to najkrótsza droga do drugiego człowieka”. Utrzymujemy kontakty z Biblioteką Publiczną, Miejsko 
Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji, który umila nam zabawę od strony muzycznej, przedszkolem, 
szkołami podstawowymi, których dzieci wprowadzają świeżość i radość w nasz dom. Czas w naszym domu 



płynie  szybko  jak  wszędzie  ale  nie  nudzimy  się 
uczestnicząc  w  codziennych  zajęciach  terapii 
zajęciowej,  spotkaniach  okolicznościowych  oraz 
reprezentując nasz dom na zewnątrz. W dniu 19 marca 
2010 roku braliśmy udział  w przeglądzie twórczości 
artystycznej osób niepełnosprawnych we Włocławku. 
Prezentowaliśmy  prace  naszych  mieszkańców  oraz 
przedstawiliśmy program p.t.  „  Muzy Chopina”.  Za 
udział  mieszkańców  Starostwo  Powiatowe 
w Radziejowie ufundowało nagrodę w postaci kamery 
cyfrowej. 

W naszym domu dawno już zawitała wiosna. 
Obecnie  mieszkańcy  przygotowują  się  do  Świąt 
Wielkanocnych robiąc palmę na konkurs parafialny na 

„największą  i  najpiękniejszą  palmę”.  Mieszkańcy 
malują  pisanki,  wykonują  własnoręcznie  karty 
świąteczne,  ozdoby  służące  do  wystroju  domu. 
Przygotowują  koszyczek  pokarmów   przeznaczony 
do święconki.  Jednym słowem - pachnie już u nas 
świętami.

Korzystając  z  okazji  dyrektor,  mieszkańcy 
i  pracownicy  naszego  domu  pragną  podziękować 
sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Radziejowie, 
p. Piotrowi Marciszewskiemu z MGOKSiR, państwu 
Urbaniakom  -  hurtownia  „Chawila",  państwu 
Krysińskim, państwu H. Z. Bartczakom, p. Marlenie 
Karpińskiej, p. Elżbiecie Ziółkowskiej, p. Agnieszce 
Waśkiewicz,  p.  Krystynie  Rosińskiej,  Życząc 
jednocześnie  wszystkim  tradycyjnych,  zdrowych 

i radosnych Świąt Wielkanocnych.
                                  Anna Waśkiewicz
                 
                         Historie leśne

Po  raz  czwarty  w  historii  Szkoły  Podstawowej  w  Dębołęce  nasza 
uczennica  została  laureatką  wojewódzkiego  konkursu  przyrodniczego, 
zorganizowanego przez Szkołę Leśną na Barbarce. 

Uczniowie oddziału przedszkolnego oraz kl. I-III i IV-VI etapu szkolnego 
reprezentowali  naszą  szkołę  w konkursie  z  cyklu  „Historie  leśne”,  pt.  „Rola 
owadów w lesie”.
Miłym  zaskoczeniem  było,  gdy  okazało  się,  że  sukces  odniosła  historia 
komiksowa Anny Pietrzykowskiej, zajmując II miejsce w województwie.

      Monika Pietrzykowska

Ostatki w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi

W dniu 16.02.2010 r. w warsztatach zorganizowaliśmy zabawę ostatkową na zakończenie karnawału. 
Była  ona  doskonałą  okazją  do  integracji  z  zaproszonymi  gośćmi:  Panią  Dyrektor  Bożeną  Sawicką, 
współpracownikami  i  mieszkańcami  z  Domu  Pomocy  Społecznej  z  Piotrkowa  Kujawskiego,  a  także 
wychowawcami - Panią Albiną Milczewską, Panią Magdaleną Stołowską, Panem Jarosławem Kaczorowskim 
wraz  z  wychowankami  ze  Szkolnego  Ośrodka  Wychowawczego  z  Radziejowa,  Zarządem Stowarzyszenia 
"Przekroczyć  Granice  "z  Nowej  Wsi  i  Radą  Rodziców.  Atrakcją  wieczoru  był  konkurs  na  najładniejsze 
przebranie karnawałowe. Zostało wyłonione jury i po burzliwej naradzie trzy osoby zdobyły I miejsca: Anita 
Kurtysiak  WTZ w Nowej  Wsi,  Roman  Sosnowski  DPS w Piotrkowie  Kujawskim,  Paweł  Królik  Ośrodek 



Szkolno Wychowawczy w  Radziejowie. Pięć osób 
zostało  wyróżnionych:  Agata  Smolarek  Ośrodek 
Szkolno  Wychowawczy  Radziejów,  Rafał 
Haberski  Ośrodek  Szkolno  Wychowawczy 
w  Radziejowie,  Łukasz  Berkowski  Ośrodek 
Szkolno  Wychowawczy  w  Radziejowie,  Sylwia 
Markowska WTZ w Nowej Wsi, Karol Pawłowski 
WTZ w Nowej  Wsi,  Wszyscy  zostali  nagrodzeni 
gromkimi  brawami  i  obdarowani  drobnymi 
prezentami.  Do  tańca  przygrywał  zaprzyjaźniony 
zespół  muzyczny.  Pracownia  Gospodarstwa 
Domowego  zatroszczyła  się  o  podniebienia 
"imprezowiczów".  Obok  wielu  smakołyków  nie 
zabrakło  tradycyjnego  śledzika"  i  pączków. 
Serdecznie  dziękujemy  zaproszonym  gościom  za 
przybycie,  za  miło  spędzone  chwile  i  wspólną 
zabawę integracyjną.

               Robert Wiśniewski

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Byczu

a) konkursy na etapie gminnym
„Młodzież zapobiega pożarom” konkurs plastyczny:

- I miejsce – Joanna Braer kl. IV, - II miejsce – Daniel Brauer kl.III, - III miejsce – Monika Rzeczkowska kl.V.
„Kujawy moja Ojczyzna” konkurs recytatorski:

- wyróżnienie – Natalia Racinowska kl. IV, Daria Sasińska kl. V, Monika Rzeczkowska kl. V.
„Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – konkurs wiedzy: 

- I miejsce -Krystian Stawicki kl. VI.
Zawody sportowe – tenis stołowy: 

-  I  miejsce  -  Krzyżański  Mateusz  kl.  IV, -  I  miejsce  –  Krystian  Stawicki  kl.  VI,  -  III  miejsce  –  Michał 
Słowiński kl. VI, - III miejsce – Karolina Jakubowska kl. VI, - II miejsce – Karolina Jakubowska kl. VI.

Zawody sportowe tenis stołowy – drużyna:
- I miejsce – Krystian Stawicki i Michał Słowiński kl. VI.
b) konkursy na etapie powiatowym

„Wielkanocna kartka świąteczna" – konkurs plastyczny: 
- I miejsce – Adrian Szymański kl. II, - II miejsce – Agata Kaniewska kl. I, 
- wyróżnienie – Dawid Medycki kl. I.

Dekanalny  konkurs  katechetyczny  „Błogosławiony  Biskup  Michał  Kozal  świadkiem  wiary”  – 
konkurs wiedzy:
- I miejsce – Daria Sasińska kl. V, - III miejsce – Monika Rzeczkowska kl. V.

„Wolność na zakręcie – 13 XII 1981 r.” – konkurs plastyczny: 
- wyróżnienie – Monika Rzeczkowska kl. V.

Zawody sportowe tenis stołowy drużyna:
- II miejsce – Krystian Stawicki i Michał Słowiński kl. VI.

             Monika Miętkiewicz-Derucka

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ''Młodzież zapobiega pożarom'' 2010

Dnia  5  marca  2010 roku  w Szkole  Podstawowej  w Byczu  odbyły  się  eliminacje  Miejsko-Gminne 
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: Jacek Nowacki – Prezes OSP Piotrków Kujawski, Zygmunt Mańkowski – Prezes OSP 
Bycz,  Marian Michalik  – Skarbnik Miejsko-Gminny OSP,  Zenon Pawłowski  –  Sekretarz  OSP Dębołęka  - 
Rudzk Duży, Jerzy Iglewski – OSP Bycz, Tadeusz Ostrowski OSP Bycz, Mirosław Czynsz – Urząd Miasta 
i Gminy. W wyniku wyrównanej rywalizacji  uczestnicy zajęli następujące miejsca:



Kategoria szkoły ponadpodstawowe: 
-  I  miejsce  –  Krystian  Stawicki  –  Szkoła 
Podstawowa w Byczu, - II miejsce – Anita Tunicka 
– Szkoła Podstawowa w Dębołęce, - III miejsce – 
Krzysztof  Lisiecki  –  Szkoła  Podstawowa 
w Dębołęce, - IV miejsce – Justyna Dąbrowska – 
Szkoła  Podstawowa  w  Dębołęce,  -  V  miejsce  – 
Michał Sławiński – Szkoła Podstawowa w Byczu, - 
VI  miejsce  –  Michał  Miętkiewicz  –  Szkoła 
Podstawowa w Byczu; 
Kategoria gimnazjum: 
-  I  miejsce  –  Joanna  Kamińska  -  Gimnazjum 
w Piotrkowie Kujawskim, - II miejsce – Arkadiusz 
-   Kapturski  -  Gimnazjum  w  Piotrkowie 
Kujawskim,  -  III  miejsce  –  Kamil  Nadzieja  - 
Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim; 
Kategoria szkoły średnie: 
- I  miejsce – Agnieszka Paradzińska -  Liceum Społeczne w Piotrkowie Kujawskim,  - II miejsce – Sylwia 
Kujawa - Liceum Społeczne w Piotrkowie Kujawskim. 

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Piotrków Kujawski. Finalistom gratulujemy i trzymamy za nich kciuki na turnieju powiatowym.

                   Mirosław Czynsz

X Jubileuszowy Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Piotrków Kujawski 

W sobotę 13 marca 2010 roku o godzinie 10:00 odbył  się na 
Sali  Gimnastycznej  Szkoły  Podstawowej  w  Piotrkowie  Kujawskim 
Turniej  Tenisa  Stołowego  o  Mistrza  i  Mistrzynię  Miasta  i  Gminy 
Piotrków  Kujawski.  Turniej,  jak  co  roku  cieszył  się  dużym 
zainteresowaniem.  W  imprezie  tej  wzięło  udział  ponad  100 
uczestników reprezentujących Szkoły Podstawowe w Byczu, Dębołęce, 
Piotrkowie  Kujawskim  oraz  Gimnazjum  w  Piotrkowie  Kujawskim. 
Impreza  ta  od  wielu  lat  cieszy  się  dużym  zainteresowaniem  dzieci 
i młodzieży z całej gminy. Nad całością czuwała czwórka sędziowska 
w  składzie:  Dorota  Wysocka,  Małgorzata  Palusiak,  Zbigniew 
Karpiński, Jolanta Stranc. Jak co roku honorowy patronat nad imprezą 
objęli  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  -  Piotr  Siutkowski  oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy - Mirosław Skonieczny, którzy ufundowali 
puchary i nagrody dla zwycięzców. 

Poniżej prezentujemy wyniki w poszczególnych kategoriach 
wiekowych miejsca od 1-3.
Rocznik 1999 i młodsi 
1. Martyna Witt 1. Mateusz Krzyżański
2. Aleksandra Woźniak 2. Łukasz Deręgowski
3. Oliwia Tunicka 3. Kamil Piasecki

Rocznik 1997-1998 
1. Anita Tunicka 1. Dawid  Gapski
2. Monika Szczepańska 2. Bartosz  Karmowski
3. Natalia Witt 3. Hubert  Karmowski

Rocznik 1994-1996
1 Katarzyna Małachowska 1. Dawid Siutkowski
2. Anna Małachowska 2. Sebastian  Sobiesierski
3. Karolina Jakubowska 3. Marcin Pieściński 



Powyżej 35 roku życia 
1. Zbigniew Karpiński
2. Zbigniew Wojciechowski
3. Michalak Dariusz

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

Mirosław Czynsz

Wójcińska Świetlica tętni życiem

Rok  2010  rozpoczęto  wspaniałym  Balem  Sylwestrowym.  2  stycznia  2010  roku  odbyła  się 
zabawa choinkowa, w której wzięło udział ponad 100 dzieci oraz ich rodzice i opiekunowie. Dzieciom do tańca 

przygrywał  Mariusz  Kornacki  z  Zagorzyc. 
Wszystkim  uczestnikom  powitalny  wiersz 
choinkowy zarecytowała nasza regionalna poetka 
Elżbieta Robakowska ze Zborowca, która oprócz 
2  tomików  wierszy  o  Janie  Pawle  II  napisała 
następny  zbiór  wierszy  o  naszych  pięknych 
Kujawach.  Osoby zainteresowane nabyciem tych 
pozycji  książkowych  prosimy  o  kontakt 
z  Panią  Elżbietą  Robakowską  tel.  607  152  849. 
Miłą  niespodziankę  sprawił  indywidualnym 
występem  muzycznym  Mateusz  Radzimski 
z Wójcina.  Pięknymi  kolędami zabawę uświetnił 
zespół „Polana” z GOK w Skulsku pod dyrekcją 
Pana  Kapelmistrza  Jana  Skuratowicza  oraz 
muzykanci  z  koła  zainteresowań  muzycznych 

z Wójcina pod dyrekcją Pana Arka Skuratowicza. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Skulsku Jan Wadelski, który na ręce Wiesława Michalaka wręczył wspaniały zegar aby 
upamiętnić współpracę GOK-u w Skulsku z kołem zainteresowań muzycznych w Wójcinie. Oprócz muzyki 
Mikołaje wręczyli dzieciom po 2 paczki. Był także poczęstunek dla dzieci, rodziców i opiekunów. Wieczorem 
od godziny 20:00-5:20 odbyły się poprawiny posylwestrowe. 9 stycznia 2010 roku odbył się kulig z ogniskiem 
dla dzieci, a wieczorem dla dorosłych. 30 stycznia 2010 roku mimo najgroźniejszej zawieruchy tej zimy odbył 
się wieczorek od godz. 20:00-05:45, który przyniósł dużo miłych, niezapomnianych wrażeń i przeżyć. W każdy 
wtorek  odbywa  się  nauka  gry  na  instrumentach 
muzycznych oraz każdego dnia jest udostępniane 
dzieciom  i  młodzieży  pomieszczenie  do  gry 
w tenisa stołowego. 

Opiekun  świetlicy  w  Wójcinie  Wiesław 
Michalak w ferie zimowe zorganizował dzieciom 
10  dniowy wypoczynek  w  Zakopanym.  Noclegi 
w pensjonacie, wyżywienie, wycieczki, dyskoteki 
i  pozostałe  atrakcje  wyniosły  400  zł na  osobę. 
Prawdopodobnie  w  ferie  letnie  będzie 
organizowana wycieczka dla dzieci nad morze lub 
w  góry.  Nagranie  z  Choinki  i  poprawin 
posylwestrowych  oraz  zdjęcia  można  nabyć 
u  Pana  Sylwestra  Radzimskiego,  nr  tel. 
604 446 919. 

Są jeszcze wolne miejsca w 2010 roku na wynajęcie Świetlicy w Wójcinie. Więcej zdjęć i wiadomości 
można uzyskać na  stronie internetowej  www.piotrkowkujawski.pl w zakładce nasze firmy lub  od opiekuna 
świetlicy  Wiesława  Michalaka,  tel.  604  739  716.  W  następnym  numerze  Echa  Piotrkowa  opiszemy 
o  pozostałych  atrakcjach  dla  dzieci  i  dorosłych.  Czytelnikom,  ich  rodzinom  i  znajomym  Bożego 
błogosławieństwa, szczęśliwych, radosnych Świąt Wielkanocnych życzy Zarząd Kołka Rolniczego w Wójcinie.
 

          Wiesław Michalak 

http://www.piotrkowkujawski.pl/

