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Europejska Gmina-Europejskie Miasto 2009
Ranking  Gazety  Prawnej  przedstawił  gminę  Piotrków  Kujawski  na  8  miejscu  spośród  80-ciu 

samorządów  w  Polsce,  które  mogą  poszczycić  się  największymi  osiągnięciami  w  pozyskiwaniu  środków 
unijnych. Wyprzedziły naszą gminę tylko trzy miasta na prawach powiatu: Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz oraz 
cztery gminy wiejskie: Dębowa Łąka, Radomin, Płużnica, Dąbrowa Biskupia. Brane były pod uwagę wszystkie 
programy  pomocowe,  których  beneficjentami  były  władze  samorządowe,  przedsiębiorstwa,  rolnicy 
i organizacje społeczne. Ranking objął środki z unijnego budżetu 2007-2013. Podstawą do oceny była wartość 
przyznanej  pomocy z  UE,  liczba  realizowanych  projektów oraz  liczba  mieszkańców według GUS.   Pełne 
zestawienie wyników na stronie: www.gazetaprawna.pl/ranking_gmin_2009.

         Sylwia Ciesielska
10–lecie istnienia Gimnazjum 

Gimnazjum im.  Stefana Kardynała  Wyszyńskiego w Piotrkowie Kujawskim w dniu 28 maja 2009r. 
obchodziło 10–lecie powstania. Z okazji tak podniosłej rocznicy odbyła się Msza Św., którą odprawił ksiądz 
prałat  Kazimierz  Bocianowski  –  proboszcz  parafii 
w  Piotrkowie  Kujawskim.  Uroczystość  obchodów 
10–lecia  istnienia  gimnazjum,  której  przewodniczył 
dyrektor  placówki,  mgr  Jacek  Wiśniewski,  odbyła  się 
w gmachu szkoły. Zaproszono wielu znamienitych gości: 
Mirosława Skoniecznego  –  Burmistrza  Miasta  i  Gminy 
Piotrkowa  Kujawskiego,  księdza  prałata  Kazimierza 
Bocianowskiego  –  Proboszcza  Parafii  w  Piotrkowie 
Kujawskim,  Elżbietę  Urbańską  –  starszego  wizytatora 
Kuratorium  Oświaty  w  Bydgoszczy  Delegatura  we 
Włocławku,  byłego  wójta  i  burmistrza  Piotrkowa 
Kujawskiego,  radnych  Rady  Miejskiej  w  Piotrkowie 
Kujawskim  i  Rady  Powiatu  w  Radziejowie, 
przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Miasta 
Gminy Piotrków Kujawski, byłych dyrektorów szkół, byłych nauczycieli, szefów zakładów pracy: BS, DPS, 
WTZ,  Biblioteki,  MGOKSiR,  Kierownika  Posterunku  Policji  w  Piotrkowie  Kujawskim,  dyrektorów  szkół 
i placówek oświatowych, Radę Pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi gimnazjum, przedstawicieli 
Rady Rodziców, a także wyróżnionych absolwentów szkoły. 

Podczas  uroczystości  w skrócie  przedstawiono rys 
historii  i  osiągnięcia  Gimnazjum.  Wymienione  zostały 
również wszelkie sukcesy uczniów, zarówno w dziedzinie 
nauki, jak i sportu. 

Święto  obchodów  10-lecia  gimnazjum  uświetniła 
uroczysta  akademia  przygotowana  przez  polonistkę  mgr 
Mariannę Kucharską. Oprawą muzyczną zajął się mgr Piotr 
Derucki.  Na  akademię  złożyła  się  scenka  prezentująca 
dzieciństwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a następnie 
montaż  słowno-muzyczny  o  charakterze  patriotyczno-
religijnym. Na tle dekoracji, której głównym akcentem był 
ogromny  portret  Prymasa,  młodzież  przybliżyła  życie 
i dzieło Patrona. Dopełnienie wyrażonych treści stanowiły 
fragmenty filmu dokumentalnego.

Modlitewne wezwanie skierowane do Prymasa zakończyło podniosłą akademię.
Uroczystościom obchodów 10-lecia towarzyszyły także następujące wystawy: dzieła malarskie Aliny 

Miętkiewicz  -  Kierownika  Biblioteki  Publicznej,  prace  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej,  prace  literackie 
dotyczące  życia  i  działalności  Stefana  Kardynała  Wyszyńskiego,  prezentacja  multimedialna  oraz  kroniki 
szkolne, w których można było złożyć pamiątkowy wpis, dzieła malarskie absolwentki tegoż gimnazjum Agaty 
Kowalskiej, wystawa zatytułowana ,,Kujawy moim miejscem na Ziemi”, prezentacja sportu gimnazjalnego na 
sali gimnastycznej.

Jubileusz 10-lecia gimnazjum zakończył występ zespołu tańca nowoczesnego „Roy of Joy”.

Katarzyna Gadalińska



X Jubileuszowy Piknik Rodzinny
31  maja  2009  r.  w  Przedszkolu  odbył  się  X  Jubileuszowy  Piknik  Rodzinny.  W  tym  roku 

zaplanowaliśmy  wiele  wyjątkowych  atrakcji,  chcieliśmy 
bowiem  dostarczyć  dzieciom  jak  najwięcej  radości 
i  niezapomnianych  wrażeń.  Zaplanowaliśmy więc  występ 
magika  i  kabaretu  „Trójka”,  pokaz cyrkowy,  pokaz sztuk 
walki,  dogoterapię,  spotkanie  ze  strażakiem,  policjantem, 
żołnierzem  i  ratownikiem  medycznym.  Jak   zwykle   na 
pikniku   nie  mogło  zabraknąć   występów   naszych 
przedszkolaków,  na  które  z  niecierpliwością  czekały  całe 
rodziny.  Stroje,  w które przebrane  były  dzieci  oraz tańce 
nawiązywały do zwyczajów i muzyki wybranych przez nas 
krajów. Przedszkolaki bawiły nas więc w rytmie włoskich, 
rosyjskich,  francuskich  oraz  czeskich  piosenek  i  melodii. 
Nie  zabrakło  również  zwiewnego  walca  wiedeńskiego 
i egzotycznej  japońskiej muzyki.  Wcześniej  jednak piknik 
zainaugurowała Orkiestra Dęta miejscowej OSP pod batutą pana Władysława Stranca. 

Po  przedszkolakach  przyszedł  czas  na  oczekiwane  atrakcje.  Najwięcej  sensacji  wzbudził  występ 
magika, pokazy cyrkowe i spotkanie z klaunem. Z powodu przelotnego deszczu spotkanie z malującą twarze 
wizażystką oraz występ kabaretowy odbyły się w salach przedszkolnych. 

W tym roku również  nie  zawiedli  nas nasi  wspaniali  rodzice,  którzy przygotowywali  i  obsługiwali 
różnorodne  stoiska.  Odwiedzający  naszą  imprezę  mogli 
skosztować  kiełbasek  z  grilla,  ciast,  gofrów,  pizzy, 
zapiekanek,  frytek,  kupić  „coś”  słodkiego  w  sklepiku. 
Pomimo  chłodu  znalazło  się  też  wielu  smakoszy  lodów 
i  zimnych  soków.  Na  rozgrzanie  była  kawa  i  herbata. 
Oprócz  stoisk  gastronomicznych  przygotowaliśmy 
mnóstwo  atrakcji:  loterię,  turniej  warcabowy,  salon 
piękności,  stoisko  z  krzewami  ozdobnymi.  Można  było 
również  obejrzeć  z  bliska  wóz  strażacki,  samochód 
policyjny i wojskowy oraz karetkę pogotowia ratunkowego. 
Wiele  dzieci  skorzystało  też  z  oferty  placu  zabaw 
przygotowanej przez p. Łaszkiewicza z Dobrego. Kolejny 
raz odwiedzili nas członkowie Stowarzyszenia Dogoterapii 
„Pieś”  z  Torunia.  Wszystkie  chętne  dzieci  miały  okazję 

przytulić się do czworonożnego przyjaciela, pogłaskać, bądź pójść z nim na krótki spacer. Wiele zasłużonych 
braw  otrzymała  młodzież  z Kolskiego  Klubu  Sportów 
Walki prezentująca  pokaz  sztuk  walki  oraz  kapela  „Sami 
Swoi”  działająca  przy  świetlicy  wiejskiej  w  Wójcinie. 
Muzyka  rozrywkowa i  biesiadna  w wykonaniu  pana  Jana 
Skuratowicza i jego kapeli zakończyła imprezę. 

W  imieniu  dzieci,  rodziców  i  pracowników 
przedszkola  chcielibyśmy  podziękować  wszystkim  tym, 
którzy  choćby  w  najmniejszy  sposób  przyczynili  się  do 
uświetnienia  naszego  pikniku.  Bez  Was  drodzy  rodzice, 
sponsorzy i goście, ta impreza by się nie odbyła, a już na 
pewno  nie  byłaby  tak  udanym  świętem  całej  naszej 
społeczności przedszkolnej i lokalnej.
Sponsorzy X Pikniku Rodzinnego:
Państwo Szczepaniak - FIRMA PRZEWOZOWA Świątniki, 
Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, Państwo Bogdan i Beata Zachwieja, Państwo Teresa i Jan 
Kowalscy – PRZYCHODNIA „TERMED”,  Państwo Anna i  Adam Wiśniewscy,  Państwo Monika  i  Jakub 
Przybyła  PRZYCHODNIA  ”PROMED”,  Bank  Spółdzielczy  w  Piotrkowie  Kujawskim,  Pani  Kurowska 
Krystyna  TECH-ROL,  Państwo  Elżbieta  i  Dariusz  Kowalscy  Sklep  „MATALEX”,  Państwo  Agnieszka 
i Arkadiusz Rybak Sklep „DOMEX”, Rodzice dzieci z gr. Skrzaty, Rodzice dzieci z gr. Gwiazdeczki, Rodzice 



dzieci z gr. Puchatki, Rodzice dzieci z gr. Muchomorki, Rodzice dzieci z gr. Krasnoludki, Rodzice dzieci z gr. 
Tygryski,  Pan  Kazimierz  Mańkowski  Stacja  paliw „PETROMAN”,  Państwo Ryszard  i  Jadwiga  Krysińscy 
sklep „KAROLINKA”, Pan Jacek Krysiak SKLEP KOMPUTEROWY, Pani Barbara Trawczyńska ZAKŁAD 
FRYZJERSKI, Państwo Krystyna i Jacek Nowaccy KSIĘGARNIA, Pani Anna Feit SKLEP SPOŻYWCZY 
„RYDZ”,  Firma „INTEMO”, Pani Beata  Witowska i  Robert  Krysiński  ZAKŁAD POLIGRAFICZNY, Pan 
Grzegorz Pietrzak FIRMA „GRANT”, Państwo Niciejewscy SKLEP MIĘSNY „ROL-MIĘS”, Proszkownia 
Mleka  LACPOL,  Państwo  Piotr  i  Daniela  Waszak  SKLEP  SPOŻYWCZO-WARZYWNICZY,  Sklep 
POLOMARKET,  Państwo  Ewelina  i  Paweł  Woźniak  SKLEP  „EURO-MAX”,  Pan  Paweł  Kliński 
ART.PRZEMYSŁOWE, Firma „KLAR”(Pani Milena Młynarczyk), Pani Ilona Mila ZAKŁAD FRYZJERSKI, 
Państwo  Sławomir  i  Beata  Graczyk  PIZZERIA  „OAZA”,  Elżbieta  Złotnicka,  Alina  i  Jan  Kazimierczak, 
Małgorzata  Ciesielska,  Sklep „Biedronka” Radziejów, A. A. Wrzesień SKLEP „OGRODNIK”, Pan Marek 
Marynowski,  Państwo  Halina  i  Krzysztof  Nowaccy  GOSPODARSTWO  SZKÓŁKARSKIE,  Państwo 
Bernadeta i Dariusz Kamińscy GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE, Pani Joanna Szymańska i Stanisław 
Wyborski,  Pani  Maria  Kasica  SKLEP SPOŻYWCZY,  Pan Andrzej  Schmidt  ZAKŁAD KOWALSKI,  Pan 
Bartek Pankiewicz, Pan Zbigniew Śmiechowski, Państwo Anna i Henryk Bruzda.

Dorota Kurant

II Piknik Integracyjny WTZ w Nowej Wsi
W dniu 25 czerwca 2009 r. w Nowej Wsi (gm. Piotrków Kujawski) odbył się II Piknik Integracyjny. 

Organizatorem imprezy były Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w  Nowej  Wsi.  Spotkanie  integracyjne  miało  na  celu 
przeciwdziałanie  izolacji  osób  niepełnosprawnych  oraz 
wspieranie  działań  w  zakresie  uczestnictwa  osób 
niepełnosprawnych  w  życiu  społecznym  i  kulturalnym. 
W spotkaniu brali udział: uczestnicy WTZ w Nowej Wsi, 
uczestnicy  WTZ  w  Mielnicy  Dużej  oraz  mieszkańcy 
Domu  Pomocy  Społecznej  wraz  z  instruktorami 
i  opiekunami,  a także rodzice naszych uczestników oraz 
zaproszeni goście.  Wśród wielu atrakcji  przygotowanych 
przez  organizatorów,  dużym  powodzeniem  cieszył  się 
przejazd  quadem  oraz  występ  naszych  podopiecznych. 
Na scenie zaprezentowali się: Agnieszka Janaszak, Robert 
Wrzesiński,  Tomasz  Okoński  przybliżając  nam  utwory 
różnych wykonawców, a także Wiesław Miętkiewicz i Krzysztof Skonieczny w skeczu „Pożar”. Serwowano 
dania kujawskie oraz smakołyki z grilla. Wspólne grillowanie sprzyjało integracji oraz wymianie doświadczeń 
pomiędzy osobami pełnosprawnymi i sprawnymi inaczej. W przygotowanie imprezy zaangażowali się także 
rodzice,  którzy  przygotowali  wiele  smacznych  potraw.  Panowała  miła  atmosfera  oraz  wspólna  zabawa 
z zaproszonymi gośćmi. Piknik można zaliczyć do pewnego rodzaju terapii zajęciowej działającej pozytywnie 
na psychikę niepełnosprawnych absorbując ich czas w ciekawy sposób. Uczestnicy podkreślali, że przybyli tu 

chętnie,  gdyż  była  to  przyjazna  impreza  integracyjna,  na 
której nie czuli się wyizolowani ani inni, czego najczęściej 
doświadczają na co dzień. Piknik był doskonałą okazją do 
wspólnej  zabawy  i  uwrażliwienia  jednych  na  potrzeby 
drugich.  Wielu  sprawnych  przekonało  się  o  tym,  że 
niepełnosprawny nie musi znaczyć inny - tak samo lubi się 
bawić i spędzić czas w miłym towarzystwie. Organizatorzy 
serdecznie  dziękują  wszystkim  uczestnikom,  rodzicom, 
gościom zaproszonym,  sponsorom,  którzy przyczynili  się 
do  realizacji  tego  przedsięwzięcia.  Słowa  podziękowania 
kierujemy  na  ręce  naszych  sponsorów:  Pana  Marka 
Samotyji  -  piekarnia  „ALS”  w  Radziejowie,  Państwa 
Wiśniewskich  -  cukiernia  „PTYŚ”,  Pana  Grzegorza 
Pietrzaka - firma „GRANT”,  Pani  Barbary  Bonkowskiej 

-  apteka   „NOVA”,  Pana   Kazimierza  Mańkowskiego -  firma  „PETROMAN”,  Pana  Sławomira  Graczyka



-  Pizzeria  „Oaza”,,  Marka  Granczewskiego  właściciela  firmy  „PRASMET”  w  Radziejowie,  Pana  Marka 
Marynowskiego, Rodziców i Opiekunów naszych uczestników.  

 
Marzena Czajkowska

Radosna Szkoła
                                                                                            

Rada Ministrów w dniu 7 lipca 2009 roku przyjęła Rządowy program „Radosna Szkoła”, który ma 
zapewnić  wsparcie  finansowe  dla  szkół  podstawowych  w  klasach  I-III,  przeznaczone  na  zakup  pomocy 
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw.

Wniosek  został  złożony  dla  trzech  szkół  podstawowych:  w  Piotrkowie  Kujawskim,  w  Dębołęce 
i w Byczu. Udało się pozyskać środki na organizację miejsca zabaw dla Szkoły Podstawowej w Piotrkowie 
Kujawskim i Szkoły Podstawowej w Dębołęce. Zakup pomocy dydaktycznych będzie finansowany w 100 % 
z budżetu państwa. Dla szkoły w Piotrkowie Kujawskim przyznano 11 860,00 zł, a dla szkoły w Dębołęce 
5 289,00 zł.

Aby zapewnić najmłodszym uczniom właściwy rozwój psychofizyczny, warto zadbać o to, aby szkoła 
podstawowa dobrze zaspokajała ich potrzeby ruchowe. Temu właśnie ma służyć program „Radosna szkoła”. 
Jego intencją jest stworzenie w szkołach warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami 
wychowania przedszkolnego.

                                                      Sylwia Ciesielska 

Uroczyste podpisanie umów w Radzyniu Chełmińskim
W dniu 11 września 2009 roku w Radzyniu Chełmińskim w ruinach zamku krzyżackiego odbyło się 

w bardzo uroczystej oprawie podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W spotkaniu przedstawicieli 
miast i gmin, instytucji kultury oraz parafii uczestniczył Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
Piotr Całbecki i Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Michał Korolko. 

W imieniu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy 
wiejskiej  w Nowej Wsi” podpisali:  Burmistrz  Miasta i  Gminy Mirosław Skonieczny oraz Skarbnik Miasta 
i Gminy Jolanta Zalesińska. Zgodnie z umową przyznane dofinansowanie wynosi 103 800,00 zł, czyli 75% 

kosztów  kwalifikowanych,  zaplanowanych  na  remont 
świetlicy. W ramach zadania zostanie wykonana:  wymiana 
pokrycia  dachowego,  wymiana  stolarki  okiennej 
i  drzwiowej,  wykonanie  nowej  posadzki,  malowanie 
wewnątrz  budynku,   naprawa  zewnętrznych  schodów. 
Całkowity  koszt  realizacji  zadania  to  169  011,99  złotych. 
Realizacja projektu powinna zakończyć się wraz z końcem 
2009 roku.

Celem  działania  „Odnowa  i  rozwój  wsi”  jest 
poprawa  jakości  życia  na  obszarach  wiejskich  przez 
zaspokojenie  potrzeb  społecznych  i  kulturalnych 
mieszkańców wsi oraz promowanie tych obszarów. Program 
ma  umożliwić  rozwój  tożsamości  społeczności  wiejskiej, 
wspierać  działania  dotyczące  zachowania  dziedzictwa 

kulturowego  i  specyfiki  obszarów  wiejskich  oraz  wpłynąć  na  wzrost  ich  atrakcyjności  turystycznej 
i inwestycyjnej.

                                                            Sylwia Ciesielska 

Środki z Urzędu Marszałkowskiego   dla Warsztatów Terapii Zajęciowej  
Miasto  i  Gmina  Piotrków  Kujawski  w  odpowiedzi  na  nabór  wniosków  ogłoszony  przez  Urząd 

Marszałkowski  na  dofinansowanie  robót  budowlanych  dotyczących  obiektów  służących  rehabilitacji, 
w  związku  z  potrzebami  osób  niepełnosprawnych,  z  wyjątkiem  rozbiórki  tych  obiektów,  ze  środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego po pozytywnym przejściu oceny formalnej otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. 
„Budowa platformy schodowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi”. Całkowity, wnioskowany 



koszt zadania to 59 960 zł, a dofinansowanie przyznane do 28 590 zł. 
Warsztaty Terapii  Zajęciowej  znajdują się w budynku po byłej  Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. 

Mają do dyspozycji dwukondygnacyjny budynek o całkowitej powierzchni 853 m2. Zarówno na piętrze jak i na 
parterze są pomieszczenia, w których przeprowadzane są zajęcia. Na parterze - trzy pracownie i jadalnia , na 
piętrze  -  trzy pracownie,  sala  rehabilitacyjna,  sala  konferencyjna,  gabinet  pielęgniarski  oraz pomieszczenia 
biurowe. Na każdym piętrze znajdują się szatnie,  sanitariaty dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz 
pomieszczenia podręczne. Głównym mankamentem placówki jest brak windy, czy platformy przyschodowej. 
Wśród uczestników jest jedna osoba na wózku inwalidzkim i troje osób mających problemy z poruszaniem się, 
dlatego nikt z Nas nie chciałby stanąć przed schodami i nie móc na nie wejść. Zaletą platformy jest możliwość 
samoobsługi  przez  osobę  niepełnosprawną,  a  przy  tym  w  pełni  bezpieczny  i  komfortowy  przejazd. 
Jednocześnie konstrukcja platformy powoduje, iż w momencie jej nie używania, nie ogranicza ona dostępu do 
schodów innym użytkownikom obiektu 

Mamy nadzieję, że budowa platformy schodowej ułatwi lepszy dostęp i poruszanie się uczestnikom 
warsztatów po całym budynku.

                        Sylwia Ciesielska

Plac zabaw w Piotrkowie Kujawskim
Dla  wszystkich  maluchów  i  ich  rodziców  mamy  dobrą  wiadomość  –  Urząd  Miasta  i  Gminy 

w Piotrkowie Kujawskim wybudował kolejny plac zabaw 
na  terenie  gminy,  tym  razem  przy  ul.  Handlowej. 
Dzieciaki  mogą  korzystać  z  zestawu  zabawowego, 
huśtawki podwójnej, dwóch bujaków na sprężynie typu 
kiwak,  karuzeli  krzyżowej  i  huśtawki  ważki.  Całość 
uzupełniają  dwie  ławeczki,  kosze  na  śmieci  oraz 
regulamin  korzystania  z  placu  zabaw.  Poza  montażem 
teren wcześniej wyrównano i wysypano piaskiem. Nowe 
urządzenia kosztowały 23 tysiące złotych, tysiąc złotych 
kosztował piasek. Mamy nadzieję, że miejsce to posłuży 
długo dzieciom, aby mogły miło spędzać czas. 

Apelujemy  do  mieszkańców  o  dbałość  o  nasze 
place  zabaw,  alarmowanie  władz  gminnych,  swoich 
radnych  oraz  policji  w  przypadku  zauważenia 
nieprawidłowego  z  nich  korzystania,  niszczenia  wyposażenia,  albo  też  przebywania  na  ich  terenie  osób 
nietrzeźwych. Tylko wspólnie możemy zapobiec ich dewastacji.

Sylwia Ciesielska

Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Wzorem  lat  ubiegłych  mieszkańcy  Miasta  i  Gminy  skorzystali  z  dofinansowania  na  przydomowe 

oczyszczalnie  ścieków.  Dofinansowania  udzielane  były 
jednorazowo  i  wynosiły  50  %  kosztów  urządzenia  wraz 
z montażem, nie więcej jednak niż:
a) 3.000 zł. - w przypadku wniosku indywidualnego,
b) 4.000 zł. - w przypadku wniosku zbiorowego.

W roku 2008 w budżecie na ten cel zarezerwowano 
60.000  zł.  Złożonych  zostało  20  wniosków,  z  czego  15 
zostało zrealizowanych. W bieżącym roku Gminny Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył  na 
ten cel 45.000 zł. Do dnia 30 kwietnia złożonych zostało 15 
wniosków,  wszystkie  przeszły  pozytywnie  procedurę 
kwalifikacyjną  i  w dniu  01.06.2009 r.  z  wnioskodawcami 
zostały  podpisane  umowy  na  realizację  inwestycji. 

Większość  z  beneficjentów  GFOŚiGW  rozpoczęła 
już  prace związane z realizacją inwestycji. Po załatwieniu                      Pracownicy firmy podczas montażu:
niezbędnych formalności związanych ze zgłoszeniem robót                     Grzegorz Stefański i Leszek Wiśniewski



budowlanych  nadszedł  czas  na  prace  w terenie.  W dniu  14.09.2009 roku gościliśmy  na  budowie  jednego 
z mieszkańców naszej gminy, który skorzystał z usług firmy „KRZYŚ” z Aleksandrowa Kujawskiego. 

Wszelkie  informacje w przedmiotowej  sprawie można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i  Gminy 
Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu (054) 2654180.

Mariusz Pikuła

XI Ogólnopolski Maraton Windsurfingowy Połajewo 2009     
Dnia  4  lipca  2009  r.  w  nadgoplańskim  Połajewie  (powiat  radziejowski)  po  12  latach  przerwy 

reaktywowano  za  sprawą  Miejsko-Gminnego  Ośrodka 
Kultury  Sportu  i  Rekreacji  w  Piotrkowie  Kujawskim 
„Ogólnopolski Maraton Windsurfingowy Połajewo 2009”. 
Jedenasta  edycja  maratonu  zgromadziła  na  starcie  28 
deskarzy  z  czołówki  krajowej  i  nadmienić  trzeba,  że 
organizatorzy  stanęli  na  wysokości  zadania  i  powiało 
w  kujawskim  letnisku  wielkim  sportem  i  perfekcyjną 
organizacją  –  udział  kadry  olimpijskiej,  biuro  prasowe, 
oraz imprezy towarzyszące stały też na wysokim poziomie. 
Zaraz  po  sobotnich  zawodach  Ryszard  Przybytek, 
komandor regat wraz organizatorami zapowiadali już teraz 
kolejną  edycję  w  przyszłym  roku  i  jeśli  rozpoczną 
przygotowania  od  zaraz,  to  następna  edycja  będzie  jeszcze  bardziej  okazała  pod  względem  sportowym 
i organizacyjnym. 

    Arkadiusz Szczurowski

II miejsce dla zespołu folklorystycznego „Piotrkowianie”
W  dniach  3-4-5  lipca  2009  roku 

w  Ciechocinku  odbyło  się  XXXVIII  spotkanie 
z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Po raz 
pierwszy  w  festiwalu  uczestniczyli  członkowie 
zespołu folklorystycznego „Piotrkowianie”, którzy 
odnieśli  wielki  sukces  zdobywając  w  tym 
prestiżowym konkursie II miejsce. Należy również 
dodać,  że  w  ubiegłym  roku  zespół  także 
zdobył  nagrodę  w  Wojewódzkim  Przeglądzie 
w Raciążku.

 
                 foto: www.miastociechocinek.com       Marek Marynowski

   
Święto Strażackie w Lubsinie

W dniu 12 lipca 2009 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Lubsinie świętowała jubileusz 
55 – lecia. 

Do  tego  jubileuszu  druhowie  przygotowywali  się 
przez  okres  2  lat.  W  tym  okresie  przy  dużym 
zaangażowaniu  społecznym  członków  i  wsparciu 
finansowym  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Piotrkowie 
Kujawskim  gruntownie  wyremontowano  obiekt  strażnicy 
OSP,  pozyskano  dzięki  pomocy  Państwowej  Straży 
Pożarnej  w  Radziejowie  i  Burmistrza  Miasta  i  Gminy 
Piotrków Kujawski nowszy samochód bojowy.

Na uroczystość przybyli goście zaproszeni m.in.:
– Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. 

kujawsko – pomorskiego dh Zdzisław Dąbrowski,
– Wiceprezes  Oddziału  Powiatowego  Związku  OSP RP 

http://www.miastociechocinek.com/


powiatu radziejowskiego dh Zygmunt Sosnowski,
– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie st. kapitan Piotr Muszyński,
– Członkowie Zarządu Miejsko – Gminnego OSP RP w Piotrkowie Kujawskim oraz delegacje  jednostek 

OSP z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski  i pobliskiej jednostki OSP z Bytonia,
– Radni Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na czele z jej przewodniczącym Piotrem Siutkowskim,
– Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy i jednostek podporządkowanych na czele z Burmistrzem MiG Piotrków 

Kujawski Mirosławem Skoniecznym.
Uroczystości rozpoczęto przemarszem po ułożonej na odcinku 1,3 km nawierzchni asfaltowej.

W trakcie  uroczystości  wręczono  sztandar  jednostce  OSP ufundowany  przez  społeczeństwo  miasta 
i gminy oraz dokonano jego dekoracji Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa. 

 

Zasłużeni działacze jednostki uhonorowani zostali odznaczeniami strażackimi. Złote medale za zasługi 
dla pożarnictwa wręczono następującym druhom: Mirosławowi Biernatowi,  Mieczysławowi  Ozimińskiemu, 
Antoniemu  Przybyszowi.  Srebrnym  medalem  udekorowano  dh  Henryka  Kazimierczaka.  Brązowy  Medal 
wręczono dh Marcinowi Kwiatkowskiemu. 
 

 



Wzorowego strażaka wręczono dh Maciejowi Banasiakowi. Odznakę Młodzieżowa drużyna pożarnicza 
otrzymali:  Adam  Bachurski,  Czesław  Kazimierczak,  Radosław  Ozimiński,  Michał  Piasecki,  Dawid 
Stramowski.

Uroczystości  zakończyła  polowa  Msza  Św.  celebrowana  przez  ks.  Antoniego  Wojciechowskiego  – 
Proboszcza parafii Topólka, pierwszego Proboszcza parafii Kozy. W trakcie Mszy Św. poświęcono sztandar 
i wóz bojowy jednostki.

Uroczystości jubileuszowe zakończyła zabawa ludowa z udziałem licznej publiczności.   

       Ryszard Włodarski

Nowy radiowóz dla Posterunku w Piotrkowie Kujawskim
Kolejne  nowe  auto  trafiło  do  policjantów 

z powiatu radziejowskiego. 
31  lipca  2009  roku,  o  godzinie  1400 przed 

budynkiem  Posterunku  Policji  w  Piotrkowie 
Kujawskim,  nastąpiło  uroczyste  przekazanie 
radiowozu  marki  Kia  Cee'd.  Kluczyki  do  nowego 
auta,  Kierownikowi  Posterunku  asp.szt.  Dariuszowi 
Rolewskiemu wręczył Komendant Powiatowy Policji 
w  Radziejowie  insp.  Ryszard  Micek.  Radiowóz 
poświęcił  ks.  prałata  Kazimierz  Bocianowski 
z miejscowej parafii. 

W  uroczystości  wzięli  udział  m.in.  Zastępca                       foto: Grzegorz Urbański KPP Radziejów
Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Radziejowie mł.  insp. Sławomir   Lewandowski,  Burmistrz Miasta 
i Gminy Piotrków Kujawski Mirosław Skonieczny, przedstawiciele Rady Miejskiej oraz lokalni przedsiębiorcy. 

mł. asp. Marcin Krasucki

XV Dni Piotrkowa Kujawskiego
XV Dni Piotrkowa Kujawskiego odbyły się w dniu 

26.07.2009  r.  na  stadionie  miejskim  w  Piotrkowie 
Kujawskim.  Imprezę tradycyjnie  rozpoczęła  „Sołtysiada”. 
Konkurencje  sportowe:  bieg  na  100  m.,  skok  w  dal, 
wciąganie po linie, pchnięcie kulą, podciąganie na drążku, 
turniej strzelecki z broni pneumatycznej cieszyły się dużym 
zainteresowaniem  uczestników  pikniku.  Następnie  odbył 
się  mecz  piłki  nożnej  samorządowców  Piotrkowa 
Kujawskiego i Topólki. 

O godz. 1500 nastąpiło otwarcie wystawy Rękodzieła 
Artystycznego i Malarstwa. Prace malarstwa sztalugowego 
zaprezentowali  Alina  Miętkiewicz,  Marek  Marynowski, 
Państwo  Dębowscy,  Aleksandra  Sas  Wisłocka,  zaś 
Henryka  Marciszewska  wystawiła  własnoręcznie 

wyszywane  obrazy.  Uczestnicy  Warsztatów  Terapii 
Zajęciowej  z  Nowej  Wsi  wystawili  obrazy,  hafciarstwo 
i inne. 

Rzeźba  ludowa  w  drewnie  prezentowana  przez 
artystów  z  Województwa  Kujawsko  -  Pomorskiego 
cieszyła  się  dużym  zainteresowaniem  wśród  szeroko 
zgromadzonej  publiczności.  Tajniki  kowalstwa  na  żywo 
zaprezentował nasz lokalny artysta Andrzej Schmidt. 

Nie  zabrakło  atrakcji  dla  młodszych  dzieci. 
Największym  powodzeniem  cieszyło  się  wesołe 
miasteczko,  w  skład  którego  wchodziły:  zjeżdżalnia, 
trampoliny,  przejażdżki  kucykami,  samochodzikami, 
quadami i wiele innych. 



Wraz  z  koncertem  orkiestry  dętej  nastąpiło  uroczyste  otwarcie  XV  Dni  Piotrkowa  Kujawskiego. 
Występy zespołów tańca nowoczesnego”Break Dance” zaprezentował utalentowany tancerz Adrian Banasiak 

oraz  dzieci  działające  przy  MGOKSiR.  Zgromadzona 
publiczność nagrodziła tancerzy licznymi brawami.

Zespół folklorystyczny „Piotrkowianie”pod dyrekcją 
p. Marka Marynowskiego, laureat prestiżowego konkursu 
w  Ciechocinku  wystąpił  z  pieśniami  i  przyśpiewkami 
ludowymi  naszego  regionu,  za  co  otrzymał  od  licznie 
zgromadzonej publiczności podziękowania w postaci braw.

O  dobrą  atmosferę  zadbały  zespoły  muzyczne 
„Avanti” oraz „ Mister”, które zachęciły do dalszej zabawy 
zgromadzoną publiczność. Punktem kulminacyjnym , który 
nastąpił o godz. 2000 był koncert gwiazdy wieczoru Janusza 
Laskowskiego.  Artysta  swoim  występem  porwał 
wielotysięczną  publiczność,  która  wielokrotnie  domagała 
się  o  bisy.  Na  koniec  wspólnie  z  publicznością  został 

zaśpiewany utwór „Kolorowe Jarmarki”. 
Na zakończenie imprezy odbyła się wspólna zabawa z udziałem zespołu „Sampler”.

Film  z  XV  Dni  Piotrkowa  Kujawskiego  znajduje  się  pod  tym  adresem  http://www.youtube.com/watch?
v=0xtOlAYEASI
                                                                        MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim

Półwiecze szkolnictwa w Biskupicach – Przemystce (1959 – 2009)
Zbliżający się jubileusz 50-lecia szkoły, Szanowni Czytelnicy, jest okazją dla przypomnienia historii – tej 

związanej  z  powiatem  radziejowskim,  i  nie  tylko,  placówki  oświatowej.  I  tu  należy  wspomnieć,  że 
z  Piotrkowem Kujawskim łączą  opisywany  tu  ośrodek  edukacyjny  trzy  sprawy –  problem kształcącej  się 
młodzieży  w Rolniczym  Centrum Kształcenia  Ustawicznego  z  piotrkowskiej  gminy,  filia  szkoły  rolniczej 
z  Przemystki  w  Piotrkowie  Kujawskim  i  dworek  w  Świeszu  –  miejsce,  do  którego  również  planowano 
przenieść szkołę rolniczą z Biskupic.

Początki szkolnictwa rolniczego w regionie radziejowskim są związane z pobliskimi Biskupicami, gdzie 
w dworku należącym przed II wojną światową do dziedzica Rudnickiego jesienią 1959 r. powstała Dwuzimowa 
Szkoła Rolnicza. Kierował nią inż. Antoni Ginowicz, zaś jego żona w dworku prowadziła 40-osobowy internat. 
Praktyki odbywały się w pobliskich PGR-ach w Przemystce i Broniewie. W 1966 r. placówka w Biskupicach 
uzyskała nową nazwę i stopień organizacyjny: Zasadnicza Szkoła Rolnicza. W styczniu 1970 r. dyrektorem 
szkoły został inż. Benon Rosiński.

26  listopada  1970  r.  I  sekretarz  KP  PZPR podał  do  publicznej  wiadomości  informacje  o  planach 
budowy nowej  szkoły  rolniczej.  O  ostatecznym  wyborze  Przemystki  zdecydowała  deklaracja  ówczesnego 
dyrektora  PGR-u p.  Paliwody,  który zobowiązał  się do wydzielania  gruntów na przyszkolne  gospodarstwo 
rolne. Budowa placówki trwała od roku 1971 do wiosny roku 1974, kiedy to zebrane grono pedagogiczne wraz 
z przyszłymi uczniami wspólnymi siłami porządkowało i upiększało tereny wokół nowego budynku. Pierwsze 
posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się 30 sierpnia 1974 roku. Nowa szkoła rozpoczęła pracę 2 września 
pod nazwą: Państwowe Technikum Rolnicze w Przemystce im. XXX - lecia PRL. W jej skład wchodziło sześć 
oddziałów  szkoły  zasadniczej  i  trzy  pierwsze  klasy  technikum.  Placówka  oferowała  dobrze  wyposażony 
internat na 200 osób. Zaczęło także funkcjonować technikum zaoczne. Praca pozalekcyjna skupiała się wokół 
zespołów i kół zainteresowań: muzycznego, tanecznego, recytatorskiego, sportowego. Powstały SKO, SITR, 
Samorząd Uczniowski, ZSMW, TPPR. 

W dniu 30 grudnia 1977 r. Przemystka otrzymuje nazwę - Zespół Szkół Rolniczych. W 1979 r. utworzone 
zostaje  stacjonarne  Rolnicze  Studium  Policealne  dla  absolwentów  szkół  średnich,  które  po  dwóch  latach 
istnienia zaczyna kształcić w trybie zaocznym – do roku 1985.

W 1978 r. funkcję dyrektora objął mgr inż. Lucjan Walczak – sprawował ją przez 14 lat, zaś zastępcą 
została mgr inż. Alicja Pawikowska, która pełni tę funkcję do dziś.

Jesienią 1983 r. ZSR oferuje uczniom następujące kierunki: ogólnorolny, wgd (wiejskie gospodarstwo 
domowe) oraz mechanizacji rolnictwa.

Technikum  Rolniczym  Zaocznym,  funkcjonującym  przez  dziewiętnaście  lat,  kierował  najpierw 
wicedyrektor  inż.  Edward  Łukanowski,  później  mgr  inż.  Bogdan  Prus.  W  latach  1976-1983  działało 
Wieczorowe Technikum Rolnicze.



Lata dziewięćdziesiąte przynoszą wiele zmian w życiu szkoły. W maju 1992r. placówka otrzymała nowy 
sztandar  i  imię  Ziemi  Kujawskiej,  a  wynikiem  czerwcowego  konkursu  na  dyrektora,  przeprowadzonego 
w demokratyczny sposób, stanowisko to objął mgr inż. Benedykt Kowalski, który do dnia dzisiejszego pełni tę 
funkcję.  W  tym  roku  powołano  również  Liceum  Ekonomiczne.  Inne  typy  szkół,  które  funkcjonowały 
w  Przemystce,  to:  Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa:  mechanik  operator  pojazdów i  maszyn  rolniczych  oraz 
Technikum  Żywienia  i  Gospodarstwa  Domowego  (1997/1998).  W  1998  r.  szkoła  stała  się  obiektem 
dydaktycznym ATR w Bydgoszczy,  a po 1 grudnia 1998r. uzyskała status i nazwę Zespołu Szkół Rolnicze 
Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  (prawo  organizowania  kursów  i  nauki  w  trybie  zaocznym).  Funkcję 
dyrektora ds. RCKU objęła w roku 2004 mgr inż. Elżbieta Bykowska i pełni ją do dnia dzisiejszego. Obecnie 
kształcenie  w systemie  zaocznym  obejmuje  zawody i  kierunki:  Zaoczne  Technikum Rolnicze  i  dwuletnia 
szkoła policealna w zawodach: technik informatyk, technik rolnik, technik hotelarstwa. 

Kolejny etap przemian szkolnych wiąże się z reformą szkolnictwa w roku 2002 – powołano oddziały 
ponadgimnazjalne:  czteroletnie  Technikum  Ekonomiczne,  trzyletnie  Liceum  Profilowane,  czteroletnie 
Technikum Rolnicze  i  Technikum Żywienia  i  Gospodarstwa Domowego oraz trzyletnią  Zasadniczą  Szkołę 
Zawodową.  Dzienne  trzyletnie  Technikum Rolnicze  na podbudowie  szkoły zawodowej  przemianowano  na 
wieczorowe. Od 1 września 2004 r. utworzono Liceum Ogólnokształcące, a w 2007 r. Technikum Hotelarstwa.

Praktyki szkolne początkowo uczniowie odbywali w państwowych przedsiębiorstwach rolnych. Dopiero 
w  1986  r.  szkoła  otrzymała  24  ha  ziemi,  zaś  od  1  września  1992  r.  możemy  mówić  o  gospodarstwie 
pomocniczym  przy ZSR –  najpierw  z  areałem 31,  a  później  34  ha.  Kierownikami  byli:  mgr  inż.  Marian 
Bandyszewski, mgr inż. Sławomir Tomalak i inż. Jarosław Kruszyński. Obecnie uczniowie odbywają praktyki 
na terenie całego kraju, zdobywając potrzebne doświadczenie zawodowe, szczególnie jako technik hotelarz. Od 
1 lutego 2004 r. funkcję kierownika ds. kształcenia praktycznego pełni mgr inż. Maria Śpibida. 

W ciągu 50 lat funkcjonowania szkoły na rynku edukacyjnym ok.3500 absolwentów uzyskało średnie 
wykształcenie zawodowe, blisko 2000 osób pomyślnie zdało egzamin maturalny, a łącznie wydano ok. 6200 
świadectw ukończenia ZS RCKU w Przemystce. 

Mariusz Bentkowski, Joanna Orylska-Bartczak

Nagroda ORZEŁ AGROBIZNESU dla Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim 

Laureatem  XXVIII  finału  edycji  konkursu 
o  nagrodę  ORZEŁ AGROBIZNESU  pod  honorowym 
patronem wicemarszałek Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej, 
w branży rolno-spożywczej i jej otoczenia, został Bank 
Spółdzielczy  w  Piotrkowie  Kujawskim.  Nagrodę 
odebrał  Prezes  Zarządu  –  Rafał  Marciniak,  natomiast 
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Mirosław 
Skonieczny zdobył nagrodę Srebrnego Promotora Orłów 
Agrobiznesu za rekomendowanie nagrodzonego banku. 
Prezes  banku  przedstawiając  placówkę  podkreślił,  iż 

ostatnie 
dziesięć 
lat to czas 
najbardziej  dynamicznego  rozwoju.  Wzrosła  liczba  placówek, 
które są sukcesywnie unowocześniane.  Inwestowano w rozwój 
i  podnoszenie  wiedzy i  umiejętności  pracowników. Prowadząc 
rozsądną i elastyczna politykę bank osiąga coraz lepsze efekty 
ekonomiczne.  Możemy  znaleźć  bogatą  gamę  atrakcyjnych 
produktów,  m.in.:  kredyt  unijny  SGB,  kredyt  obrotowy 
nawozowy,  lokatę  SGB,  rachunek  oszczędnościowy,  lokatę 
krótkoterminową  2-miesięczną  ze  stałym  oprocentowaniem. 
Z  usług  banku  korzystają  rolnicy,  small  business,  osoby 
indywidualne, a ostatnio coraz częściej także samorządy lokalne.
Należy  dodać,  że  niedawno Bank wygrał  przetarg  na  obsługę 
budżetu Starostwa Powiatowego w Radziejowie. 

Składamy  serdeczne  gratulacje  Bankowi  Spółdzielczemu 
w Piotrkowie Kujawskim za zdobycie tak prestiżowej nagrody.

                       Mirosław Czynsz 




