
Piotrków KujawskiPiotrków Kujawski

NR  3-4/2011      (ROK VIII)         WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ  2011         KWARTALNIK      EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
     

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego Roku przesyłam 

w imieniu własnym i pracowników Urzędu, 
Radnych Rady Miejskiej serdeczne życzenia.  

Aby radość i spokój zaszczycił w naszych 
domach aby przy świątecznym stole nie zabrakło 
światła i ciepła rodzinnej atmosfery a Nowy Rok 

niósł za sobą szczęście i pomyślność
 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej         Burmistrz Miasta i Gminy

           w Piotrkowie Kujawskim       w Piotrkowie Kujawskim

              Arkadiusz Rybak                   Mirosław Skonieczny
             

              Magdalena Sobczak - grupa krasnoludki       

PiotrkówPiotrków  
KujawskiKujawski   ECHO PIOTRKOWA  ECHO PIOTRKOWA  

I N F O R M A T O R  L O K A L N YI N F O R M A T O R  L O K A L N Y

W  NUMERZE:
● XI DZIEŃ  PAPIESKI  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM
● MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 
● KUJAWY NASZA MAŁA OJCZYZNA
● WYCIECZKA SZLAKIEM HISTORII
● NARKOTESTERY DLA POLICJI
● DYWERSYFIKACJA OFERTY INTEMO S.A. POPRZEZ WPROWADZENIE NOWCH TECHNOLOGII
● XVII DNI  PIOTRKOWA KUJAWSKIEGO
● PIKNIK RODZINNY 2011  „ŚWIĘTO KARTOFLA”
● II MIKOŁAJKOWY  TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
● KOSZULKI DLA WTZ W NOWEJ WSI 
● SPOTKANIE INTEGRACYJNE  
● ZAWODY O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
● „PÓŁKOLONIE 2011”
● ZAKOŃCZENIE LIGI ORLIKA
● MAGICZNE SPOTKANIE W BIBLIOTECE  
● „ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ ODETCHNIJ PIĘKNEM ŚWIATA”
● WYCIECZKA DO RZYMU UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
● KAMIZELKI ODBLASKOWE DLA DZIECI Z DĘBOŁĘKI
● BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
● KOLEJNE FUNDUSZE DLA  GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
● PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
● „AKTYWNI NA START”   
● KOLEJNE ŚRODKI Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ 
● ANDRZEJKI 2011 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCZU
● OSIĄGNIĘCIA NASZYCH UCZNIÓW
● JESIENNY TYDZIEŃ CZYTANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCZU
● BARBÓRKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCZU
● WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
● MISTRZOSTWA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO W PŁYWANIU 
● AKADEMIA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  
● WIZYTA W PRZEDSZKOLU I WSPÓLNE ANDRZEJKI
● ROK CZESŁAWA MIŁOSZA W BIBLIOTECE
● HARCERSKI START
● UROCZYSTE ODDANIE STACJI UZDATNIANIA WODY



XI  DZIEŃ  PAPIESKI  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM

W tym roku, który dla wszystkich chrześcijan miał 
wymiar szczególny ze względu na beatyfikację Jana Pawła 
II, XI już Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem: „Jan 
Paweł  II – Papież  Modlitwy”. 
„Zostałem przeniknięty pierwszorzędną wagą modlitwy dla 
wszelkiego działania, na każdym etapie mojego życia”. 
Te  słowa  Ojca  Świętego  rozpoczęły  uroczystą  akademię 
przygotowaną  przez  uczniów  gimnazjum  pod 
przewodnictwem  polonistki  Marianny  Kucharskiej 
i  Cezarego Siwińskiego – organisty piotrkowskiej  parafii. 
Głównym  rekwizytem  wykorzystanym  w  programie 
i  motywem  przewodnim  części  słowno-muzycznej  był 
ogromny  różaniec  wniesiony  przez  młodzież,  który 
symbolizował  życie  ziemskie  umiłowanego  Papieża 
wypełnione  zarówno  bolesnym  cierpieniem,  radością  jak 
i dziękczynieniem, rozświetlone głęboką wiarą i nieustającą 
modlitwą. 
Licznie zgromadzonej widowni na czele z ks. Kanonikiem - 
Zbigniewem  Cabańskim  i  p.dyrektor  Anną  Pilarską, 
dostarczyły  wzruszeń:  poezja  Jana  Pawła  II,  fragmenty 
filmów z papieskich pielgrzymek do Polski oraz nastrojowe 
piosenki  młodych  solistek:  Karoliny  i  Kasi 
Wojciechowskich, Oli Radzimskiej i Marty Karpińskiej.
Modlitewny  nastrój  tworzyła  także  odpowiednia 
scenografia  wykonana  przez   nauczycieli:  Sylwię 
Szadkowską,  Ireneusza  Kucharskiego  i  Mariannę 
Kucharską.  Drugą  część  uroczystości  prowadził  Kapelan 
biskupa włocławskiego – ks. Sławomir Deręgowski, który 
co  roku  przybywa  do  nas  na  papieskie  świętowanie 
wnosząc  energię,  uśmiech,  pogodę  ducha,  „elektryzując” 
wręcz  zarówno  wykonawców,  jak  i  widownię.  Tę  część 
wieczoru  wypełnił  koncert  w  wykonaniu  połączonych 
scholi  z  parafii  Piotrków  Kuj.:  dziecięcej  -  „Latorośl” 
i  młodzieżowej-  „Credo”  przygotowanych  przez 
C.  Siwińskiego  oraz  zespołu  „PS  150”  w  składzie: 
ks.  S.  Deręgowski,  J.  Deręgowski,  C  Siwiński, 
P.  Redmerski,  M.  Sylwestrzak.  Żywiołowo  zaśpiewane 
piosenki wniosły wiele radości i poruszenia. Oklaskom nie 
było końca. Ukochana przez Ojca Świętego „Barka” połączyła nasze dłonie, nasze serca i popłynęła ku Niebu 
serdeczną  wdzięcznością.  Odpowiedzialny  za  cały  program  ks.  Łukasz  Sztylka  zakończył  ten  niezwykły 
wieczór słowami głębokiej refleksji oraz podziękowania wszystkim organizatorom i uczestnikom.

Marianna Kucharska

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE 
MAŁŻEŃSKIE 

 „W żadnych  okolicznościach  wartość  małżeństwa,  tego 
nierozerwalnego związku miłości dwojga osób, nie może 
być poddawana w wątpliwość...”  Jan Paweł II.  W dniu 
24.10.2011  już  po  raz  kolejny  w  tym  roku  odbyło  się 
uroczyste  wręczenie  medali  za  „Długoletnie  pożycie 
małżeńskie”. Odznaczeni Jubilaci to pary, które obchodziły 
60-lecie,  55-lecie  oraz  50-lecie  pożycia  małżeńskiego. 
Łącznie odznaczono 22 pary. Po przywitaniu gości i słowie 
wstępnym,  nastąpiła  najważniejsza  część  uroczystości. 
Jubilaci  wysłuchali  marsza  Mendelssohna.  W  imieniu 



Prezydenta  RP odznaczeń dokonał  Mirosław Skonieczny – Burmistrz  Miasta  i  Gminy Piotrków Kujawski. 
W  ceremonii  dekoracji  uczestniczył  Arkadiusz  Rybak  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  oraz  Pracownicy 
Urzędu. Podczas tego wydarzenia niejednokrotnie podkreślano, iż Jubilaci są wzorem do naśladowania przez 
młodych  ludzi.  Burmistrz  w  imieniu  własnym,  Rady  Miejskiej  i  Pracowników  Urzędu,  życzył  Jubilatom 
kolejnych lat spędzonych w szczęściu, zdrowiu, wzajemnej miłości i poszanowaniu. 

Gościom podczas słodkiego poczęstunku czas umilała kapela pod dyrekcją Marka Marynowskiego. Nie 
zabrakło tradycyjnego 100 lat. Były kwiaty, wspomnienia i wzruszenia. 

                                                                 Irena Marek 

„KUJAWY NASZA MAŁA OJCZYZNA”

Wrzesień,  to  miesiąc,  w  którym  dzieci  z  Przedszkola 
Samorządowego  w  Piotrkowie  Kujawskim   zdobywają 
nowe  wiadomości  o  naszym  pięknym  regionie.  Pierwsze 
„lekcje  historii”  odbywają  się  w  przedszkolnej  Izbie 
Regionalnej gdzie zgromadzone są przedmioty codziennego 
użytku,  używane przez dziadków i pradziadków. Znajdują 
się  tam między  innymi  sprzęty  gospodarstwa  domowego, 
ozdoby związane z różnymi świętami, przepiękne koronki, 
stroje,  serwety.  Przedszkolaki  poznały  wiele  legend 
mówiących  o  kulturze,  zwyczajach  i  tradycjach  ziemi 
kujawskiej.  Jedną  z  legend  pt.  Haft  Kujawski”  pisarki 
Reginy  Zaleskiej-  Wojciechowskiej  przybliżyła  pani 
Henryka  Marciszewska,  która  była  gościem  w  naszym 
przedszkolu.  Haftowanie  to  tradycja,  która  przetrwała  do  dziś.  Pani  Henryka  przecudnie  haftuje  serwety, 
obrusy, obrazy. Dzieci rozpoznawały na nich tulipany, chabry  i maki, które zdobią ogródki i żyzne, kujawskie 
ziemie. Kujawskie hafty naszego gościa tak zachwyciły dzieci, że postanowiły w przyszłości podtrzymywać tę 
tradycję.  Teraz  serwetki  z  motywami  kujawskimi  ozdabiają  kredkami,  pisakami  i  plasteliną   robiąc  to 
z ogromną pasją.

Elżbieta Doręda

WYCIECZKA SZLAKIEM HISTORII
      Piękna pogoda, wesołe dzieci, autokar już podjechał  - 
jedziemy do Kruszwicy. Pięciolatki i sześciolatki z naszego 
przedszkola  wyjeżdżają  w miejsce  najstarszych  pamiątek 
z legendarną Mysią Wieżą owianą czarem baśni i legend 
historycznych o Popielu i Piaście. Z Mysiej Wieży dzieci 
podziwiały  panoramę  miasta  Kruszwicy  i  jeziora  Gopło. 
Przypomniały  poznaną  w  czasie  zajęć  legendę  złym 
Popielu, którego zjadły myszy.
W promieniach słońca widoki były prześliczne,  a pogoda 



przypominała pełnię lata. Na koniec był spacer po Nadgoplańskim Parku Krajobrazowym i pobyt na półwyspie. 
Wycieczka  była  udana.  Dzieci  wróciły  bardzo zadowolone,  gdyż  w innowacyjny sposób poszerzyły  swoją 
wiedzę historyczną i miło spędziły ten dzień. 

                   Marzanna Czyżniak

 NARKOTESTERY DLA POLICJI  
Policjanci  z  Posterunku  Policji  w Piotrkowie  Kujawskim, 
otrzymali  od  Urzędu  Gminy  narkotestery.  Sprzęt  będzie 
wykorzystywany  w  działaniach  skierowanych  dla  osób 
zażywających narkotyki. 
Dziś  (14.10)  w  południe  w  siedzibie  Urzędu  Miasta 
i  Gminy  w  Piotrkowie  Kujawskim,  nastąpiło  przekazanie 
narkotesterów. Na ręce kierownika miejscowego posterunku 
asp. szt. Dariusza Rolewskiego, testery przekazał Burmistrz 
Mirosław Skonieczny.  W spotkaniu  uczestniczyli  również 
Sekretarz  Miasta  Jarosław  Waszak  oraz  Przewodniczący 
Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Rybak.  "Zakupione  testy  to 
potężna  broń  w  walce  z  coraz  powszechniejszymi 
narkotykami. W znaczny sposób przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa oraz zmniejszenia tego zjawiska w powiecie 
radziejowskim" powiedział asp. szt. Dariusz Rolewski. Testery są niewielkich rozmiarów. Zestaw do zbadania 
jednej osoby składa się z testera, odczynników i patyczka do pobrania śliny z podniebienia . Pobieranie próbki 
trwa tylko 30 sekund. Wyniki gotowe są w ciągu 5-10 minut. Urządzenia te będą wykorzystywane,  wobec 
podejrzanych  o zażywanie środków odurzających. 

asp. Marcin Krasucki 

 DYWERSYFIKACJA OFERTY INTEMO S.A. POPRZEZ WPROWADZENIE NOWCH 
TECHNOLOGII

W kwietniu 2011 został rozstrzygnięty konkurs nr RPOWKP 20/V/5.2.2/2009,  poddziałanie 5.2.2. Wsparcie 
inwestycji  przedsiębiorstw  Oś  priorytetowa  5  Wzmocnienie  konkurencyjności  przedsiębiorstw.  Miło  nam 
poinformować, że nasza firma INTEMO S.A. z wnioskiem pod tytułem „Dywersyfikacja oferty Intemo S.A. 
poprzez wprowadzenie nowych technologii, produktów i usług”, zajęła drugie miejsce na liście rankingowej 
projektów do dofinansowania. 



Wartość inwestycji netto: 6 611 500,00 zł 
Wartość dofinansowania: 3 305 750,00 zł 

Nasza  inwestycja  polega  na  zakupie  urządzeń  nowej  linii  produkcyjnej  oraz  urządzeń  dodatkowych 
niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji. Nadrzędnym celem projektu na poziomie przedsiębiorstwa 
jest znaczące zwiększenie jego konkurencyjności, zarówno na rynku krajowym, jak też na potencjalnym rynku 
eksportowym, poprzez rozszerzenie oferty produktowej, a tym samym wdrożenie innowacyjnych rozwiązań 
produktowych  i  procesowych  powodujących  wzrost  zatrudnienia.  Cel  projektu  jest  więc  w  pełni  zbieżny 
z  celem  działania  5.2  wskazanym  z  Regionalnym  Programie  Operacyjnym  Województwa  Kujawsko 
Pomorskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa w tym zakresie. Celem Strategii naszego województwa jest 
– wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie spójności 
wewnętrznej regionu. Projekt wprost wpisuje się w realizacje tego celu. 

XVII DNI  PIOTRKOWA KUJAWSKIEGO
To już po raz XVII  społeczność Piotrkowa miała okazje spotkać się z wieloma atrakcjami przygotowanymi 
przez Urząd Miasta, MGOKSiR, Radę Miejską. W tym roku po raz pierwszy z inicjatywy dyrektora MGOKSiR 
pana Marka Marynowskiego zorganizowano ROCK PIOTRCOVIA FESTIWAL.
Imprezę o zasięgu ogólnopolskim promowały  między innymi Fabryka zespołów z Poznania, band.pl.
Na scenie wystąpiło  11 zespołów FREAK – Radziejów, LINCZ – Poznań, ZBRODNIA IKARA – Kalisz, 
SAVIOR – Radziejów, MALINA BLUES BAND – Radziejów, BEYOND THE EVENT HORIZON – Poznań, 
KEEP ROCKIN` - Włocławek, NPR – Osięciny, SPIN – Tuchola, CRASH TEST - Brześć Kujawski, BRAK 
DANYCH – Śliwice
Zwycięskie zespoły
I miejsce  „Keep Rockin”  - Włocławek
I miejsce „Spin”  - Tuchola
II  miejsce „Zbrodnia Ikara”  - Kalisz
III miejsce  „NPR”  -  Osięciny
IV miejsce  „Lincz” - Poznań
V miejsce  „Freak”  - Radziejów
Ponadto zostały przyznane cztery wyróżnienia:
Wokalistka  zespołu  „Zbrodnia  Ikara”  wybitny  wokal, 
wielki  zjawiskowy talent  Gitarzysta  zespołu  „Zbrodnia 
Ikara” za kunszt i wyobraźnie. Wokalista zespołu „Brak 
Danych”  za  charyzmatyczny  wokal  Wokalista  „Malina 
Blues Band” za pasje i konsekwencję sceniczną
Skład Jury: Przewodniczący - Arkadiusz Nawrocki (No Limit Studio Warszawa), muzyk, producent który gra 
z  Haliną  Młynkową i  Marią  Sadowską.  Partyzant  -  muzyk,  gitarzysta  (grał  w zespole  Dżem,  obecnie  gra 
w zespole  "Zdrowa Woda").  Marek  Marynowski  -  muzyk,  malarz,  Dyrektor  Domu Kultury  w Piotrkowie 
Kujawskim. Paweł Śrubas - dziennikarz właściciel portalu www.radziejow24h.pl. Paweł Mosiołek - wokalista, 
muzyk, autor tekstów i muzyki, rzecznik prasowy firmy Recmart Studio oraz SilArt Promotion. 
Nagrody dla uczestników festiwalu ufundowali: Burmistrz Miasta Radziejów, Burmistrz Miasta Kruszwica
Wójt  Gminy  Wierzbinek,  Wójt  Gminy  Osięciny,  Lokalna  Grupa  Działania  „RAZEM  DLA  POWIATU  
RADZIEJOWSKIEGO”, Proszkownia Mleka w Piotrkowie Kujawskim Kopalnia Węgla Brunatnego Konin  
w Kleczewie, BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
W niedzielę 31.07.2011 r. Na Stadionie Miejskim odbywały się jednocześnie występy artystyczne na scenie 
oraz  Sołtysiada.  Mimo  niesprzyjającej  pogody  rozegrano 
mecz  Policjanci – Strażacy. Zwyciężyli Strażacy wynikiem 
6:5  .  Puchary  wręczył  Przewodniczący  Rady  Miejskiej 
w Piotrkowie Kujawskim Pan Arkadiusz Rybak. Na scenie 
wystąpiły  rozśpiewane  dziewczynki  z  sekcji  teatralno  – 
muzycznej  MGOKSiR,  oraz  zespół  folklorystyczny 
„PIOTRKOWIANIE”.  Zaprezentowała  się  również 
Orkiestra Dęta z Piotrkowa Kujawskiego.
 „0%” ALKOHOLU  „100%” SZCZĘŚCIA  -  to  hasło 
konkursu  o  tematyce  antyalkoholowej,  w  którym  udział 
wzięły dzieci zaproszone z widowni. Kolejnym z zespołów, 
które  rozruszały  publiczność  była  piotrkowska  grupa 
”EQUATOR”.  Swoje  prace  oraz  wyroby  kulinarne 

http://www.radziejow24h.pl/


prezentowali miejscowi artyści i okoliczne placówki. Można było obejrzeć prace plastyczne zaprezentowane 
przez  Dom  Pomocy  Społecznej,  wyroby  z  drewna  pana  Parackiego,  jak  i  zasmakować  przysmaków 
przygotowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi,  Klub Seniora „Polonez”, „Zacisze” oraz 
wyroby Proszkowni Mleka w Piotrkowie Kujawskim.
Jednocześnie  na  terenie  stadionu  odbywało  się  znakowanie  rowerów  prowadzone  przez  policjantów 
z Komisariatu Policji w Piotrkowie Kujawskim. Każdy właściciel roweru otrzymał dokument z numerem, oraz 
kamizelkę odblaskową. Dla wszystkich  uczestników przygotowano darmową loterię z atrakcyjnymi nagrodami 
takimi jak rower  górski czy pralka. Punktem kulminacyjnym programu XVII Dni Piotrkowa Kujawskiego był 
koncert gwiazdy wieczoru „Urszula” na który tradycyjnie, tłumnie przybyli mieszkańcy miasta i okolic.
Na koniec dla wszystkich przygrywał do tańca zespół „UNISON”. Mamy nadzieję, że każdy z mieszkańców 
naszej gminy znalazł coś dla siebie w obszernym programie dwudniowej imprezy. 
Organizatorzy - Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim,  Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i  Rekreacji   w  Piotrkowie  Kujawskim,  oraz  Rada  Miejska  Piotrkowa  Kujawskiego  składają  serdeczne 
podziękowania wszystkim sponsorom:  Proszkownia Mleka w Piotrkowie kujawskim, Gazeta Pomorska, 
Kopalnia  Węgla  Brunatnego  w Kleczewie,  Gospodarstwo Agroturystyczne  „Ostoja  Nadgoplańska”  - 
Grzegorz  Baranowski,  „ELMEX”  Leszek  Przybysz,  Pizzeria  „OAZA”,  Przedsiębiorstwo  Handlowo 
Usługowe  „DOMEX”  Arkadiusz  Rybak,  „INTEMO”  S.A.  ,  Sklep  „Warsztat  Kubusia”,  „Zajazd 
Gościec” Gralak Robert, Zespół muzyczny „Sampler”, KS. Sławomir Deręgowski, Grupa Producentów 
owoców  i  warzyw  „AGREA”,  Centrum  odnowy  biologicznej  i  Rehabilitacji  „ACTIV  –  MED”, 
Autoryzowana Stacja Demontażu pojazdów Mechanicznych - Skup złomu - Mariusz Tarkowski, Zajazd 
Łokietek w Płowcach, Ziemowit – Centrum Kultury i Sportu w Kruszwicy.

                                                       Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Piotrkowie Kujawskim

 PIKNIK RODZINNY 2011  „ŚWIĘTO KARTOFLA” 
 

     W sobotę 10.09.2011r. Na stadionie miejskim w Piotrkowie Kujawskim, odbył się festyn zorganizowany 
przez  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Kultury,  Sportu 
i  Rekreacji  przy  współpracy  Agencji  Reklamowej 
„RLV  Ciechocinek”.  Przygotowano  wiele  atrakcji 
zarówno  muzycznych  jak  i  kulinarnych.   Na  scenie 
zaprezentowały się sekcje działające przy MGOKSiR. 
Dziewczęta  z  sekcji  tanecznej  pod  nazwą  „DENCE 
THUNDER  REVENGE”,  śpiewające  dziewczynki 
z  sekcji  teatralno  muzycznej.  Zespół  folklorystyczny 
„Piotrkowianie”oraz  Orkiestra  Dęta.  Panie 
z  MGOKSIR  przygotowały  przepyszne  ziemniaki 
z grilla a wieczorem, tradycyjne ziemniaki z ogniska. 
Dzieci  mogły  wziąć  udział  w  konkursach  z  wiedzy 

o ziemniaku,  oraz  wykazać  się  zdolnościami  plastycznymi  tworząc  fantazyjne  rzeźby i  figurki  oczywiście 
z ziemniaka. Wszyscy młodzi artyści otrzymali nagrody ufundowane przez MGOKSiR. Jak zwykle ogromnym 
zainteresowaniem  cieszył  się  turniej  strzelecki  o  puchar  Inspektora  do  spraw  sportu  i  rekreacji.  SKOK 
KUJAWIAK przygotował  loterię,  w której  główną 
nagrodą jest SKUTER, którego losowanie odbędzie 
się  18.09.2011r  w  Aleksandrowie  Kujawskim. 
Wieczorem  na  scenie  wystąpił  zespół  METEOR, 
a  gwiazdami  wieczoru  byli  Jacek  Szyłkowski  oraz 
Andrzej  Koziński  Show.  Imprezę  zakończono 
w dobrej atmosferze tanecznej  o godzinie 2300. Do 
zobaczenia  za  rok.  MGOKSiR serdecznie  dziękuje 
sponsorom:  Agencji  Reklamowej  RLV,  „SKOK 
KUJAWIAK”, Browary „ŻUBR”, Zbigniew Śrubas. 
Patronat medialny Radio HIT.

 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Piotrkowie Kujawskim

 



II MIKOŁAJKOWY  TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 

Jak  co  roku  organizowany  jest  turniej 
o  Puchar  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Piotrków 
Kujawski.  Celem  imprezy  było  upowszechnianie 
siatkówki  i  rozwój  sportu  w  gminie  Piotrków 
Kujawski. 
Organizatorem  imprezy  był  Klub  Sportowy 
„Olimpia” Nowa Wieś. Rozgrywki odbyły się w Hali 
Sportowo  -  Widowiskowej  przy  Gimnazjum 
w  Piotrkowie  Kujawskim  w  dniu  26.11.  2011  r. 
o godzinie 1400. 
Na  turniej  zaproszono:  TKKF  Radziejowianka, 
Kuranty  Powałkowice,  Powiatówkę  Dobre,  Orion 
Skulsk,  Kujawiak  Piotrków  Kujawski  i  Olimpię 
Nowa Wieś.
Miejsca kolejno zajęli: 

I – Kuranty Powałkowice, 
II – Powiatówka Dobre, 
III – Orion Skulsk, 
IV – TKKF Radziejowianka, 
V – Olimpia Nowa Wieś, 
Kujawiak Piotrków Kujawski nie zgłosił się. 
Puchary  w  imieniu  Burmistrza  wręczył  Pan 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Piotrkowie 
Kujawskim Arkadiusz  Rybak oraz  Pan Mirosław 
Czynsz.
                                                Prezes Klubu
                                           Edward Kubisiak
 

KOSZULKI DLA WTZ W NOWEJ WSI  
3  sierpnia  2011  roku  członkowie  Stowarzyszenia  Przekroczyć 
Granice  przekazali  na  ręce  Pani  Kierownik  mgr  Marzeny 
Czajkowskiej  40  koszulek  z  logo  Warsztatów.  Wykonała  je 
i  w  całości  sponsorowała  firma  BRÜGMANN  S.A. 
z  Włocławka.  W  koszulkach  tych  uczestnicy  WTZ  będą 
reprezentować  swoją  placówkę  w  zawodach  i  olimpiadach 
sportowych.  Mamy  nadzieję,  że  niejednokrotnie  przyniosą  im 
szczęście.  Serdecznie  dziękujemy  firmie  BRÜGMANN  S.A. 
oraz Stowarzyszeniu "Przekroczyć Granice" za otwarte serca na 
potrzeby naszej placówki.
                                                                                                                                                                                                        Wioletta Wiśniewska

SPOTKANIE INTEGRACYJNE  
Jesienna  aura tego lata  chyba każdego nieraz wprawiła  w 
przygnębienie.  Chcąc  poprawić  sobie  humory 
zorganizowaliśmy  imprezę  integracyjną.  Odbyła  się  ona 
11  sierpnia  na  terenie  WTZ.  Już  pierwsze  takty  muzyki 
porwały nas do tańca, a pracownia gospodarstwa domowego 
przygotowała  pyszny  poczęstunek.  Wszystko  to 
niewątpliwie poprawiło nam nastroje. Dodatkowo w czasie 
imprezy  rozegrano  mecz  towarzyski  o  Puchar 
Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Piotrków  Kujawski. 
Spotkanie  poprowadził  p.  Edward  Kubisiak,  a  puchar 
naszym  uczestnikom  wręczył  sam 
Przewodniczący    p. Arkadiusz Rybak. DZIĘKUJEMY. 

                                                     Wioletta Wiśniewska 



ZAWODY O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
14 sierpnia 2011 roku po raz kolejny odbyły się zawody o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Piotrkowie Kujawskim Pana Arkadiusza Rybaka.  Zawody odbyły  się w dwóch kategoriach wiekowych: 
seniorów i juniorów. W imprezie wzięło udział 12 seniorów oraz  6 juniorów, w tym jedna juniorka. Zawody te 
odbyły  się  na  Jeziorze  Gopło  w miejscowości  Byszewo.  Przewodniczącego  Rady Miejskiej  reprezentował 
kolega Mirosław Czynsz z Urzędu Miasta i Gminy. Po czterogodzinnych zmaganiach z mgłą i rybą komisja 
sędziowska w składzie:  Przewodniczący Jacek  Nowacki,  zastępca  Stanisław Paczkowski  i  Sekretarz  Karol 
Woźniak ustaliła  kolejność. W kategorii „Senior”, która przedstawia się następująco:
I miejsce – Adrian Wiśniewski
II miejsce – Ireneusz Szczepankiewicz
III miejsce – Andrzej Goc. 
 W kategorii „Junior”
I miejsce – Krzysztof Siutkowski
II miejsce Katarzyna Przybysz
III miejsce Michał Sobczyński 
 Organizatorzy zawodów ufundowali puchary w 
kategorii  „Junior”,  „Senior”  za  złowienie 
„Największej  ryby”.  Największej  rybę 
w  kategorii  seniorów  złowił  kolega  Andrzej 
Goc,  wśród „Juniorów” Krzysztof  Siutkowski. 
Zarząd  Regionalnego  Stowarzyszenia 
Wędkarskiego  w  Piotrkowie  Kujawskim  oraz 
członkowie  składają  podziękowania  Panu 
Arkadiuszowi  Rybakowi  za  ufundowane 
puchary.  Również tą samą drogą nasze Stowarzyszenie chce podziękować Panu Burmistrzowi Mirosławowi 
Skoniecznemu za ufundowanie pucharów na zawody które odbyły się w dniu 24 lipca 2011 roku. Wszystkim 
zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejne zawody. 
Z okazji nadchodzących  Świąt  Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku Panu Burmistrzowi 
Mirosławowi  Skoniecznemu  oraz  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  Arkadiuszowi  Rybakowi  oraz 
wszystkim współpracowników i pracownikom wszystkiego najlepszego wiele radości, uśmiechu, miłości 
najbliższych życzy Zarząd oraz Członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Wędkarskiego w Piotrkowie 
Kujawskim. 

                                                                                                       Karol Woźniak 

„PÓŁKOLONIE 2011”
Od wielu  już  lat  Szkoła  Podstawowa w Piotrkowie  Kujawskim we  współpracy  ze  Świetlicą  Opiekuńczo-
Wychowawczą organizuje kolonie dochodzące dla swoich podopiecznych.
     Zgodnie  z  tradycją  lat  ubiegłych  w  tym  roku  również  zorganizowano  dwa  sześciodniowe  turnusy 

w terminach  27.06-02.07.2011r.  Oraz  04.07-09.07.2011 r. 
Łącznie  z tej  formy wypoczynku skorzystało 68 uczniów. 
Tegoroczny  program  półkolonii  promował  zdrowy  styl 
życia,  a  przede  wszystkim  racjonalne  i  pożyteczne 
wykorzystanie  czasu  wolnego.  Wśród  uczestników 
kształtowano  zamiłowanie  do  turystyki,  aktywnego 
i  bezpiecznego  wypoczynku  oraz  zajęć  plastyczno-
technicznych. Aby wypoczynek spełniał swoje cele zajęcia 
musiały  być  ciekawe,  urozmaicone,  angażujące 
uczestników. W ciągu każdego z turnusów zorganizowano 
m.  in.  zajęcia  i  turnieje  sportowe  wraz  ze  Spartakiadą 
Półkolonijną, gry i zabawy ruchowe, konkursy i quizy oraz 
dwie  wycieczki.  Atrakcyjne  okazały  się  również  zajęcia 

plastyczno-techniczne  podczas,  których  uczestnicy  wykonywali  „Ekokwiatki”-  kompozycje  kwiatowe 
z  kartonowych  wytłoczek  po  jajkach.  Efektem  było  stworzenie  „Księgi  ciekawej  zabawy”  czyli  zbioru 
rysunkowych propozycji  na bezpieczną i ciekawą zabawę z rówieśnikami W czasie realizacji różnorodnych 
form  zajęć  dzieci  wdrażano  jednocześnie  do  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  podczas  wakacyjnego 
wypoczynku. Koloniści skorzystali z zaproszenia Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim i wzięli udział 
w  spotkaniu z ratownikiem organizowanym 



w ramach akcji letniej „Wakacje nad morzem w bibliotece”. 
Zaproszony gość, w iście morskiej  scenerii,  przeprowadził 
pogadankę nt. bezpiecznego korzystania z kąpieli wodnych 
i  słonecznych,  która  została  wysłuchana  z  dużym 
zainteresowaniem.  Wielu  wrażeń  dostarczyły  uczestnikom 
wycieczki  do  Konina  i  do  Płocka.  W  Koninie  dzieci 
korzystały  z  propozycji  Rodzinnego  Centrum Rozrywki  - 
„Fabryka Wrażeń”, gdzie w trakcie przeróżnych zabaw (np. 
zjeżdżalnie, labirynty,  baseny kulkowe, trampoliny)  mogły 
spożytkować swoją energię. W drodze powrotnej zwiedziły 
muzealny  kompleks  pałacowy  i  skansen  etnograficzny 
w  Gosławicach  Dodatkową  atrakcją  tej  wycieczki  były 
pyszne lody w ślesińskiej kawiarence. Dużą radość sprawiła 
kolonistom wycieczka do Płocka i rejs statkiem „Rusałka” po Wiśle, podczas którego podziwiali krajobrazy 
oraz Panoramę Wzgórza Tumskiego. W czasie pobytu w Płocku dzieci zażywały wodnych atrakcji na basenie, 
po czym obejrzały film pt. „Klopsiki i inne zjawiska pogodowe” w kinie 5D Extreme. Technologia 3D i efekty 
specjalne  5D  pozwoliły  przeżyć  dzieciom  niesamowitą  i  niezapomnianą  przygodę  oraz  poznać  nowinki 
techniczne.  W  drodze  powrotnej  przygotowano  kolejną  atrakcję  –  pobyt  w  Restauracji  Mc  Donald's  we 
Włocławku, gdzie na uczestników czekały zestawy z niespodzianką. 

Każdy  turnus  kończył  się  uroczystym 
rozstrzygnięciem  kolonijnych  konkursów  i  wręczeniem 
zwycięzcom nagród i dyplomów. Wybrano i ukoronowano 
kolonijnego Króla i  Królową Grzeczności  oraz wyłoniono 
najciekawsze  stroje  zaprezentowane  przez  dzieci  podczas 
Wakacyjnej  Rewii  Mody.  Pożegnalnym  akcentem  była 
dyskoteka  i  wspólne  zabawy  przy  muzyce.  Podczas 
wypoczynku  dzieci  miały  zapewnione  pełnowartościowe 
posiłki (śniadanie i dwudaniowy obiad) przygotowane przez 
szkolną kuchnię,  a w czasie wycieczek obiady spożywano 
w stylowych restauracjach.

Składamy  serdeczne  podziękowania  wszystkim 
dobroczyńcom  za  okazane  serce  oraz  pomoc  i  wsparcie 
w przygotowaniu i zrealizowaniu tak bogatego programu. Dziękujemy: Pani doktor Teresie Kowalskiej, Panu 
Mirosławowi Skoniecznemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Pani Małgorzacie Bolewskiej 
– kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, Panu Stanisławowi 
Kwiatkowskiemu –  dyrektorowi  Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego  Szkół  w Piotrkowie  Kujawskim 
oraz całemu zespołowi Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim. 

 Anna Pilarska  Iwona Siutkowska

ZAKOŃCZENIE LIGI ORLIKA
W miesiącu sierpniu na orliku zakończyły się dwie ligi. Pierwszą z nich była: Liga Mistrzów Orlika. Jest to 
ogólnopolski projekt realizowany wyłącznie na kompleksie orlik. Składają się na niego eliminacje regionalne, 
turniej  wojewódzki  oraz  turniej  ogólnopolski,  który  będzie  kilkudniowy  i  spotkają  się  na  nim  zwycięscy 



poszczególnych województw. Najlepszą drużyną z naszego miasta i gminy został zespół „Kulasy” w składzie:
Daniel  Kuligowski,  Krzysztof  Małachowski,  Krzysztof  Pawikowski,  Radosław Pieściński,  Marcin  Śmigieł, 
Bartosz  Mańkowski.  Na  następnych  miejscach  uplasowały  się  kolejno  zespoły:  Szewce,  Orliki,  Mymony, 
Drewniaki oraz Stylandia.  Główną nagrodą był  bon do Pizzerii  Oaza Państwa Beaty i Sławomira Graczyk. 
Talony otrzymały pierwsze trzy zespoły. Kolejną imprezą na orliku była Liga Orlika w Siatkonogę. Była ona 
podzielona na dwie kategorie wiekowe do 20 lat i powyżej 20 lat. W każdej wystąpiło po pięć drużyn.
W rozgrywkach starszej kategorii najlepsi okazali się Przemysław Goc i Przemysław Lebioda, drugie miejsce 
zajęli  Piotr  Hełminiak  i  Kamil  Kawczyński,  trzecie  miejsce  Daniel  Kuligowski  i  Krzysztof  Małachowski. 
W młodszej  kategorii  wygrali  Patryk  Kowalski  i  Jakub Harendziak,  drugie  miejsce zajęli  Szymon Staszak 
i Patryk Kozłowski, na ostatnim stopniu podium stanęli Łukasz Bogucki i Krystian Stawicki. Pierwsze trzy 
zespoły otrzymały następujące nagrody: puchar dla zespołu oraz medal dla każdego. Fundatorami nagród był 
Pan Krzysztof Hełminiak. We wrześniu odbyły się 4 Turnieje o Puchar Premiera Donalda Tuska. Były to dwa 
dla dziewcząt oraz dwa dla chłopców w kategoriach wiekowych do rocznika 2000 oraz rocznika 1998. Każdy 
uczestnik poszczególnego turnieju otrzymał po pamiątkowej koszulce oraz zespól po pamiątkowym dyplomie 
dla zespołu. Kamil Kawczyński

MAGICZNE SPOTKANIE W BIBLIOTECE

W środę 12 października  mnóstwo małych gości odwiedziło 
Bibliotekę  Publiczną  w Piotrkowie.  Dzieci  z  klas  drugich 
i  trzecich   ze  Szkoły  Podstawowej  przyszły  na 
przedstawienie w wykonaniu „ Dobrego Teatru” z Poznania. 
Mały  spektakl  teatralny  nosił  tytuł  „Magiczne  spotkanie 
teatralne z Zuzią i Adelą”. Bardzo wesoło i bardzo kolorowo 
autorzy  prowadzili  swój  program  włączając  w  niego 
dzieciaki  chętnie  biorące  udział  w  zabawie  i  śpiewie. 
Śmiechu było co niemiara, gdy dzieci uczyły się autorstwa 
od naszych dzieci. 

                                                                    Irena Sobczak

„ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ ODETCHNIJ PIĘKNEM ŚWIATA”

5  października  w  Bibliotece  Publicznej  w  Piotrkowie 
Kujawskim  odbyło  się  spotkanie  pt.  „Rozmiłowanie 
w  Kujawach”  z  Januszem  Borkowskim,  autorem  cyklu 
książek  „Redecz  Krukowy  i  okolice  ...  Kraina  prastara”. 
Autor przedstawił Redecz Krukowy w kolejnych odsłonach: 
Na starym dokumencie; Piękno kujawskiej ziemi; Na starej 
fotografii;  Legendy  o  Rycerzu  Rydcu  i  wsi  Redecz 
Krukowy,  Biogramy Niepospolitych Kujawioków. Podczas 
spotkania  z młodzieżą autor sławił Naszą Małą Ojczyznę, 
ukazywał rozmiłowanie w pięknej Naszej kujawskiej ziemi, 
w  tradycji,  w  dokumencie,  w  życiu  a  przede  wszystkim 
w człowieku, dla którego chce tworzyć historię i zostawić 
trwały  ślad.  Zachęcał  młodzież  do  czytania  książek,  bo 
z tego wydobywa się piękno. W każdym słowie można było odczuć szczęście i radość jaką niesie przywiązanie 
do Ziemi Swoich Ojców. Próbuje powstrzymać „Czytelnika Dzisiejszego Świata coraz szybciej pędzącego by 
nauczył  się cieszyć  i dostrzegać piękno Kujawskiej  Ziemi”.  Autor pisze: Chcę zaszczepić w Tobie pamięć 
o tym, co nieustannie zaciera czas... Chcę pokazać Ci Kujawy i ówczesną rzeczywistość w różnych ujęciach, 
z różnych stron w taki sposób, byś umiał wydobyć z przeszłości to, co zawsze pozostanie cenne. Byś mógł 
ukochać to, czego nie widziały oczy ale co zaistnieć może w Twojej świadomości. Byś miał kolejną okazję 
poznania historii, bo nikt tak jak ona nie uczy życia ...” Wspaniały, wrażliwy Człowiek który pragnie pobudzać 
poczucie więzi z regionem, z tym co cenne  i wartościowe. Chce powrotu do tradycji i obyczajów poprzez 
działające również Muzeum Techniki Rolniczej  i Gospodarstwa Wiejskiego w Redczu Krukowym, którego 
stał się pomysłodawcą i fundatorem. Pan Janusz Borkowski od lat gromadził pamiątki przeszłości przy wielkim 
zaangażowaniu  okolicznych  mieszkańców,  począwszy  od  narzędzi  i  maszyn  rolniczych,  po  artykuły 
gospodarstwa domowego,  zdjęcia,  rodzinne pamiątki   i  zabytki  archeologiczne poprzez kolekcję motocykli 
i samochodów. Spotkanie było okazją do zaprezentowania wspaniałych książek wydanych przez Krukowiaka – 
Kujawską  fabrykę  Maszyn  Rolniczych,  której  Pan  Janusz  jest  prezesem  i  właścicielem  i  zaprasza  do 



odwiedzania Muzeum.
Spotkanie  przebiegło  w niezwykle  miłej  atmosferze  Autor  zapewnił,  że  nie  zaprzestanie  podróży w „Kraj 
Swoich Przodków”, ma wiele pomysłów na napisanie jeszcze niejednej książki.  

Monika Kardacz

WYCIECZKA DO RZYMU UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
 Główną atrakcją tego lata w WTZ była wycieczka do Rzymu w dniach 19-26 sierpnia. Program wycieczki 
obejmował zwiedzanie Monte Cassino, Watykanu, Rzymu Starożytnego i ogrodów w Tivoli  oraz spotkanie 
z  Papieżem i  pobyt  na  plaży  nad  Morzem Tyrreńskim.(zdjęcia   Rzym  Starożytny.  wejście  do  Watykanu, 
w ogrodach Tivoli) Tegoroczne lato uczestnicy WTZ  w Nowej Wsi muszą zaliczyć do wyjątkowych a przeżyte 
niesamowite chwile będą  na pewno źródłem wielu ciepłych wspomnień w jesienne i zimowe wieczory. 
Do realizacji  tego marzenia  przyczyniły  się osoby o dobrych sercach,  które okazały finansowe i  rzeczowe 
wsparcie.  Uczestnicy  i  pracownicy  WTZ  pragną   serdecznie  podziękować  wymienionym  Ofiarodawcom: 
Zarządowi Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Panu Mirosławowi Skoniecznemu - Burmistrzowi Miasta 
i  Gminy  Piotrków  Kuj.  Zarządowi  Banku  Spółdzielczego  w  Piotrkowie  Kuj.  Zarządowi  Stowarzyszenia 
"Przekroczyć Granice" Panu S. Graczykowi ( Pizzeria OAZA), Pani B. Dzięciołowskiej ( PPUH "Tech Milk"), 
Pani T. Kowalskiej (NZOZ TERMED),  Panu J. Wesołowskiemu (Sklep Meblowy),  Panu K. Borowskiemu 
(Sklep  Chemiczny  JAWA),   Panu  G. 
Niciejewskiemu  (ROLMIĘS  ;  Sklep 
Mięsny),   Panu  J.  Czaplewskiemu 
(Sklep  Spożywczy),   Panu  M. 
Tarkowskiemu  (Skup złomu),  Panu A. 
Rybakowi  (PHU  Domex),  Pani  K. 
Łyczak  (Sklep  FIGARO),   Pani  K. 
Kurowskiej  (PPHU  "Tex-Rol"),   Panu 
J. Kubackiemu (Hurtownia Spożywczo-
Przemysłowa  KUBA),   Panu  A. 
Walczakowi  (GS  "Samopomoc 
Chłopska"),  Panu  S.  Mikołajczakowi 
(  Sklep  Motoryzacyjny  KARDAN), 
Panu R. Bajdalskiemu ( Firma KARO ; 
Aleksandrów  Kuj.),  Pani   M. 
Wisłockiej-Przybyła (NZOZ PRO-MED), Pani A. Feit (PPHU RYDZ) Panu Z. Ciepluch, K. Więckowski (PUH 
LUGA:L Włocławek) oraz anonimowym Ofiarodawcom. 

 Wioletta Wiśniewska
KAMIZELKI ODBLASKOWE DLA DZIECI Z DĘBOŁĘKI   

W związku z akcją "Bezpieczeństwo dzieci  na drogach wiejskich”, która odbyła się 22 września 2011 r. 
Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radziejowie Pani  Danuta Dąbrowska 
w  towarzystwie Kierownika Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim Pana Dariusza Rolewskiego zostali 
zaproszeni  przez Panią  Dyrektor  Szkoły Podstawowej  Elżbietę  Niedziałkowską na  uroczystość przekazania 
dzieciom kamizelek odblaskowych.  Przeprowadzanie spotkań z uczniami  szkół podstawowych dotyczących 



przepisów ruchu drogowego, w tym także naukę korzystania z jezdni i przechodzenie przez jezdnię to jedno 
z  zadań prewencyjnych Policji. Po prezentacji głównych celów działania agencji przez Panią Kierownik głos 
zabrał  Kierownik  Posterunku  Policji  w  Piotrkowie.  Opowiadał  on  o  ogólnych  zasadach  bezpieczeństwa 
w  domu  i  w  drodze  do  szkoły  a  także,  jak  ważną  sprawą  jest  korzystanie  przez  dzieci  z  elementów 
odblaskowych, zwłaszcza w warunkach o ograniczonej widoczności. Kulminacją spotkania było przekazanie 
kamizelek odblaskowych z logo UE, PROW 2007-2013 w liczbie 54 sztuk przez Panią Kierownik z pomocą 
Kierownika Posterunku oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej. Wśród dzieci i dyrekcji szkoły zapanowała 
wielka  radość  z  otrzymanych  upominków.  Najmłodszym  spodobały  się  świecące  kamizelki.  Noszenie 
kamizelek znacznie zwiększy ich bezpieczeństwo na drodze, gdyż w okresie jesienno-zimowym dzieci idące do 
szkoły będą widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Mirosław Czynsz  

                               BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
    Miasto  i  Gmina  Piotrków  Kujawski  informuje 
o zakończeniu  Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej  w  ulicach  Kasprowicza,  Mokrej, 
Mostowej,  Parkowej,  11  Listopada,  Św.  Ducha 
i  Słonecznej  oraz  kanalizacji  deszczowej 
w  ul.  Mostowej  i  Parkowej  w  Piotrkowie 
Kujawskim”,  współfinansowanego   ze  środków 
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego 
w ramach Osi priorytetowej 2, Zachowanie  i racjonalne 
użytkowanie  środowiska,  Działanie  2.1  Rozwój 
infrastruktury  wodno-ściekowej  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Województwa  Kujawsko-
Pomorskiego.
     Celem głównym  projektu jest zwiększenie ochrony i jakości wód powierzchniowych      i podziemnych oraz 
poprawa stanu i dostępu do infrastruktury kanalizacyjnej w mieście Piotrków Kujawski. W wyniku realizacji 
projektu  wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej    o długości ok. 3 km, natomiast liczba osób przyłączonych 
do sieci kanalizacyjnej wyniesie 253 osoby. Inwestycja ta, stanowi integralną część Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Piotrków Kujawski.
Wartość  projektu  to  1 930 177,29 zł,  gdzie  dofinansowanie  ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2007 – 2013 to  1 231 345,23zł.
Zbudowana infrastruktura to sieć kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej  i  tłocznej.  Od  kolektora  głównego  do 
poszczególnych  posesji  na  terenie  trasy  wykonano 
przyłącza  kanalizacji  sanitarnej.  Przyszłe  włączenia 
poszczególnych  posesji  nastąpią  bezpośrednio  do 
studzienek ulicznych.            
Wybudowano w ramach projektu :
Sieć sanitarna grawitacyjna  fi 200 – 1930 m 
Sieć sanitarna grawitacyjna  fi 160 – 599 m
Kolektor tłoczny fi 90  - 408 m
Kolektor tłoczny fi 50  - 37 m
Tłocznia ścieków  - 1 szt 
Przydomowe przepompownie – 2 szt.



Pierwsze prace związane z realizacją projektu zaczęto 01.08.2007. polegały one na sporządzeniu dokumentacji, 
map,  opracowania  projektu  budowlanego  itd.  W  roku  2010  przystąpiliśmy  do  realizacji  I  etapu  projektu 
występując jednocześnie z wnioskiem o dofinansowanie. Po pomyślym przejściu oceny formalnej a następnie 
merytorycznej otrzymaliśmy informację o zakwalifikowaniu naszego wniosku do dofinansowania. W grudniu 
2010r podpisaliśmy umowę o dofinansowanie z  Zarządem Województwa.   W czerwcu 2011 podpisaliśmy 
umowę z Wykonawcą, Przedsiębiorstwem budowlano –instalacyjnym REMBUD SP z o.o. z Włocławka na 
wykonanie II etapu.  W mcu wrześniu zakończone zostały prace budowlano – instalacyjne.  Obecnie trwają 
prace związane z rozliczeniem projektu.  

Arnold Wesolowski

 KOLEJNE FUNDUSZE DLA  GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

Staraniem władz samorządowych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski pozyskano 
kolejne fundusze  zewnętrzne  na potrzeby naszej  gminy.  Tym razem w ramach Działania  413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom pomocy w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” wniosek naszej gminy znalazł się na liście operacji wybranych przez Lokalną Grupę Działania 
„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. Umowa o przyznanie pomocy dla projektu pn. ”Zagospodarowanie 
Jeziora  Gopło  w  celach  rekreacyjnych  –  przebudowa pomostu  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą 
w Połajewie” została podpisana 8 grudnia 2011 w Toruniu. Kwota dofinansowania to 100 351,00 złotych. 
Realizacja projektu powinna zakończyć się w sierpniu 2012 roku.   

Sylwia Ciesielska

PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

       Miasto  i  Gmina  Piotrków  Kujawski   informuje 
o zakończeniu  Projektu pn."Przebudowa drogi gminnej 
Nr 181090C – ulica Parkowa w Piotrkowie Kujawskim 
od km 0+000,00 do km 1+320,15", współfinansowanego 
ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego  w  ramach  Działania  1.1  Infrastruktura 
drogowa,  Oś  priorytetowa  1,  Rozwój  infrastruktury 
technicznej,  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

      Celem  głównym  Projektu  jest  poprawa  stanu 
technicznego  drogi  gminnej  ul.  Parkowej,  ponadto 
poprawa  infrastruktury  drogowej  dla  zwiększenia 
dostępności  zewnętrznej  regionu,   spójności 
komunikacyjnej  oraz  wzmocnienia  bezpieczeństwa 
transportowego i pieszych.
     Wartość  projektu  to  1 934 725,60 zł,  gdzie 
dofinansowanie  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  na 
lata 2007 – 2013 to 499 798,22zł.



Ulica Parkowa jest ważnym ciągiem komunikacyjnym, łączącym drogę gminną nr 180723C Anusin – Wąsewo 
z drogą wojewódzką nr 266 Ciechocinek – Sompolno i nr 267 Piotrków Kujawski Ujma Duża.
W wyniku realizacji projektu poprawiła się jakość techniczno-użytkowa drogi oraz dostępność komunikacyjna. 
Wykonane  zostały   miedzy  innymi:  kolektory  deszczowe,  nowe  nawierzchnie  chodników,  przebudowano 
zjazdy indywidualne i publiczne oraz położono nawierzchnię bitumiczną jezdni na długości 1320 mb.
Roboty budowlane rozpoczęto w miesiącu czerwcu 2011. Natomiast zakończenie realizacji projektu nastąpiło 
pod  koniec października 2011. Wykonawcą robót budowlanych była firma Drogi i Mosty Henryk Boczek  
z siedzibą w Inowrocławiu. W obecnym czasie trwają prace związane z rozliczeniem projektu.

Arnold Wesolowski
„AKTYWNI NA START”   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
W  gminie  Piotrków  Kujawski  dobiega  końca 
tegoroczna  realizacja  projektu  systemowego 
pt.  ,,AKTYWNI  NA  START” w  ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 

VII  Promocja  Integracji  Społecznej,  Działanie  7.1.1  Rozwój  i  upowszechnienie  aktywnej  integracji  przez 
ośrodki  pomocy  społecznej.  Celem  tego  projektu  jest 
zapewnienie  równego  dostępu  do  zatrudnienia  osobom 
zagrożonym  wykluczeniem  społecznym,  wykluczonych 
oraz  dyskryminowanych  na  rynku  pracy,  a  także 
podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez 
przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. 
Zadania  określone  w  projekcie  realizowane  przez 
Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
adresowane  są  do  osób  długotrwale  bezrobotnych  lub 
nieaktywnych  zawodowo  korzystających  z  pomocy 
społecznej. W tym roku po raz pierwszy wsparciem objęto 
osoby niepełnosprawne. 
Działaniami  projektu  w  2011  roku  łącznie  objęto  32 
osoby.  W  ramach  kontraktów  socjalnych  22  osoby 
uzyskały kwalifikacje zawodowe tj.:
– 3 osoby ukończyły kurs florystyczny,
– 4  osoby  ukończyły  kurs  opiekuna  osób  chorych, 

starszych i niepełnosprawnych, 
– 4  osoby  ukończyły  kurs  operatora  koparko  –

ładowarki,
– 3  osoby  ukończyły  kurs  magazyniera  z  obsługą 

wózków widłowych,
– 4 osoby ukończyły kurs sprzedawcy z obsługą kas 

fiskalnych,
– 3 osoby ukończyły kurs kosmetyczny,
– 1 osoba ukończyła kurs fryzjerski.
Edukacja  zawodowa  została  uzupełniona  wsparciem 
psychologicznym oraz doradztwem zawodowym. 
W programie Aktywności Lokalnej brało udział 10 osób.
Program  Aktywności  Lokalnej  ma  na  celu  pomoc 
rodzinom borykającym się z trudnościami opiekuńczo – 
wychowawczymi,  10  osób  uzyskało  wsparcie 
psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, zdrowotne 
oraz  doradztwo  zawodowe.  Korzystając  z  ostatnich 
ciepłych dni złotej, polskiej jesieni dla uczestniczek PAL-
u  i  rodzin  zorganizowano  piknik  integracyjny  w 
gospodarstwie agroturystycznym „Leśniczówka”.  Wśród 
wielu  atrakcji  zapewniono  zwiedzanie  starej  chaty 
kujawskiej,  izby  leśnej  i  zwierzyńca.  Podczas  pikniku 



uczestnicy  skorzystali  z  ciepłego  posiłku,  podanego w jadalni  urządzonej  w stylu  kujawskim,  gdzie  mieli 
okazję skosztować potraw regionalnych. Po posiłku zorganizowano konkursy z nagrodami, w których udział 
brały  dzieci  wraz  z  rodzicami.  Ukoronowaniem  spotkania  było  rodzinne  ognisko,  gdzie  przy  wspólnym 
śpiewaniu, delektując się smakiem pieczonej kiełbasy, uczestnicy zakończyli ,,inaczej” spędzony dzień. Warto 
dodać, że osoby te uczestniczą w spotkaniach grupy wsparcia, organizowanych raz w tygodniu w okresie od 
czerwca do grudnia 2011. Spotkania te ukierunkowane są na zmotywowanie uczestników do podejmowania 
działań mających na celu zmianę swojej sytuacji życiowej oraz zwiększenia poczucia własnej wartości i cieszą 
się dużym powodzeniem. Wszyscy uczestnicy projektu skorzystali z warsztatów dbania o własny wizerunek.

W  dniu  30  listopada  odbyło  się  spotkanie 
podsumowujące  kolejny  rok  realizacji  projektu 
systemowego.  Koordynator  projektu  Pani  Iwona 
Małgorzata  Bolewska  powitała  zebranych  gości, 
podziękowała  za  współpracę  osobom zaangażowanym 
w realizację projektu, a beneficjentom projektu życzyła 
sukcesów  i  wytrwałości  w  realizacji  zamierzonych 
celów.  Wszyscy  uczestnicy  projektu  otrzymali 
certyfikaty  potwierdzające  udział  w  projekcie. 
Wyjątkowo  miłym  momentem  było  dzielenie  się 
osobistymi  przeżyciami  beneficjentów,  które 
towarzyszyły  im  w  trakcie  prowadzonych  szkoleń. 
Spotkanie  przebiegało  w  miłej,  rodzinnej  atmosferze, 
a  zdobyta  wiedza  i  wymiana  spostrzeżeń  podczas 

spotkania była cennym doświadczeniem dla zespołu projektowego i pracowników socjalnych.
Zespół projektowy

KOLEJNE ŚRODKI Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA MODERNIZACJĘ 
DROGI GMINNEJ 

Po  raz  kolejny  Miasto  i  Gmina  Piotrków  Kujawski 
wykorzystało środki z budżetu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego  pochodzące  z  tytułu  wyłączenia  gruntów 
z produkcji rolnej, które Województwo przeznacza m.in. 
na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych. Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, w tym roku 
otrzymało  środki  na  modernizację  drogi  gminnej 
Jurkowo-Leszcze. 
Cały zakres modernizacji drogi objął odcinek 1,248 km, 
z czego dofinansowano 0,7 km. Całkowity koszt realizacji 
zadania wyniósł około 120.000 zł. 
Dofinansowanie  wyniosło  32.310,14 zł.  Pozostała  część 
kwoty  pochodziła  z budżetu Miasta  i  Gminy Piotrków 
Kujawski.  Inwestycję  zakończono  w miesiącu  wrześniu 
2011 roku.

Grzegorz Nejman

ANDRZEJKI 2011 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCZU

Dnia 23 listopada 2011 roku w naszej szkole odbyły się 
Andrzejki  szkolne,  zorganizowane  przez  Samorząd 
Uczniowski.  Na  początku  prowadzący  wprowadzili 
społeczność szkolną w nastrój andrzejkowy opowiadając 
skąd  wywodzi  się  zwyczaj  wróżenia  "w  dzień 
św.  Andrzeja  panny  modliły  się,  a  nawet  umartwiały, 
prosząc patrona o dobrego i  mądrego męża”. Następnie 
wszyscy  podchodzili  do  przygotowanych  stanowisk 
z  wróżbami,  gdzie  czekały  wróżki  i  przepowiadały 
przyszłość.  Podczas wróżenia było bardzo dużo zabawy 
i śmiechu. W czasie uroczystości nastąpiły otrzęsiny klasy 
IV. Uczniowie zostali poddani bardzo trudnym zadaniom, 



musieli wykazać się wiedzą o swojej szkole, sprostać zadaniom sprawnościowym. Czwartoklasistów ubrano 
także w oryginalne, ekologiczne mundurki, w których w rytm muzyki wykonali popisowy taniec. Zostają teraz 
tylko wspomnienia i nadzieja na kolejną zabawę w następnym roku.

Małgorzata Palusiak
OSIĄGNIĘCIA NASZYCH UCZNIÓW

Uczniowie  naszej  szkoły  chętnie  biorą  udział 
w konkursach- rozwijając w ten sposób  swoje zdolności 
i  umiejętności  plastyczne.  Uczennica  klasy  IV  Marta 
Kaniewska wzięła  udział  w konkursie  na  ,,Najciekawsze 
przedmioty  użytkowe  i  pamiątkowe  z  materiałów 
pochodzących  z  recyklingu  -  Ekogadżet  Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego" ogłoszonym  w  związku 
z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej i zajęła 
II miejsce, a uczennica klasy VI  Joanna Braer otrzymała 
wyróżnienie. Dziewczynki dostały nagrody rzeczowe z rąk 
pani  Wojewody  na  specjalnej  uroczystości,  na  którą 
zostały zaproszone wraz z panią Dyrektor. Uczennica klasy 
V Klaudia Szajkowska wzięła udział w konkursie  ,,Wolni 

od nałogów'' zorganizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrem 
i zajęła I miejsce. Dziewczynka także otrzymała nagrody rzeczowe. Uczennica klasy V Patrycja Górska wzięła 
udział w konkursie  ,,Wolność na zakręcie-13 grudnia 1981'' i  otrzymała wyróżnienie.  Dziewczynka dostała 
upominki rzeczowe na spotkaniu, które odbyło się w Powiatowej Bibliotece w Radziejowie. 

Małgorzata Korytowska – Wajer

JESIENNY TYDZIEŃ CZYTANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCZU

’’ Gdy mi się zdaje, że świat cały 
Jest szary, nudny i za mały, 
Deszcz lub wichura czapki zrywa,
 Sięgam po książkę. I odpoczywam.’’ 

M. Berowska 
Wszystkie  bajki,  baśnie  i  opowieści  czytane,  czy 
opowiadane  przez  osobę  dorosłą  wpływają  na  rozwój 
wyobraźni oraz mowy dziecka. Z baśni dowiadujemy się 
podstawowych  prawd  o  życiu,  ludziach,  tęsknotach 
i marzeniach. Uczą jak pomagać innym, potrafią odróżnić 
dobro i zło. Patrząc na nasze dzieci zasłuchane i przejęte 
losami  bohaterów  pozwoliliśmy  im  się  rozkoszować 
baśnią  podczas  JESIENNEGO  TYGODNIA 
CZYTANIA w  ramach  kampanii  CAŁA  POLSKA 
CZYTA  DZIECIOM. Odwiedzili  i  czytali  nam:  ksiądz  Stanisław  Klimaszewski,  dyrektor  szkoły  Pani 
Małgorzata  Karpińska,  rodzice  oraz  nauczyciele  naszej  szkoły.  Wszystkim  gościom  z  całego  serca 
DZIĘKUJEMY.

Magdalena Wiśniewska

BARBÓRKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
BYCZU

5  grudnia  2011  roku,  chcąc  przybliżyć  odpowiedzialną 
pracę  górników,  zaprosiliśmy  do  naszej  szkoły 
przedstawicieli  KWB  ,,Konin”  o/Lubstów:  p.  Michała 
Jankowskiego,  p.  Andrzeja  Tylmana  i   p.  Łukasz 
Liśkiewicza  . Honorowi  goście  opowiadali  dzieciom 
o  swojej  trudnej  i  niebezpiecznej  pracy  górniczej 
w  kopalni  odkrywkowej  oraz  zademonstrowali  stroje, 
które  wzbudziły  zachwyt,  zwłaszcza  wśród  chłopców. 
Dużą atrakcją spotkania była gra na trąbce w wykonaniu 
p. Andrzeja Tylmana,  reprezentanta   orkiestry górniczej. 
Uczniowie  dla górników recytowali  wiersze i  śpiewali 



piosenki  oraz  przedstawili inscenizację pt.  „Skąd się wziął węgiel”. Górnicy sprawili miłą niespodziankę 
przekazując  słodycze dla dzieci. 

Jolanta Michalak

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM 

 Listopad i grudzień to bardzo pracowite i pełen wrażeń 
miesiące. W kartkach kalendarza przedszkola zapisanych 
jest  coraz  więcej  uroczystości.      Dumni  ze  swojej 
Ojczyzny,  pamiętając  o  latach  udręki,  niewoli,  czcząc 
pamięć tamtych dni, w naszym przedszkolu odbyła się po 
raz  pierwszy  uroczysta  Wieczornica  z  okazji  rocznicy 
Odzyskania  Niepodległości  przez  Polskę.  Dzieci 
zaprezentowały  się  w  przepięknym  montażu  słowno  - 
muzycznym  podczas,  którego  wszystkim  towarzyszyła 
nie  tylko  podniosła  atmosfera  lecz  przede  wszystkim 
radość i duma.  W naszym przedszkolu uczymy nie tylko 
patriotyzmu, ale także właściwych postaw wobec innych 
osób.  Dlatego  zorganizowaliśmy  Dzień  Tolerancji, 
Życzliwości.  Dni te powinny być okazją do refleksji nad 
naszymi postawami wobec „innych". Szczególnie ważne 
wydają się wszystkie działania podejmowane przez dzieci 
i  kierowane  do  dzieci.  Wpływanie  na  kształtowanie 
właściwych  postaw,  sprzyjających  harmonijnemu 
rozwojowi dziecka, jest zadaniem, które powinni stawiać 
przed sobą nauczyciele  i  rodzice.  Z okazji  Światowego 
Dnia  Osób  Niepełnosprawnych  w  naszym  przedszkolu 
została  zorganizowana  wystawa  prac  uczestników  ze 
Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  oraz 
Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Radziejowie. 
Nasi  starsi  koledzy  z  Gimnazjum  im.  Kardynała 
S. Wyszyńskiego odwiedzili  przedszkole w ramach akcji 

„Czytanie uzdrawia”.  Przedszkolaki z wielką radością obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia.  Miś 
zawsze był i nadal jest jedną z ważniejszych przytulanek 
dla  maluchów.  Jednak,  kiedy człowiek  dorasta  również 
znajduje  w  swoim  życiu  chwile,  kiedy  bliskość 
i  miękkość pluszowego misia  pomaga przetrwać trudne 
chwile.  W naszym przedszkolu  ogłosiliśmy konkurs  na 
zaprojektowanie  i  wykonanie  własnego  misia.  Dzieci 
wspólnie  z rodzicami  przygotowały wspaniałe  pluszaki, 
które  mogliśmy  podziwiać  podczas  wystawy   w  holu 
przedszkola.   W  Światowym  Dniu  Pluszowego  Misia 
wszystkie  misie  zostały  zaprezentowane  i  nagrodzone, 
a nasi milusińscy nie mogli się doczekać, aby oryginalny 
i wyjątkowy przyjaciel poszedł z nimi do domu. Jesteśmy 
przedszkolem  z  tradycjami  więc  nie  może  zabraknąć 
tradycji  Świąt  Bożego Narodzenia.  Wigilia  jest  jednym 
z najbardziej  uroczystych  świąt.  Wieczór  wigilijny ma magiczną  moc,  sprowadza radość,  spokój  i  miłość. 
Dlatego nasze przedszkolaki zapraszają rodziców i swoich bliskich na spotkania wigilijne. Pełni wzruszenia 
i  świątecznego  nastroju  prezentują  swoje  umiejętności  podczas  Jasełek.  W  bieżącym  roku  pragniemy 
zorganizować pierwszą Wigilię dla samotnych i chorych. Niezapomnianym akcentem biesiad wigilijnych jest 
wizyta  Św.  Mikołaja  z  workiem  pełnym  prezentów.  Wielu  doznań  dostarcza  nam  także  koncert  kolęd. 
Grudniowe świętowanie rozpoczynamy od Mikołajkowego Czytania Bajek  zapraszając ciekawych i znanych 
ludzi oraz rodziców i dziadków. Jak co roku odwiedził nas ze słodkim upominkiem wyjątkowy gość  Burmistrz 
naszego  miasta  p.  Mirosław  Skonieczny  czytając  dzieciom  wiersze  o  Mikołaju. Grudzień  kończymy 
kiermaszem świątecznym na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia i pomocy.
                                               Katarzyna Ulewicz Katarzyna Dziubich



MISTRZOSTWA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO W PŁYWANIU 

20  listopada  2011  roku  uczniowie  naszej  szkoły  brali  udział  w  zawodach  o  mistrzostwo  powiatu 
radziejowskiego  w  pływaniu.  Impreza  została 
przeprowadzona  na  nowo  wybudowanym  basenie 
w  Radziejowie.  Nasza  reprezentacja  liczyła  sześcioro 
uczniów.  Były  to  zawody  indywidualne  i  zespołowe.  Za 
miejsca  w  poszczególnych  kategoriach  przyznawane  były 
punkty  zaliczane  do  klasyfikacji  generalnej.  Po 
podsumowaniu wszystkich konkurencji nasza szkoła zajęła 
1 miejsce zdobywając 39 punktów. 
Wyniki naszych uczniów: 
1. Agata Wyborska -2 miejsce, styl dowolny. 
2. Julia Nowacka - 2 miejsce, styl grzbietowy. 
3. Emilia Przybyła - 1 miejsce, styl klasyczny. 
4. Daniel Patyk - 1 miejsce, styl klasyczny. 
5. Cezary Kosmecki - 2 miejsce, styl grzbietowy. 
6. Michał Sas Wisłocki - 4 miejsce, styl dowolny. 
7. J. Nowacka, E. Przybyła, D. Patyk, M. Sas Wisłocki- 1 miejsce w sztafecie 4x 25 metrów. 
Wszyscy uczniowie biorący udział w zawodach otrzymali  pamiątkowe koszulki, natomiast za miejsca 1 - 3 
przyznawane były medale. Ponadto nasza szkoła zdobyła puchar za zwycięstwo w całym turnieju. 

Tomasz Jaroński 
 AKADEMIA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji 
w Piotrkowie Kujawskim w dniu 10.11.2011 r 

zorganizowano akademię z okazji Święta Niepodległości. 
Przygotowano montaż słowno – muzyczny oraz pokaz 

slajdów z mapami rozbiorów, obrazami bitew i 
archiwalnymi zdjęciami Józefa Piłsudskiego. 

Zespół  „Piotrkowianie” w składzie  (  Irena Bigaj,  Zofia 
Płoszaj,  Alicja  Dębowska,  Halina  Krygier,  Alina 
Woźniak, Jadwiga Arent, Grażyna Ostrowska, Edward 
Wiliński, Józef Rewers, Edward Arent) zaśpiewali pieśni 
patriotyczne przy akompaniamencie kapeli folklorystycznej 
(Jan Pawłowski, Władysław Stranc, Lech Stranc, Piotr 
Głowacki,  Sławomir Butrymowicz,  Marek Marynowski),  a  dzieci  z  sekcji  teatralno  – muzycznej  (Ania 
Skuratowicz, Justyna Ziaja, Ola Modrzejewska, Eliza Nowak) recytowały wiersze. Dekoracje i poczęstunek 
przygotowali  pracownicy MGOKSiR , a nad całością spektaklu czuwał dyrektor  Marek Marynowski oraz 
Anna Kaleta. Przybyło wielu zaproszonych gości oraz mieszkańcy Piotrkowa Kujawskiego.
Organizatorzy  serdecznie  dziękują  wszystkim  za  przybycie  i  serdecznie  zapraszamy  na  wieczór  kolęd 
i Świątecznych Życzeń.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

WIZYTA W PRZEDSZKOLU I WSPÓLNE ANDRZEJKI   

Uczniowie klasy 1 b  w dniu 30 listopada 2011r. wraz z wychowawczynią odwiedzili  grupę dzieci 
w  przedszkolu.  Celem  spotkania  była  integracja  zespołów  poprzez  wspólną   zabawę.  Dzieci   nabyły 
umiejętności współdziałania w dużym zespole,  poznały zwyczaje i tradycje ludowe  związane z andrzejkami. 
Andrzejki - wierzenia i tradycje 

Wierzono,  że  w  wigilie  świętego  Andrzeja  29  listopada  duchy  przodków  podobnie  jak  w  noc 
świętojańską wracają na ziemię i odsłaniają tajemnice - w noc Andrzejkową matrymonialne. 
Najbardziej  rozpowszechnioną  wróżbą  było  lanie  na  wodę  roztopionego  wosku  przez  ucho  od  klucza 
a następnie odczytywanie kształtów zastygniętego wosku, najlepiej z cienia rzucanego na oświetloną ścianę. 
I tak: anioł oznaczał szczęście, gwiazda - powodzenie, kwiat - smutek, orzeł - osiągnięcie zamierzonych celów, 
a serce - wielką miłość. 



Dziewczyny przywiązywały również dużą wagę do snów 
w nocy z 29 na 30 listopada,  które miały być prorocze. 
Chłopcy podobne wróżby odprawiali na świętą Katarzynę 
- 4 listopada. Wg przysłowia, że w " święto Katarzyny są 
pod poduszką dziewczyny" ale potem zwyczaj urządzania 
Katarzynek  poszedł  w  zapomnienie  i  łącznie  urządzano 
Andrzejki.  Najbardziej  popularna  wróżba:  „Buty".  Aby 
dowiedzieć się, która z grona wróżących wyjdzie pierwsza 
za mąż, należy buty z lewej nogi ustawić rzędem w kącie 
pokoju. Ostatni  w kolejce przestawiany jest na początek 
i  właścicielka  buta,  który  pierwszy  dotknie  progu  lub 
wyjdzie za drzwi jako pierwsza wyjdzie za mąż. 
Wspólna  zabawa  przedszkolaków  i  pierwszoklasistów 
była  bardzo  udana.  Dzieci  wróciły  do  szkoły  pełne 
radości. 

Jolanta Karpińska 

ROK CZESŁAWA MILOSZA W BIBLIOTECE

W  poniedziałek  17  października  o  godzinie  1700 zaproszeni  Goście  w  skupieniu  zajmują  miejsca 

w  niewielkiej  sali  bibliotecznej.  Za  chwilę  rozpocznie  się  Spektakl  poetycki  „UROJENIE”  w  związku 

z Rokiem Czesława Milosza.  Za chwilę  autorzy „Kabaretu Trójka” przedstawią wiersze,  fragmenty prozy 

i  myśli  Czesława  Miłosza  „Będą  wspomnienia  i  powroty  do  krainy  młodości,  bliskie  postacie  i  dalekie 

krajobrazy”. Poznamy Miłosza, który długo pracował nad swoją poezją, zastanawiał się nad każdym słowem, 

dopasowywał,  kreślił  „Niepospożyty  tytan  pracy,  bardzo  zdyscyplinowany...  Był  taki  jak  jego  książki: 

zachłanny,  ciekawy wszystkiego,  analizujący nawet  pozornie  najprostsze zdarzenia”.  Słuchanie  poezji  tego 

wieczoru w tak znakomitej interpretacji to ogromny „ładunek liryczny, który otwiera serca i umysły, każdego 

czułego  na  słowo”  i  sprawia,  że  Milosz  ukazuje  nam  się  jako  Poeta,  który  przekazuje  głębokie  prawdy 

dotyczące ludzkiego życia.

Monika Kardacz  

HARCERSKI START  
W  Szkole  Podstawowej  w  Dębołęce  powstaje 

drużyna harcerska. 
Chętnych do niej  jest czternaścioro uczniów. Nie mają 
jeszcze mundurów, ich wiedza i umiejętności odbiegają 
od  starszych  harcerzy  z  Gimnazjum  w  Piotrkowie 
Kujawskim  czy  harcerzy  ze  Szkoły  Podstawowej 
w  Piotrkowie  Kujawskim.  Są  jednak  pełni  zapału 
a  ochotą  do  pracy  i  samokształcenia  zadziwiają  całą 
społeczność.  Nic  więc  dziwnego,  że  harcerski  start 
rozpoczął  się  właśnie  w  ich  macierzystej  szkole.  Pani 
dyrektor Elżbieta Niedziałkowska z aprobatą podeszła do 
naszego  pomysłu-  sama  w  szkolnych  czasach  była 
harcerką. 
Harcerski start w rok szkolny 2011/2012 odbył się pod 
hasłem”  Rywalizacja  zastępów-  Dębołęka  2011.”  Do 
bazy  w  Szkole  Podstawowej  w  Dębołece  harcerze  dotarli  podstawionym  przez  władze  oświatowe  gminy 
Piotrków Kujawski autobusem szkolnym. Do rywalizacji  przystąpiły dwa zastępy gospodarzy,  dwa zastępy 
piotrkowskiej”  podstawówki”  oraz  zastęp  starszoharcerski  z  Gimnazjum  w  Piotrkowie  Kujawskim.  Nad 
całością  czuwali  instruktorzy phm. Małgorzata  Graczyk i  phm. Krzysztof  Kowalski.  Szkoleniem zajęły się 
przyboczne ze sztabowej sekcji dh phn. Grzegorza Piaseckiego, logistycznego wsparcia udzieliła dh Joanna 
Zaradzka.



Imprezę  otwarto  uroczystym  apelem.  Harcerze 
bawiąc  się  poznawali  ideologię  i  symbolikę  ZHP. 
Ćwiczyli swe umiejętności na grze terenowej, musztrze. 
Jak każe harcerski zwyczaj odbyło się „ świecowisko” 
z gawędą i kręgiem. 
Mamy  nadzieję,  że  impreza  na  stałe  wpisze  się 
w  terminarz  środowiska  harcerskiego  Piotrkowa 
Kujawskiego.  Szczególnie  liczymy  na  dalszą 
przychylność  dyrektorów  szkół,  władz  oświatowych 
gminy  oraz  samego  Burmistrza  MG  Piotrków 
Kujawski. Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ! 

                                           Phm. Krzysztof Kowalski
 

UROCZYSTE ODDANIE STACJI UZDATNIANIA WODY  

W  dniu  25.11.2011  roku  w  sposób  uroczysty 
została oddana do eksploatacji Stacja Uzdatniania Wody 
w  Piotrkowie  Kujawskim,  w  sposób  uroczysty, 
ponieważ  odbiór  techniczny  miał  miejsce  31 
października tego roku. Celem inwestycji była poprawa 
gospodarki wodnej, co w znacznym stopniu przyczyniło 
się do polepszenia jakości wody.
Dokumentacja  techniczna  została  opracowana 
12 sierpnia 2008 roku a 8 lipca 2009 roku złożyliśmy 
w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie 
w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 – 2013. 
Wykonawca  został  wybrany  w  drodze  przetargu 
nieograniczonego. I tak konsorcjum firm WODROPOL 
SA z Wrocławia i KREVOX – Europejskie Centrum 
Ekologiczne Sp.z.o.o z Warszawy w okresie od grudnia 
2010  roku  do  października  2011  roku  zmagało  się 
z  zadaniem.  Efektem  końcowym  jest  woda 
o  doskonałych  parametrach  jakościowych  i  takie  jej 
ilości,  aby nawet w najbardziej  suche lata  nikomu nie 
zabrakło. Całkowita wartość wyniosła 7 mln 464 tys. zł. 
dofinansowanie w ramach PROW wyniesie  2 mln 880 
tys. zł. 
Brakującą  kwotę,  czyli  ponad 4,1 mln  została  pokryta 
z  kredytu  a  500  tys.  środki  własne.  Nasza  Stacja 
Uzdatniania  Wody,  jako  nieliczna  w  Polsce  posiada 
teraz trzystopniowy system filtracji, dlatego nie straszne 
nam  są  azotany  i  manganiany.  Swoją  obecnością 
zaszczycili  nas:  Dariusz  Kurzawa  –  V-ce  Marszałek 
woj.  kujawsko-  pomorskiego,  Starostowie  powiatu 
radziejowskiego:  Marian  Zieliński oraz  Dariusz  
Jałoszyński,  przedstawiciele  firm  wykonujących 
modernizację  obiektu,  Radni  obecnej  i  poprzedniej 
kadencji. Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał ks. 
kan.  Zbigniew  Cabański -  Proboszcz  parafii 
pw Św. Jakuba w Piotrkowie Kujawskim.

Irena Marek


