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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z REALIZACJI ZADAŃ
W ROKU 2006

Szanowni Państwo.

Przedkładam  informację  z  realizacji  zadań  w  okresie  10  miesięcy 
bieżącego  roku.  Chociaż  rok  2006  jest  rokiem  kończącym 
w samorządach 4 letnią kadencję, to stwierdzić należy, że  w kierowanym 
Urzędzie  tempo  realizacji  zadań  mające  na  celu  poprawę  życia 
mieszkańców nie słabnie.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI DRÓG I ULIC:

1. Zakończono  prace  związane  z  remontem  nawierzchni  pasa  jezdnego 
i chodników w części ulicy. Wyzwolenia na odcinku od ul. Poznańskiej do 
ulicy Strażackiej.  Wartość robót zamyka się kwotą 318 tysięcy złotych. 
W kwocie tej  są  również  koszty prac związanych z  remontem odcinka 
kanalizacji  deszczowej  od Banku Spółdzielczego do torowiska po kolei 
wąskotorowej.

2.  Zakończone  zostały  prace  związane  z  utwardzeniem  drogi  gminnej 
w  Nowej  Wsi.  Na  istniejącej  podbudowie  z  kruszywa  wapiennego 
położono  nawierzchnię  asfaltową.  Nakłady stanowią  kwotę  856 tysięcy 
złotych.  Na  to  zadanie  nasz  samorząd  pozyskał  środki  w  wysokości 
70  tysięcy  złotych  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Gruntów 
Rolnych.

3.  Rozstrzygnięto   procedurę   przetargową    dotyczącą    dostawy   kruszywa 
     wapiennego na modernizację następujących dróg gminnych:

• Szewce – Rudzk Mały o długości 1,6 km,
• Gradowo – Krzymowo o długości 1,6 km na odcinku od torów PKP do 

granicy gminy.
4.  Zakończono budowę parkingu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie. Całkowity koszt zadania 

wyniósł 70068,98 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych Miasto i Gmina Piotrków Kujawski pozyskała 
ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Orientacji  i  Gwarancji  Rolnej  –  Sekcja  Orientacji.  Natomiast 
20% to wkład własny gminy.

W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY – wodociągowanie wsi:

1.  Kosztem 390 tysięcy złotych wybudowano 8,1 km sieci wodociągowej na zadaniu pod nazwą ,,Kozy – 
Stawiska – Bycz – Krogulec”.

2.   Zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowości Józefowo. Za zgodą Wójta Gminy Wierzbinek 
podłączono do istniejącej sieci stanowiącej własność gminy Wierzbinek 2 gospodarstwa rolne. Na zadanie 
to nasz samorząd wydatkował kwotę 18,375 złotych.

3.  W trakcie realizacji jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stawiska od strony gminy Topólka. 
Do sieci wodociągowej realizowanej przez gminę Topólka zastanie podłączonych 6 gospodarstw rolnych 
położonych na terenie sołectwa Stawiska.

4.   Na ukończeniu jest budowa sieci wodociągowej na zadaniu pod nazwą ,,Nowa Wieś – Katarzyna” o ogólnej 
wartości 95 tysięcy złotych.

5.   Zakończono  budowę  sieci  wodociągowej  ,,Lubsin – Trojaczek”.  Wykonano  1,3  km sieci wodociągowej 
      o  ogólnej wartości 72 tysięcy złotych.



6.  Rozpoczęta  została procedura przetargowa na budowę sieci  wodociągowej na odcinku od miejscowości 
Anusin do centrum wsi Rzeczyca.

7.  W opracowaniu znajduje się projekt budowlany na kontynuację budowy sieci wodociągowej w Rzeczycy na 
odcinku od centrum wsi do gospodarstw położonych przy lesie.

W ZAKRESIE POPRAWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO REALIZOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

1. Zakończono  budowę  oświetlenia  na  ulicy  Wyzwolenia.  Zamontowano 
5 dodatkowych lamp oświetleniowych. Wartość zadania – 12 tysięcy złotych.

2.  Wybudowano oświetlenie uliczne w części ul. Słonecznej. Powstała dodatkowa 
linia  oświetleniowa  z  sześcioma  punktami  świetlnymi  oraz  przyłącze 
energetyczne  do  Rodzinnego  Ogrodu  Działkowego  im.  ,,POMOWIEC”. 
Wartość tego zadania to 34 tysiące złotych.

3.  Do  końca  bieżącego  roku  zostanie  zamontowanych  15  lamp  oświetlenia 
drogowego na terenie gminy.

W ZAKRESIE MIENIA KOMUNALNEGO:

1. W  miesiącach  letnich  trwały  prace  związane 
z  adaptacją  i  przebudową  obiektu  byłej  szkoły 
w  Nowej  Wsi  na  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej. 
Prace  wewnętrzne  oraz  podjazd  dla  osób 
niepełnosprawnych zostały zakończone.
2. 16  lipca  br.  Urząd  Miasta  i  Gminy  uzyskał 
pozwolenie  na zmianę  konstrukcji  dachu i  remont 
obiektu  PKS  w  Piotrkowie  Kujawskim.  Oprócz 
zmiany  konstrukcji  dachu  wymieniona  będzie 
stolarka  okienna  i  drzwiowa,  wykonany  zostanie 

podjazd dla osób niepełnosprawnych. Cały obiekt będzie miał nową elewację. Po wykonaniu tych prac obiekt 
otrzyma również oświetlenie zewnętrzne z oznaczeniem nazwy obiektu. Następnie będą prowadzone roboty 
wewnętrzne. Wartość I etapu – 65 tysięcy złotych.

W ZAKRESIE POPRAWY STANU ŚRODOWISKA PIOTRKOWA KUJAWSKIEGO REALIZOWANO:

1. Zakończono  realizację  projektu  pod  nazwą  ,,Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  Piotrkowie  Kujawskim 
w ulicach: Pogodna, Wiśniowa, Wesoła, Poznańska”, którego przedmiotem  było wybudowanie 870 mb 
głównej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 316,9 mb przyłączy kanalizacyjnych. Wartość zadania zamknęła się 
kwotą  389053,12  zł.,  z  tego  przypada  na:  dofinansowanie  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego kwota 194526,50 zł tj. 50% oraz 10% współfinansowania w kwocie 38905,31 zł z budżetu 
Państwa. Środki własne samorządu to kwota 155621,25 zł co stanowi 40% nakładów.

2.  Przygotowana jest dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie 
Kujawskim na ulicach: Włocławska, Dworcowa, Władysława Łokietka, Kujawska, Wypycha i Kolejowa 
wraz z siecią kanalizacji burzowej w ulicy Kolejowej.

3.  Wyremontowana została sieć kanalizacji deszczowej w ulicach: Św. Ducha i Kaliska.

W ZAKRESIE OCHRONY P.POŻ.:

Realizowano  remonty  remiz  w  jednostkach  OSP:  Bycz,  Jerzyce,  Lubsin,  Dębołęka,  Połajewo  i  Piotrków 
Kujawski. Koszt prac remontowych zamknął się kwotą 20100 złotych.

W ZAKRESIE PLANISTYCZNYM:

W  2006  roku  przygotowywano  dokumentację  pod  przyszłe  inwestycje.  Dokumentacja  jest  przygotowana 
na następujące zadania:
1.  Remont drogi Piotrków Kujawski (ul. Parkowa) – Anusin.



2.  Remont drogi w Lubsinie.
3.  Remont jezdni i chodników wokół rynku w Piotrkowie Kujawskim.
4.  Oświetlenie drogowe w Kaczewie.
5. Opracowano operat  pielęgnacyjny i  projekt  budowlano-wykończeniowy Parku Miejskiego w Piotrkowie 

Kujawskim, gdzie jednym z wielu zadań będzie jego oświetlenie.
6. Trwają prace projektowe dotyczące budowy hali widowiskowo-sportowej, nowej oczyszczalni ścieków oraz 

sieci wodociagowej w miejscowościach: Katarzyna – Mostki – Przewóz.

Szanowni Państwo.

Z powyższego sprawozdania wynika, że nie stoimy w miejscu, nie blokujemy postępu inwestycyjnego, lecz 
wręcz  przeciwnie  przyspieszamy  jego  rozwój  i  eliminujemy  zaległości  lat  poprzednich,  zwłaszcza 
w  zakresie  pełnego  zwodociągowania  terenu  gminy,  dokończenia  kanalizacji  sanitarnej  Piotrkowa 
Kujawskiego, poprawy oświetlenia ulicznego i drogowego, poprawy nawierzchni ulic i dróg.

Było to możliwe dzięki intensywnej pracy, nie tylko mojej, ale i całej Rady Miejskiej, sołtysów, kierowników 
podległych jednostek, współpracowników, którzy nie szczędząc czasu aktywnie włączyli się w wykonywanie 
tych prac.

 Za zaangażowanie i wspieranie Wszystkim Serdecznie Dziękuję.

                                                      Burmistrz
Mirosław Skonieczny

INFORMACJA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 października 2006 r. ulegają zmianie:
1. kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

- dla osoby samotnie gospodarującej dochód netto nie może przekroczyć kwoty 477 zł
- dla osoby w rodzinie dochód netto nie może przekroczyć kwoty 351 zł

2. maksymalna wysokość zasiłku stałego – 444 zł
3. kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 207 zł.

W miesiącu wrześniu br. rozpoczęto dożywianie w szkołach.
W  związku  ze  zmianą  kryteriów  ustawowych,  ulega  zmianie  również  wysokość  progu  dochodowego 
uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków, jest to kwota 702 zł na osobę w rodzinie.
Wnioski  o  udzielenie  pomocy w  formie  bezpłatnych  posiłków  przyjmują  pracownicy socjalni  w  Ośrodku 
Pomocy Społecznej.

W  związku  z  klęską  suszy  udzielana  jest  jednorazowa  pomoc  dla  rolników  w  formie  zasiłku 
celowego. 
Pomoc przysługuje rodzinie rolniczej, jeżeli w gospodarstwie rolnym szkody w uprawach spowodowane suszą, 
oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynoszą średnio powyżej 30 %.
Wysokość przysługującej pomocy:
– 500 zł  w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków 

rolnych,
– 1.000 zł  w przypadku  rodziny rolniczej  prowadzącej  gospodarstwo rolne  o  powierzchni  powyżej  5  ha 

użytków rolnych,
– pomoc zwiększa się o 392 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne, w którym 

utrzymuje  się  bydło,  owce,  kozy  lub  konie,  jeżeli  szkody  w  użytkach  zielonych  tego  gospodarstwa 
spowodowane suszą wynoszą powyżej 30 %. 

                                            
Iwona Małgorzata Bolewska

                                                                                                             kierownik M-GOPS
w Piotrkowie Kujawskim



                                                                          
ŚRODKI UNII EROPEJSKIEJ – GWARANCJĄ POPRAWY INFRASTRUKTURY 

MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

Z  chwilą  wejścia  Polski  do  Unii  Europejskiej,  pojawiły  się  nowe  możliwości 
pozyskiwania  przez  samorządy  dodatkowych  środków  finansowych  na  rozwój  lokalny.  Miasto  i  Gmina 
Piotrków Kujawski,               by wykorzystać szansę na dotacje, na początku 2005 roku złożyła w ramach 
konkursu na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzy wnioski. Oferty 
dotyczyły:

1) Budowy  kanalizacji  sanitarnej  w  Piotrkowie  Kujawskim  w  ulicach:  Pogodna,  Wiśniowa,  Wesoła 
i Poznańska,

2) Przebudowy drogi gminnej nr 180736C Nowa Wieś – Witkowice,
3) Przebudowy ulicy Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim. 

W wyniku przeprowadzonych procedur wszystkie wnioski otrzymały pozytywną ocenę. Z uwagi na ograniczoną 
ilość środków, dofinansowaniem objęty został projekt dotyczący budowy 
kanalizacji  sanitarnej.  W  m-cu  wrześniu  br.  w/w  zadanie  zostało 
zakończone. Całkowity koszt realizacji wyniósł 389 053,12 zł. Projekt ten 
dofinansowany  jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego w wysokości 50% i współfinansowany z budżetu państwa 
w  wysokości  10%.  Warto  dodać,  że  w  m-cu  sierpniu  otrzymaliśmy 
pierwszą z  trzech rat  płatności.  W m-cu październiku  zostanie  złożone 
sprawozdanie i wniosek o płatność końcową.

Krajobraz terenów położonych nad jeziorem Gopło daje podstawy do rozwoju agroturystyki i turystyki 
w  tym  rejonie  gminy.  Z  myślą  o  tym  m-cu  czerwcu  2006  roku  zakończone  zostały  prace  związane 
z  modernizacją  parkingu  przy Ośrodku  Wypoczynkowym  w Połajewie. 
Koszt  inwestycji  wyniósł  70  068,98  zł  z  czego  80%  kosztów 
kwalifikowalnych  pochodzi  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Orientacji  i  Gwarancji  Rolnej,  natomiast  20%  stanowi  wkład  własny 
gminy. Podkreślić należy,  że dużą aktywnością wykazali  się mieszkańcy 
sołectwa Połajewo. 

Dodatkowym źródłem wspierania inwestycji infrastrukturalnych są 
środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tj.  środki państw EFTA w skład,  których wchodzą:  Islandia, 
Lichtenstein i Norwegia). 
Na ogłoszony konkurs o naborze, w m-cu listopadzie 2005 roku Miasto i Gmina Piotrków Kujawski złożyła 
wniosek  pn.  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  z  przyłączami  w  ul.  Włocławskiej,  Dworcowej,  Kujawskiej, 
Wypycha,  Łokietka  i  Kolejowej  oraz  kanalizacji  deszczowej  w  ul.  Kolejowej  w  Piotrkowie  Kujawskim” 
do Ministerstwa Środowiska w Warszawie. 
Wniosek ten po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej przeszedł do dalszego etapu. 

Ze względu na duże zainteresowanie ze strony beneficjentów (692 wnioski złożone w tym priorytecie) 
i  ograniczone  środki  -  wybrano  8  wniosków  do  dalszego  etapu  jakim  jest  ocena  Biura  Mechanizmów 
Finansowych. W tej grupie nie znalazł się nasz wniosek ze względu na niską punktację jako otrzymał za tzw. 
kryterium ekologiczne (mała liczba mieszkańców obsługiwanych projektowaną kanalizacją sanitarną).

Aplikując o środki z Unii Europejskiej w latach 2004- 2006 zdobyliśmy doświadczenie, umiejętności 
i  wiedzę,  które  pozwolą  bardziej  efektywnie  wykorzystać  możliwości  pozyskania  dodatkowego  wsparcia 
finansowego w nowym okresie programowania w latach 2007 – 2013.

Krzysztof Staszak

 

 



MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

Miejsko  Gminny Ośrodek  Kultury przez  cały rok  ma  drzwi  otwarte  dla  wszystkich  mieszkańców  Miasta 
i Gminy Piotrków Kujawski. Stara się im umilić wolny czas, dostarczyć rozrywki na odpowiednim poziomie. 
Oprócz stałych form proponowanych w czasie sezonu jesienno-zimowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
które są organizowane w pomieszczeniach Remizy OSP - najwięcej imprez organizuje się w sezonie letnim. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się imprezy plenerowe, gdzie Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w 2006 
r. zaproponował mieszkańcom całej gminy szereg imprez poprzez współpracę na zasadach partnerskich m.in. 
z  działaczami  sołectwa  Wójcin,  Przedszkolem,  Szkołą  Podstawową  i  Gimnazjum,  trzy  Pikniki  familijne 
w Ośrodku wczasowym w Połajewie , a także „Pożegnanie lata” w Byczu. Ważną imprezą na którą chciałbym 
zwrócić uwagę były ”XII Dni Piotrkowa Kujawskiego”. Tegoroczna inauguracja Dni Piotrkowa rozpoczęła się 
w  dniu  8  lipca  Piknikiem  Rodzinnym  przygotowanym  we  współpracy  z  Agencją  Reklamową  RLV 
z Ciechocinka. Gwiazdą wieczoru był zespół ,,Bolter”, który następnego dnia występował w Operze Leśnej 
w Sopocie - mimo złej pogody poderwał całą publiczność do świetnej zabawy. Następnego dnia w Ośrodku 
Wypoczynkowym  w  Połajewie  odbyły  się  zawody wędkarskie  o  Puchar  Prezesa  Koła  RSW,  oraz  pokaz 
sprawnościowy  jednostek  OSP.  W  międzyczasie  odbywały  się  konkursy  dla  dzieci  z  nagrodami.  Na 
zakończenie  dnia  imprezę  uświetnił  swoimi  występami  zespół  „Marco  -  Polo”.  Zgromadzona  publiczność 
bawiła się świetnie do białego rana. W drugiej części Dni Piotrkowa, która odbyła się 16.07.06 r. organizowane 
były turnieje: 
O Puchar Burmistrza Miasta i  Gminy Piotrków Kujawski Mirosława Skoniecznego w piłce siatkowej oraz 
w  strzelaniu  z  broni  pneumatycznej  o  Puchar  Kierownika  M-GOK.  Dla  najmłodszych  zaproponowano 
konkursy, gry, zabawy nagradzając najlepszych upominkami. 
Największe  wrażenie  na  licznie  zgromadzonej  publiczności  wywarł  występ 
znanego  zespołu  „Tercet  Egzotyczny”,  którego  piosenki  są  znane  nie  tylko 
w Polsce ale i na całym świecie. Trzecia część Dni Piotrkowa rozpoczęła się 
zawodami  wędkarskimi  tradycyjnie  w  Połajewku  nad  Gopłem  o  Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrów Kujawski z udziałem drużyn z Piotrkowa, 

Zakrzewa, Dobrego i Osięcin. W tym samym 
czasie  toczyła  się  ostra  walka  w  turnieju 
piłki  ręcznej  o  Puchar  Przewodniczącego 
Rady Miasta. Następnie na placu OSP odbył się Przegląd Zaprzyjaźnionych 
Orkiestr  Dętych  po  których  nastąpiło  uroczyste  wręczenie  pucharów 
i  dyplomów  ufundowanych  przez  sponsorów.  Dużym  zainteresowaniem 
cieszyły  się  występy  dziecięcych  zespołów  tanecznych  ,,Crazy  Girls” 
tańczącego  w  rytmie  disco,  oraz  chłopięca  grupa  hip-hopowa  ,,Luzaki” 
działająca  przy  Ośrodku  Kultury.  Należy  dodać,  że  dzieci  zostały 

przygotowane wcześniej w akcji „Lato na Kujawach”. Dni naszego miasta zakończone zostały wspólną zabawą 
taneczną.
Piotrkowska publiczność bawiła się świetnie na tegorocznych imprezach organizowanych przez M-GOK. 

Kierownik M-GOK 
Marek Marynowski

SPORT I TURYSTYKA

W zakresie sportu przeprowadzono szereg prac inwestycyjnych. Największą inwestycją był remont trybun na 
Stadionie Miejskim                      w Piotrkowie Kujawskim obejmujący dokonanie wylewki betonowej pod 
siedziska  i  montażu  siedzisk.  Wymieniono  również  bramki,  które  już  nie  spełniały  standardów  OZPN. 
Przygotowano  murawę  do  eksploatacji  po  zeszłorocznej  jej  modernizacji,  co  było  szczególnie  wielkim 
wyzwaniem,  zważywszy  na  tegoroczne  długotrwałe,  niespotykane  w  naszej  strefie  klimatycznej  upały. 
Zorganizowano również szereg imprez sportowych,            w wielu dyscyplinach sportowych jak: piłka ręczna, 
piłka  siatkowa,  piłka  nożna,  szachy,  tenis  stołowy.  Działania  te  miały  na  celu  aktywizację  ruchową 



mieszkańców  Piotrkowa 
Kujawskiego   w  różnym  wieku  od 
dzieci  do  emerytów  oraz 
popularyzację zdrowego stylu życia.

W temacie turystyki przeprowadzono 
prace  na  terenie  Ośrodka 
Wypoczynkowego  w  Połajewie, 
wyremontowano  parking  dokonano  niwelacji  plaż,  pielęgnacji  drzew. 

Żeby poprawić możliwość kontaktu  Urzędu Miasta i Gminy z wczasowiczami dokonano adaptacji dyżurki w 
Ośrodku dla  potrzeb stworzenia  biura informacyjnego. Dla poprawienia  możliwości  utrzymywania terenów 
zielonych na terenie Ośrodka dokonano zakupu kosiarki spalinowej. Dla lepszej integracji wczasowiczów z 
mieszkańcami naszej gminy zorganizowano imprezy kulturalne i sportowe, na terenie ośrodka. Zorganizowano 
także we współpracy ze szkołami generalne sprzątanie Ośrodka w ramach akcji sprzątania świata.

                                                                                                          Arkadiusz Szczurowski

REGIONALNE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE KOŁO MIEJSKO – GMINNE 
W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

        Miejsko – Gminne Stowarzysznie Wędkarskie działa na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski od 
2000 roku.  W skład  koła  wchodzi  86  członków.  W roku 2006 odbyły się 
zawody wędkarskie takie jak:
- z okazji Dnia dziecka na terenie akwenu wodnego w Dobrem,
- zawody o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z udziałem 
drużyn z Dobrego oraz Zakrzewa
- cykl zawodów tzw. Grand Prix (8 zawodów wędkarskich na Jeziorze Gopło).
Na  zawodach  o  Puchar  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Piotrków  Kujawski 
zwyciężyła  drużyna  RSW  Piotrków  Kujawski  w  następującym  składzie: 
Kapitan  Andrzej  Goc,  Kazimierz  Kwiliński,  Marek  Wiśniewski,  Ireneusz 
Szczepankiewicz  oraz  Jerzy  Kaźmierczak.  Wśród  juniorów  -  I   miejsce 
również zajęła drużyna z Piotrkowa Kujawskiego w składzie: Kapitan Bartosz 
Pierogowski, Łukasz Paczkowski, Magda Kaźmierczak, Adrian Wiśniewski, 
Błażej Woźniak.
          Na zaproszenie Regionalnego Stowarzyszenia Wędkarskiego  koło 
w  Zakrzewie  w  zawodach  o  Puchar  Wójta  Gminy  Zakrzewo  drużyna 
z  Piotrkowa  Kujawskiego  zajęła  -  I   miejsce  natomiast 
w  zawodach  o  Puchar  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Zakrzewo  drużyna 
juniorów zajęła II miejsce.



Na zawodach cyklicznych z serii Grand Prix za rok 2006 najlepszymi okazali się:
kategoria Seniorzy:
I – miejsce – Andrzej Goc
II – miejsce – Kazimierz Kwiliński
III – miejsce – Jerzy Kaźmierczak
kategoria juniorzy:
I – miejsce – Bartosz Pierogowski
II – miejsce – Adrian Wiśniewski
III – miejsce – Magda Kaźmierczak
           Na ostatnich zawodach podsumowujących sezon najlepszym zawodnikiem okazał się Marek Ickowski. 
Regionalne  Stowarzyszenie  Wędkarskie  Koło  Miejsko  –  Gminne  w  Piotrkowie  Kujawskim  współpracuje 
z  kołami  zrzeszonymi  w  RSW  Dobre,  Zakrzewo  oraz  Osięciny.  Wszystkich  zainteresowanych  młodszych 
i starszych adeptów wędkarstwa  zaprasza Zarząd RSW w składzie: Prezes - Jacek Nowacki, Skarbnik – Jerzy 
Kaźmierczak oraz Sekretarz -  Karol Woźniak. 

Mirosław Czynsz

„LATO W PARKU TYSIĄCLECIA”

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski już po raz trzeci uczestniczyła w imprezie pn. „LATO W PARKU 
TYSIĄCLECIA” organizowanej przez Nadgoplański Park Tysiąclecia i PTTK w Kruszwicy, która odbyła się 
w  dniach  19-20  sierpnia  2006  roku  w  Kruszwicy.  Jest  to  impreza 
kulturalna, na której prezentują się nadgoplańskie gminy z naszego terenu. 
Naszą gminę zaprezentowały m.in.:
-   Warsztaty Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi, 
-   Dom Pomocy Społecznej z Piotrkowa Kujawskiego, 
-   Gospodarstwo Agroturystyczne Państwa Andrzejewskich z Przewozu,
-   Kowalstwo Artystyczne Pana Andrzeja Schmidta,

Jako  pierwszy  wystąpił  zespół 
wokalno  -  muzyczny  „Piotrkowianie” 
działający  przy  MGOK  w  Piotrkowie  Kujawskim,  który  zaprezentował 
kujawski  folklor.  Barwne  stroje,  ludowa  muzyka  i  przyśpiewki  bardzo 
podobały się  zgromadzonej  publiczności,  która  nagrodziła  występ  zespołu 
gromkimi brawami.

Nasze stoiska jak co roku były licznie 
odwiedzane  przez  uczestników  festynu. 
Dużym  zainteresowaniem  cieszyły  się 

wystawione przez naszych wystawców prace, a w szczególności przedmioty 
kowalstwa artystycznego wystawione przez Pana Andrzeja Schmidta, który 
prezentował swoje wyroby po raz pierwszy.

            Mirosław Czynsz 
            Krzysztof Staszak

PREZENTACJE

KLUB SENIORA “ZŁOTA JESIEŃ”

Klub Seniora “Złota Jesień” w Piotrkowie Kujawskim jako stowarzyszenie posiada osobowość prawną 
i  został  zarejestrowany w  Sądzie  Rejonowym  w  Toruniu.  Klub  swoją  siedzibę  ma  w  Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury, posiada swoje władze oraz Statut. 

Na walnym zebraniu w dniu 9 września 2003 roku wybrano władze klubu w osobach:
– przewodnicząca – Zofia Długołęcka,



– zastępca przewodniczącej – Stanisława Simińska,
– sekretarz – Edward Balcerak,
– skarbnik – Zofia Płoszaj,
– członek zarządu – Barbara Rewers,
– przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Kłosiński,
– przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – Henryk Sosnowski

Klub  liczy  86  członków  i  w swoim statucie  zapisaną  ma  m.in. 
współpracę  z  innymi  organizacjami,  z  administracją  samorządową, 
popularyzację  twórców ludowych  i  ruchu  kulturalnego  z  terenu  Miasta 
i Gminy Piotrków Kujawski. 
Członkowie Klubu raz w tygodniu odbywają spotkania, na których m. in. 
przygotowują repertuar dla funkcjonującego zespołu artystycznego.
Zespół  artystyczny  Klubu  w  2006  roku  uświetnił  swoimi  występami 
imprezy  organizowane  przez  różne  organizacje  i  instytucje  kultury. 
Społeczeństwo  mogło  podziwiać  członków  tego  zespołu  podczas 
występów na: “Pikniku Wójcińskim”, imprezie kulturalnej w Byczu oraz w Piotrkowie Kujawskim: podczas 
obchodów  “Dni  Piotrkowa  Kujawskiego”,  i  na  pikniku  organizowanym  przez  Przedszkole  Samorządowe. 
Zespół  ten  promował  w br.  Piotrków Kujawski  podczas  swoich  występów w Osięcinach  i  w Kruszwicy. 
Oprócz działalności kulturalnej prowadzona jest działalność krajoznawczo-turystyczna.
Członkowie  Klubu  w  2006  roku  odbyli  wycieczki  do:  Częstochowy,  Ciechocinka,  Ostrowąsa,  Lichenia 
oraz wycieczkę na trasie Oświęcim – Wadowice – Kraków.

Przewodniczący Klubu
   Zofia Długołęcka

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA

Rok szkolny 2006/2007 rozpoczęliśmy miłym akcentem. Dyrektor przedszkola Pani Renata Woźniak 
otrzymała  najwyższej  rangi  odznaczenie  w  zawodzie  nauczycielskim  -  MEDAL  KOMISJI  EDUKACJI 
NARODOWEJ. Dla Pani Woźniak jest on uhonorowaniem Jej rzetelnej, owocnej pracy jako nauczyciela i jako 
dyrektora. To właśnie dzięki staraniom Pani Dyrektor i przychylności władz samorządowych, od września na 
pełnym etacie, w przedszkolu pracuje logopeda. Terapią logopedyczną objęte są dzieci  6 letnie oraz dzieci 
młodsze z opinią o wczesnym wspomaganiu. Sześciolatków jest 39, co stanowi prawie 50 % wszystkich dzieci 
sześcioletnich uczęszczających do naszej placówki. Pracy, więc nie brakuje, brakuje czasu, aby objąć terapią 
dzieci młodsze. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonym gabinecie logopedycznym. Wyposażenie 
gabinetu  zawdzięczamy  dobrej  współpracy  z  rodzicami.  Dochód  z  pikniku  pozwolił  nam  na  kupno 
podstawowego sprzętu logopedycznego. To nie wszystkie zmiany w naszej placówce. Ze względu na dużą ilość 
chętnych dzieci  młodszych do przedszkola,  władze samorządowe podjęły decyzję o utworzeniu dodatkowej 
grupy dla dzieci 4-5 letnich. Tym samym pracę znalazły dwie młode nauczycielki. Zmienił się też nauczyciel 
rytmiki. Od września zajęcia prowadzi p. Karol Brzykcy.

Jak  co  roku bierzemy udział  oraz  organizujemy różnorodne konkursy.  I tak  dzieci  pod kierunkiem 
nauczycielek wzięły udział w dwóch ogólnopolskich konkursach plastycznych:

„Bałtyk  nasze  morze”,  „Jesienne  nastroje”.  Na  miejscu  zaś  organizujemy przedszkolny Konkurs  Wiedzy 
o Ruchu Drogowym oraz powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie.

      Bogumiła Pawłowska- nauczycielka
                            Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim 

 



BEZPIECZNA DROGA PRZEDSZKOLAKA

Każdy z nas rodziców, opiekunów, nauczycieli chce by naszym dzieciom nigdy 
nie wydarzyła się żadna krzywda. Staramy się o to, by dzieci były bezpieczne 
w każdej chwili podczas drogi z domu do przedszkola i z przedszkola do domu, 
wtedy gdy się  bawią,  jedzą  a nawet  śpią.  Dbając o to,  aby dzieci  pamiętały 
o zasadach bezpiecznego korzystania z dróg publicznych, bezpiecznie bawiły 
się  w  miejscach  położonych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  dróg  np.  parku 

Przedszkole  Samorządowe  w  Piotrkowie 
Kujawskim  w  dniu  31.10.2006  r.  o  godzinie  1030  zorganizowało 
wewnątrzprzedszkolny  Konkurs  Wiedzy  o  Ruchu  Drogowym,  który 
przygotowały  i  przeprowadziły  kol.  Katarzyna  Ulewicz  i  Katarzyna 
Dziubich.  W  konkursie  wzięły  udział  dzieci  6-letnie  z  grup  LEŚNE 
SKRZATY,  MUCHOMORKI,  PUCHATKI  i  KRASNOLUDKI.  Dzieci 
wykazały  się  dobrą  znajomością  zasad  ruchu  drogowego,  odpowiadały 

bezbłędnie na wszystkie pytania. GRATULUJEMY .
Dorota Kurant,Elżbieta Doręda

  Nauczycielki Przedszkola Samorządowego 
 w Piotrkowie Kujawskim

Polskie Radio Pomorza i Kujaw w Piotrkowie Kujawskim

Polskie  Radio  Pomorza  i  Kujaw  wraz  z  Kujawsko  –  Pomorskim  Urzędem  Marszałkowskim  chcą 
przybliżyć mieszkańcom regionu cele i  zadania,  jakie stawia sobie  Wspólnota  Europejska.  Pokazać zasady 
funkcjonowania europejskich Funduszy i Programów, a także mechanizmy podziału unijnych pieniędzy. Należy 
również przedstawić mieszkańcom regionu założenia Narodowego Programu Rozwoju na lata 2007 – 2013 
w kontekście ważnych inwestycji planowanych przez Urząd Marszałkowski i kujawsko – pomorskie samorządy 
i dlatego też do naszego miasta w dniu 27 września 2006 roku przyjechało Polskie Radio Pik z Bydgoszczy. 
W  tym  dniu  Mieszkańcy  naszej  gminy  mieli  możliwość  wysłuchać  bezpośrednich  relacji  radiowych 
prezentujących historyczne, gospodarcze oraz kulturalne osiągnięcia Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.



                                                    Mirosław Czynsz

 „Alstal – Budownictwo” to jedno z największych przedsiębiorstw budowlanych 
w województwie

kujawsko – pomorskim wyłącznie z polskim kapitałem posiadające w tej chwili 
20 placów budów

w 8 województwach w kraju.

Swoje sukcesy zawdzięczamy przede wszystkim sprawnie działającemu 
zespołowi osób pracujących w firmie. Obecnie jesteśmy pracodawcą 

zatrudniającym ponad 250 osób.

W związku  z  planami dynamicznego rozwoju  poszukujemy na  stanowisko: cieśli,  zbrojarzy,  dekarzy, 

murarzy, pomocników murarzy, monterów instalacji sanitarnych, C.O. i wodno kanalizacyjnych, spawaczy ze 

znajomością  rysunku  technicznego,  ślusarzy,  tokarzy,  operatorów  koparki  gąsienicowej,  inżynier  elektryk 

kierowca B C +E.

Oczekujemy kwalifikacji i stażu pracy pozwalających na samodzielne wykonywanie pracy.

Absolwentów Wydziału Budownictwa
-wykształcenie wyższe

-chęć podnoszenia kwalifikacji

Oferujemy
- atrakcyjne wynagrodzenie
- pracę w firmie o stabilnej sytuacji finansowej
- możliwość awansu i rozwoju zawodowego.

Oferty prosimy kierować:           „Alstal – Budownictwo”Jacewo 76 88-100 Inowrocław
                                      e- mail: biuro@alstal.eu tel. 052/35 55 400

mailto:biuro@alstal.eu%20tel



