


PODSUMOWANIE WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 
W GMINIE PIOTRKÓW KUJAWSKI

W miesiącu marcu 2011r. odbywały się na terenie gminy wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kolejną 
czteroletnią  kadencję.  Dokonano wyboru władz we wszystkich 23 sołectwach. Organem uchwałodawczym 
w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys.

Sołtys pełni funkcję reprezentacyjną i wykonawczą. Zarówno sołtys jak i członkowie Rady Sołeckiej 
wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych 
mieszkańców sołectwa  uprawnionych  do  głosowania.  Głównym zadaniem sołtysa  jest  dbanie  o  zbiorowe 
potrzeby  wspólnoty  oraz  jego  mieszkańców.  Sołtysa  w  wykonywaniu  jego  obowiązków  wspomaga  Rada 
Sołecka. Największym zainteresowaniem cieszyły się wybory w sołectwach:

1. Lubsin,
2. Nowa Wieś,
3. Wójcin.

Za organizację wyborów odpowiedzialny był Sekretarz Miasta i Gminy. Obsługą techniczną wyborów 
zajmowali  się  pracownicy  Urzędu.  W każdym zebraniu  uczestniczył  Burmistrz  Mirosław Skonieczny.  Na 
spotkaniach wyborczych poruszono wiele tematów związanych z daną miejscowością, mieszkańcy zgłaszali 
wnioski  dotyczące spraw sołectwa.  Burmistrz  w swych wystąpieniach przybliżył  mieszkańcom inwestycje 
jakie są wykonywane, mówił  o demografii,  oświacie,  hydroforni  i  wodociągowaniu,  kanalizacji,  drogach. 
Ważnym tematem było zawiązanie na terenie Gminy Piotrków Kujawski spółki wodnej.

Składy nowych Rad Sołeckich:

L.p Sołectwo Sołtys Rada Sołecka

1 Anusin Kozłowska Henryka
Kozłowska Agnieszka,
Nitkowska Wioletta,
Waszak Przemysław

2 Bycz Iglewski Jerzy

Jędruszczak Andrzej,
Korejba Stanisław,
Krawiec Bożena,
Puchalski Tadeusz

3 Dębołęka Gralak Waldemar

Lisiecki Wiesław,
Malinowski Benon,
Sójkowski Zdzisław,
Wichliński Marek

4 Gradowo Góralczyk Remigiusz

Dominiak Ryszard,
Gawroński Zbigniew,
Palusiak Marcin,
Polewski Zbigniew

5 Jerzyce Dybalski Andrzej
Borowski Andrzej,
Janiak Piotr,
Szmyt Wojciech

6 Kaczewo Czenszak Marek
Lewandowski Andrzej,
Staszak Marcin,
Wardęcki Jacek

7 Lubsin Stramowski Marian

Borkowski Maciej,
Michalak Dariusz,
Ozimiński Włodzimierz,
Rogalski Sławomir

8 Łabędzin Kocent Tomasz

Płacheciński Julian,
Stachowiak Jerzy,
Wąsikowski Józef,
Linowiecka Bogumiła

9 Malina Braer Jan
Frączak Bogdan,
Jakubowska Agnieszka,
Szymański Andrzej



10 Nowa Wieś Chęsy Zenon

Gralak Edward,
Polewski Jan,
Trawczyński Tomasz,
Bącalski Jerzy 

11 Palczewo Jan Deręgowski
Betliński Krystian,
Korytkowski Andrzej,
Mikołajczak Krzysztof

12 Piotrków Kujawski Siutkowski Paweł

Boćwiński Leszek,
Dziubich Piotr,
Klimczak Jerzy,
Ładzińska Marlena

13 Połajewo Kobierski Zdzisław

Baranowski Grzegorz,
Kosowski Wiesław,
Stanisławski Eugeniusz,
Tunicki Mariusz

14 Przedłuż Grabowski Leon

Krawczak Grzegorz,
Krawczyk Kazimierz, 
Mikołajczak Mirosław, 
Zawadzki Władysław

15 Przewóz Antecki Andrzej

Banaszak Romana,
Gańczewska Anna,
Paduch Ryszard,
Reszka Stanisław

16 Rogalin Kubiak Włodzimierz

Kapturski Antoni,
Kłosiński Henryk,
Mikołajczak Włodzimierz,
Radzimski Tomasz

17 Stawiska Fornalewicz Edward

Kaniewski Radosław,
Krygier Maria,
Mańkowski Zygmunt,
Skonieczny Stefan

18 Szewce Kawczyński Sławomir

Deręgowski Krzysztof,
Jóźwiak Piotr,
Szczepankiewicz Roman,
Zachwieja Sławomir

19 Świątniki Żak Krzysztof
Błaszak Marcin,
Piński Ryszard,
Woźniak Zbigniew

20 Rudzk Duży Zarzeczny Jerzy
Pawłowski Przemysław,
Studziński Janusz,
Wujkowski Marek

21 Rudzk Mały Komoterski Wojciech

Gościniak Andrzej,
Gościniak Karol,
Kaźmierski Henryk,
Kwaśny Marek

22 Wójcin Dziubich Jerzy

Gumiński Jan,
Marek Piotr,
Michalak Danuta,
Pasturczak Krystyna

23 Zborowiec Maniewska Elżbieta

Brzezińska Bożena,
Kocent Mirosław,
Radzimska Mariola,
Wojnowski Leopold

Irena Marek



NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ (NSP 2011)
NSP 2011 zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. według stanu na 
dzień 31 marca 2011 r., godz. 24.00.  Spis realizowany jest na podstawie 
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń 
wykonawczych i aktów unijnych.

W  dniach  od  1  do  17  marca  2011  r.  w  ramach  prac 
przygotowawczych przeprowadzony został przez rachmistrzów spisowych 
obchód  przedspisowy.  Natomiast  wywiady  spisowe  w  terenie 
rachmistrzowie będą przeprowadzać od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. 
Do  przeprowadzenia  obchodu  przedspisowego  jak  również  wywiadów 
spisowych w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć 
urzędu  statystycznego  oraz  pieczątka  imienna  i  podpis  dyrektora  urzędu  statystycznego,  który  wydał 
identyfikator. Identyfikator ważny jest jedynie z dowodem osobistym.

W  trakcie  obchodu  przedspisowego  praca  rachmistrza  polegała  na  dokładnym  zaznajomieniu  się 
z  całym  przydzielonym  mu  obwodem  oraz  weryfikacji  wykazów  adresów  zamieszkanych  budynków 
przygotowanych wcześniej przez służby statystyki publicznej oraz urzędy gmin.

W trakcie spisu rachmistrzowie udadzą się do osób, które nie skorzystały z możliwości przekazania 
danych  w drodze samospisu internetowego. Już od pierwszego dnia trwania spisu tj. od 1 kwietnia 2011 r. 
formularze  elektroniczne  przeznaczone  do  samospisu  internetowego  udostępnione  są  na  stronach 
www.stat.gov.pl  i www.spis.gov.pl. Samospis internetowy potrwa do dnia 16 czerwca 2011 r.

Rachmistrzowie uczestnicząc w obchodzie przedspisowym i spisie właściwym nie mogą jednocześnie 
angażować się w prace i działania inne niż spisowe (np. roznoszenie ulotek reklamowych),  wykorzystując 
w tym celu dla uwiarygodnienia identyfikator rachmistrza spisowego. 

Gminne Biuro Spisowe

NOWE WŁADZE OSP GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

OSP Bycz
Prezes - Mańkowski Zygmunt

Naczelnik - Iglewski Jerzy

Skarbnik - Proń Maciej

Sekretarz - Surdyk Andrzej

Kronikarz - Racław Eugeniusz

Członek Zarządu - Lewiński Ireneusz

OSP Lubsin
Prezes - Michalak Dariusz

Naczelnik - Kwiatkowski Bronisław

Z-ca Naczelnika - Stramowski Marian

Skarbnik - Kozłowski Janusz

Sekretarz - Szeib Roman

Gospodarz - Rafiński Marek

Członek Zarządu - Rogalski Sławomir

OSP Dębołęka-Rudzk Duży
Prezes - Sójkowski Zdzisław

Naczelnik - Lisiecki Wiesław

Skarbnik - Wardęcki Józef

Sekretarz - Pawłowski Zenon

Kronikarz - Irena Lisiecka

Członek Zarządu - Sprawka Witold

OSP Piotrków Kujawski
Prezes - Nowacki Jacek

Skarbnik - Michalik Marian

Sekretarz - Marynowski Marek

Kapelmistrz - Stranc Władysław

Członek Zarządu - Marynowski Dawid

Członek Zarządu - Skonieczny Mirosław

http://www.stat.gov.pl/


OSP Jerzyce
Prezes - Łyczak Ewaryst

Naczelnik - Stachowiak Józef

Skarbnik - Mielcarek Tomasz

Sekretarz - Siutkowski Piotr

Członek Zarządu - Dybalski Andrzej

OSP Połajewo
Prezes - Woźniak Grzegorz

Naczelnik - Ilecki Adam

Skarbnik - Gościniak Radosław

Sekretarz - Kobierski Zdzisław

Gospodarz - Stanisławski Eugeniusz

OSP Przewóz
Prezes - Antecki Andrzej

Naczelnik - Kowalski Zbigniew

Skarbnik - Wybult Kazimierz

Sekretarz - Walczak Krzysztof

Gospodarz - Bocian Elżbieta

OSP Świątniki
Prezes - Mielcarek Zbigniew

Wiceprezes - Wiliński Robert

Naczelnik - Michalak Tomasz

Skarbnik - Kaniewski Marian

Sekretarz - Kurtys Jacek

Gospodarz - Żak Krzysztof

Mirosław Czynsz

FERIE NA ORLIKU

W dniach 01, 03, 04 lutego 2011 roku odbyły się trzy 
turnieje  piłki  nożnej  na  miejsko-gminnym  obiekcie  „Moje 
Boisko Orlik 2012”. Były to kolejno:
- Turniej Dorosłych,
- Turniej Młodzieży,
- Turniej Dzieci.

Organizatorem  turnieju  było  Ministerstwo  Sportu 
i  Turystyki  przy  współpracy  z  Regionalnym  Szkolnym 
Związkiem Sportowym.  W Turnieju Dorosłych  brali  udział 
mężczyźni powyżej 18-tu lat. Najlepszy zespołem okazała się 
drużyna „MLKS 1” w składzie:  Jaroński Tomasz,  Betliński 
Przemysław,  Betliński  Patryk,  Małachowski  Krzysztof, 
Kuligowski  Daniel,  Mańkowski  Przemysław  i  Kawczyński 
Kamil.  Turniej  Młodzieży  wygrała  drużyna  „Wściekłe  Pokemony”,  w której  grali:  Karaś  Błażej,  Śmigieł 
Marcin,  Patyk  Piotr,  Ziółkowski  Tomasz,  Waśkiewicz  Paweł,  Wojnowski  Kamil  oraz  Gończak  Miłosz. 

Natomiast  Turniej  Dzieci  zwyciężyła  drużyna  „Meksyk 
Team”,  a zawodnicy to: Baranowski Szymon, Radkowski 
Mateusz,  Siutkowski  Krzysztof,  Królikowski  Szymon, 
Wojciechowski  Jonasz,  Lachuta  Szymon  i  Kosmecki 
Cezary.

Nagrody  we  wszystkich  turniejach  ufundowali 
Państwo Beata  i  Sławomir  Graczyk  właściciele  Pizzerii 
„Oaza”  oraz  Sali  Biesiadnej  mieszczącej  się  przy  ulicy 
Poznańskiej w Piotrkowie Kujawskim. Oprócz nagród dla 
zespołów każdy uczestnik otrzymał imienny pamiątkowy 
dyplom za uczestnictwo w turnieju. 

Na  koniec  chciałbym  podziękować  w  pierwszej 
kolejności  Sponsorowi  za  wsparcie  finansowe  oraz 
Dorocie  Kapelińskiej,  Orinie  Durkiewicz,  Rafałowi 

Antoszewskiemu i Sebastianowi Gawrońskiemu za pomoc w przeprowadzeniu turnieju.

Kamil Kawczyński 



DZIEŃ KOBIET
8 marca 2011 r. w Szkole Podstawowej w Byczu chłopcy zorganizowali apel z okazji Dnia Kobiet. 

Uroczystość odbyła się pod hasłem „ KOCHANE BABY …”. Chłopcy ubrani odświętnie powitali wszystkie 
Panie i dziewczęta. Wyjaśnili kim naprawdę jest kobieta i co oznacza słowo - KOBIETA. Następnie przebrani 
w stroje kobiece zaprezentowali różne typy kobiet. Była sportsmenka, kokietka, kumpela, zdolna dziewuszka, 
feministka. Śmiechu było naprawdę co nie miara, chłopcy wyglądali tak zabawnie w tych strojach aż Panie 
zazdrościły takiego uroku i  zgrabnej  sylwetki.  Na koniec uroczystości chłopcy złożyli  serdeczne życzenia, 
zaśpiewali mężnym głosem „ Sto lat” wszystkim Paniom i dziewczętom oraz wręczyli róże i tulipany. Chłopcy 
spisali się na medal.

Małgorzata Palusiak

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM 2011”
Dnia 9 marca 2011 roku w Szkole Podstawowej w Byczu odbył się 

konkurs  wiedzy  o  pożarnictwie  na  etapie  szkolnym  pt.„Młodzież 
zapobiega  pożarom”.W  konkursie  uczestniczyło  6  uczniów  z  klas 
V i VI, w którym wyłoniono następujące miejsca: 
I miejsce – Joanna Braer - klasa V,
II miejsce – Daria Sasińska – klasa VI, 
III miejsce – Michał Słowiński – klasa VI. 
Zwycięzcy konkursu otrzymali  wartościowe nagrody,  ufundowane przez 
Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz reprezentowali naszą 
szkołę w gminnym etapie konkursu, który odbył się 18 marca 2011 roku. 
Nasza uczennica Daria Sasińska z klasy VI zajęła I miejsce w gminnym 
etapie i będzie reprezentowała naszą szkołę i gminę w powiatowym etapie 
powyższego konkursu.

 Monika Miętkiewicz - Derucka

BAL  KARNAWAŁOWY

Karnawał to czas licznych bali i zabaw, dlatego 2 marca 2011 r. w Szkole Podstawowej w Dębołęce 
odbył się bal przebierańców, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. 

Na bal licznie przybyły wróżki, księżniczki, pielęgniarki, 
pokojówki, kosmici, Czerwony Kapturek a nawet Adam 
Małysz.  Nie  zabrakło  też  koguta,  zająca,  Pinokia, 
Rumcajsa  i Shreka.
Przy  dyskotekowej  muzyce  dzieci  prezentowały  swoje 
stroje jak również umiejętności taneczne.
Podczas balu jak co roku został przeprowadzony konkurs 
na  najciekawszy  strój.  Za  pomysłowość  w  przebraniu 
organizatorzy  imprezy  przyznali  kilkanaście  wyróżnień, 
za które uczniowie otrzymali nagrody. 
Z  uwagi  na  fakt,  że  dzieci  wykazały się  dużą  fantazją 
w oryginalności  strojów,  wszystkie  zostały obdarowane 
słodkim upominkiem. 
Następnie  odbyła  się  sesja  zdjęciowa,  podczas  której 

zostały uwieńczone na pamiątkę wspaniałe stroje naszych dzieci.
Niestety, zwykle co dobre szybko się kończy i gdy wybiła godzina 1800, wszystkie wróżki, policjanci, 

kosmici i inni uczestnicy balu udali się do domów.  Kolejny bal już za rok.

Jolanta Stranc



TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

Miejsko-Gminny  Ośrodek  Kultury, 
Sportu  i  Rekreacji  oraz  Ochotnicza  Straż 
Pożarna  w  Piotrkowie  Kujawskim 
zorganizowały miejsko-gminny turniej wiedzy 
pożarniczej  pod hasłem”Młodzież  Zapobiega 
Pożarom”. Konkurs odbył się dnia 18 marca 
2011 roku w sali OSP Piotrków Kujawski.
W  eliminacjach  miejsko-  gminnych  brały 
udział  dzieci  oraz  młodzież  w  trzech 
kategoriach wiekowych:
grupa I (szkoły podstawowe) 
I  miejsce – Daria Sasińsska
II miejsce – Daniel Kowalski
III miejsce- Justyna Dąbrowska
grupa II Gimnazjum:
I miejsce – Kamil Nadzieja
II miejsce – Anita Tunicka
III miejsce – Arkadiusz Kapturski
grupa III szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Joanna Kamińska
II miejsce – Erwin Wojtczak

Dla  zwycięzców zostały ufundowane nagrody przez Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, 
za  które  serdecznie  dziękujemy.  Ponadto  piotrkowscy  druhowie  zafundowali  uczestnikom  słodycze  oraz 
napoje.
Zwycięzcom życzymy sukcesów w eliminacjach powiatowych.

MGOKSiR

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE... 

Kto z nas nie chciałby znaleźć się chociaż na 
chwilę w bajkowym Stumilowym Lesie?  Udało się 
to uczniom klas pierwszych i drugich naszej szkoły. 
Na  zaproszenie  Biblioteki  Publicznej  w  Piotrkowie 
Kujawskim udali  się  na  wystawę  poświęconą 
Kubusiowi  Puchatkowi  i  jego  przyjaciołom. 
Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchiwali opowieści 
o  pluszowym  misiu,  a  następnie  rozwiązywali 
zagadki  związane  z  lekturą.  To  jeszcze  bardziej 
zachęciło  ich  do  zapoznania  się  z  kolejnymi 
przygodami  niemądrego,  ale  bardzo sympatycznego 
bohatera i jego przyjaciół. 

J. Szklarska, A. Kiliańska

V WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA SLO

Od momentu powstania Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w roku 2005 na stałe do kalendarza 
imprez sportowych został wpisany Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora SLO. Uczestniczą 
w nim drużyny: SLO i SZSZ, Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim oraz reprezentacja nauczycieli. 
W roku szkolnym 2010/2011 odbyła się V edycja tych rozgrywek. W imprezie udział wzięły trzy drużyny, 
grano  systemem  „każdy  z  każdym”  do  dwóch  wygranych  setów.  Po  zaciętych  i  wyrównanych  meczach 
klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:
•  I  miejsce  reprezentacja  SLO  w  składzie:  Kardasz  Hubert,  Sobiesierski  Sebastian,  Michalski  Marek, 
Góralski Martin, Puszkiewicz Karol, Dadzibóg Marcin,
• II miejsce reprezentacja nauczycieli w składzie:  Nawrocka Danuta,  Tarkowska Sylwia,  Seremet Wioletta, 



Kapelińska  Dorota,  ks.  Sztylka  Łukasz, 
Żywica Artur, Hełminiak Seweryn,
• III  miejsce  reprezentacja  gimnazjum 
w  składzie:  Wichliński  Krzysztof,  Nawrocki 
Marcin,  Pirogowski  Tomasz,  Karaś  Patryk, 
Harendziak  Patryk,  Zalesiński  Rafał, 
Kontowicz  Tomasz,  Kubacki  Szymon, 
Piasecki Roman, Szklarski Szymon.

Zwycięska  drużyna  otrzymała  Puchar 
Dyrektora  SLO,  a  wszystkie  ekipy 
pamiątkowe dyplomy. Organizatorem imprezy 
było Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy 
Piotrków  Kujawski  oraz  nauczyciele  w-f 
w  SLO:  p.  Danuta  Nawrocka  i  p.  Seweryn 
Hełminiak.

              Danuta Nawrocka, Dorota Kapelińska

ZIMOWO, KARNAŁOWO ALE Z UCZUCIEM...

Styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, ale są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się 
cieplej na sercu, bo przecież jest to święto kochanych Babć i Dziadków. W naszym przedszkolu każda grupa 
przygotowała uroczystość z okazji ich święta. Królewskie powitanie przygotowały Skrzaty. Dostojnych gości 
zaprosili do obejrzenia bajki pt.  „O dobrej Marysi 
i  złej  Dorotce”.  Każda  grupa  starała  się 
zaprezentować  własny,  ciekawy  program 
artystyczny:  „Dwanaście  miesięcy”,  „Dziadziu, 
babciu  kocham  Cię”.  Z  wielką  radością 
i  uczuciem  śpiewały,  tańczyły,  wygłaszały 
wiersze.  Babcie  i  dziadkowie  przyglądający  się 
teatralnym  popisom  zdawali  się  być  znacznie 
bardziej  przejęci  niż  młodzi  wykonawcy.  Nic 
dziwnego,  oprócz  tremy musieli  zapanować nad 
wzruszeniem,  którego  nie  sposób  było  uniknąć. 
Szanowni  goście  trud  dzieci  nagrodzili 
ogromnymi  brawami,  a  potem  pochwałom  nie 
było końca. Choć tradycja balów karnawałowych 
ma  w  naszym  przedszkolu  wiele  lat,  to  każdy 
z nich jest inny i niepowtarzalny. Stroje dzieci są 
coraz bardziej kolorowe i wyszukane, a wspomnienia jak zawszenie niezapomniane. 

Już po raz drugi zorganizowaliśmy Wielki Bal Księżniczek, tym razem z bohaterami bajek Disneya 
„Zaplątani” oraz „Piękna i Bestia”. Wszyscy powitaliśmy się korowodem marszowym i prezentacją swoich 
wspaniałych bajkowych kreacji. Nie zabrakło również gier i zabaw dla naszych milusińskich. Kapitan balu 
doskonale poradził sobie z kolejnym zadaniem naśladując ryk Bestii… Przerażający krzyk rozległ się wielkim 
echem     w zamku księżniczek. Dzieci bawiąc się w rytm bajkowej muzyki, na przerwę wcieliły się w postać 
Gburka i pomagały Śnieżce odkurzyć niewysprzątaną chatkę. Egipska Księżniczka zaprosiła dzieci do korekty 
bajki „Roszpunka”. Głośne „buuu” rozległo się za każdym razem ilekroć dzieci usłyszały nieprawdziwe słowa 
historii. Ochotników do podawania właściwych słów nie brakowało. 

Kolejnym  niezapomnianym  przeżyciem  był  udział  w  balu  integracyjnym  zorganizowanym  przez 
Specjalny  Ośrodek  Szkolno-  Wychowawczy  w  Radziejowie.  Radziejowski  Dom  Kultury  zamienił  się 
w  cudowną  salę  balową,  w  której  zagościły  postacie  ze  znanych  bajek.  Największą  atrakcją  było 
przedstawienie „NIE MA TEGO ZŁEGO…” wykonaniu pracowników internatu.  Profesjonalne wykonanie, 
wspaniałe  stroje,  tajemniczy  nastrój  oraz  baśniowa  muzyka  wzbudziły  w  nas  niezwykłe  doznania 
i wprowadziły w taneczne rytmy. 

Katarzyna Dziubich, Katarzyna Ulewicz, Hanna Betlińska 



METODA „NA WNUCZKA - UWAGA NA OSZUSTÓW 

Uwaga  na  oszustów  podających  się  za  krewnych,  w  celu 
wyłudzenia  pieniędzy.  Odnotowano  takie  przypadki  w  Radziejowie. 
Kobiety,  do  których  dzwoniono,  nie  dały  się  oszukać.  Apelujemy 
o  ostrożność  i  rozwagę.  W  dniu  19  lutego  tego  roku  w  godzinach 
południowych  do  jednej  z  mieszkanek  Radziejowa  zadzwonił  telefon. 
Kobieta w słuchawce usłyszała męski głos, który przedstawił się jako jej 
bratanek.  Mężczyzna  zasugerował,  że  jest  poszkodowany  w  wypadku 
i  potrzebne  mu  są  natychmiast  pieniądze.  68-letnia  kobieta  nie  uległa 
sugestiom  rzekomego  bratanka  i  oświadczyła,  że  nie  przekaże  mu 
gotówki. Wtedy oszust rozłączył się.
Kilka minut później do innej mieszkanki Radziejowa również zadzwonił 
mężczyzna, podający się za jej wnuczka. Prosił o pilną pożyczkę gotówki. 

Kobieta stanowczo odmówiła, czym zniechęciła oszusta.
Pamiętajmy, że przestępcy chcąc zdobyć pieniądze, nie cofną się przed żadnym sposobem. Szczególnie często 
wykorzystują osoby starsze, samotne, wykorzystując ich łatwowierność.

Pamiętajmy, żeby nie wpuszczać do domu nieznajomych osób, nie przekazywać obcym pieniędzy.  
Pamiętajmy, że nie należy przekazywać żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków 
rodziny  lub  proszą  o  przekazanie  pieniędzy  przez  osoby  pośredniczące  –  należy  sprawdzić,  czy  jest  to 
prawdziwy krewny,  dzwoniąc  do  niego.  O każdym podejrzanym telefonie  lub wizycie  podejrzanej  osoby, 
należy pilnie poinformować POLICJĘ - nr alarmowy 997 lub 112. 

mł. asp. Marcin Krasucki 
oficer prasowy KPP Radziejów 

SUKCES NASZYCH GIMNAZJALISTÓW

5 kwietnia 2011 r. o godzinie 9:30 w Gimnazjum nr 4 przy ul. Wyspiańskiego 3 we Włocławku odbyła 
się gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego 
Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/2011 dla uczniów gimnazjów z byłego województwa włocławskiego. 

W  uroczystości  udział  wzięli:  Kujawsko-Pomorski 
Wicewojewoda –  Pan Dariusz Kurzawa  , Kujawsko-
Pomorski  Wicekurator  Oświaty  –  Pani  Anna 
Łukaszewska,  dyrektorzy  szkół,  nauczyciele  oraz 
laureaci.  Uroczystość  została  zorganizowana  przez 
Kujawsko-Pomorskie  Kuratorium  Oświaty.  Podczas 
imprezy wręczono laureatom wyróżnienia i statuetki. 
Sylwia Szydłowska, uczennica klasy III c Gimnazjum 
im.  Stefana  Kardynała  Wyszyńskiego  również 
znalazła  się  w  tym  zaszczytnym  gronie  wraz 
z  opiekunką  –  nauczycielką  matematyki,  Panią 
Jolantą  Renkas.  Sylwia  jest  zarówno  laureatką 
konkursu  z  matematyki  jak  i  finalistką  konkursu 
z  fizyki.  Poza  tym  ma  już  na  swym  koncie  tytuł 
finalisty konkursu matematycznego Liga Zadaniowa 

z  roku szkolnego  2009/2010.  Inez  Szczurowska,  uczennica  klasy III  e  naszego  gimnazjum jest  finalistką 
wojewódzkiego  konkursu  matematycznego.  Ma  również  osiągnięcia  w  konkursie  matematycznym  -  Liga 
Zadaniowa z ubiegłego roku. Sylwia i Inez znalazły się wśród 560 laureatów konkursów przedmiotowych 
z naszego województwa (w konkursach startowało ponad 33 tysiące gimnazjalistów).  Laureaci są zwolnieni 
z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i mają wstęp do dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej. Zdobyte 
w konkursach  przedmiotowych  nagrody  są  efektem  ciężkiej,  systematycznej  i  wspólnej  pracy  młodzieży 
i pedagogów: z matematyki uczennice przygotowywała – Pani mgr Jolanta Renkas, zaś z fizyki – Pan mgr 
Zbigniew Wojciechowski.

Jolanta Renkas



TRWA MODERNIZACJA HYDROFORNI
W wyniku rozstrzygniętego przetargu na „Przebudowę i rozbudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody 

w Piotrkowie Kujawskim” wyłoniono firmę „WODROPOL” S.A. z Wrocławia – lider konsorcjum, KREVOX 
Europejskie Centrum Ekologiczne – partner konsorcjum. Z wybranym oferentem została podpisana umowa 

w  dniu  14.12.2010  roku  na  kwotę  netto 
5.901.019,08 zł,  z terminem realizacji  do 
końca października 2011 roku. 
Zostały przeprowadzone częściowe prace 
dotyczące  technologii  uzdatniania  wody 
(urządzenie  technologiczne,  orurowanie 
i  armatura  zestawu  pomp  sieciowych), 
prace budowlane technologiczne (zbiornik 
reakcji,  fundament  pod  pompy),  prace 
elektryczne  (rozdzielnie  technologiczne 
RT,  instalacje  technologiczne  elektryczne 
wewnętrzne,  instalacje  oświetlenia 
i  gniazd  wtykowych)  oraz  rozpoczął  się 
wykop czwartego otworu studziennego.
Zadanie obejmie m.in. remont i adaptację 
budynku  technologicznego,  ogrodzenie 

terenu, modernizację studni ujściowych, instalacje sanitarne wod.-kan., roboty w zakresie branży elektrycznej. 
Dzięki unijnemu wsparciu zrealizowane mogą być przedsięwzięcia, których celem jest poprawa podstawowych 
usług na obszarach wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, co w znacznym stopniu przyczyni się 
do podniesienia standardu, poprawy warunków oraz jakości życia na obszarach wiejskich, a w konsekwencji 
wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska.

Sylwia Ciesielska

WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

W dniu 14.04.2011r. o godz. 12.00 w Piotrkowie Kujawskim odbyła się uroczystość wręczenia medali 
„Za  długoletnie  pożycie  małżeńskie”. 
Odznaczeni  Jubilaci,  to  pary,  które 
obchodziły  65-lecie,  60-lecie,  55-lecie 
oraz  50-lecie  pożycia  małżeńskiego 
w  roku  2010.  Łącznie  odznaczono  23 
pary.

Jubilaci, którzy przeżyli razem 65 lat:
Marianna i Józef Król

Jubilaci, którzy przeżyli razem 60 lat:
Krystyna i Karol Grabowscy
Weronika i Stanisław Krysiak
Sabina i Wacław Pińscy

Jubilaci, którzy przeżyli razem 55 lat:
Marianna i Henryk Dadzibug
Marianna i Tadeusz Staszak
Helena i Bolesław Stramowscy
Marianna i Mieczysław Woźniak

Jubilaci, którzy przeżyli razem 50 lat:
Helena i Stefan Andrzejewscy
Zofia i Kazimierz Grabowscy
Jadwiga i Jan Borowscy
Teresa i Gabriel Kaniewscy
Teresa i Jerzy Kibort



Helena i Ryszard Krygier
Czesława i Władysław Lewandowscy
Helena i Kazimierz Małeccy
Jadwiga i Bolesław Maciejewscy
Florentyna i Józef Piotrowscy
Stanisława i Stanisław Świętliccy
Marianna i Franciszek Walczak
Bronisława i Stefan Walczak
Marta i Olesław Wichlińscy
Krystyna i Henryk Ziółkowscy

Po przywitaniu gości i słowie wstępnym nastąpiła najważniejsza część uroczystości. Jubilaci wysłuchali 
Marszu 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. Burmistrz w imieniu własnym, Rady Miejskiej i  pracowników Urzędu, 
życzył  jubilatom  kolejnych  lat  spędzonych  w  szczęściu,  zdrowiu,  wzajemnej  miłości  i  poszanowaniu. 
„Możecie Państwo być dumni, bowiem jesteście wzorem dla wielu młodych ludzi”. 
Gościom podczas słodkiego poczęstunku czas umilała kapela pod dyrekcją Pana Marka Marynowskiego. Nie 
zabrakło tradycyjnego 100 lat.
Były kwiaty, wspomnienia i wzruszenia.

Irena Marek

BEZPIECZNY INTERNET

Od  2004  roku  z  inicjatywy  Komisji 
Europejskiej w lutym obchodzony jest Dzień 
Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day). 
Ma on na celu przede wszystkim inicjowanie 
i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 
dostępu  dzieci  i  młodzieży  do  zasobów 
internetowych,  zaznajomienie  rodziców, 
nauczycieli i wychowawców z problematyką 
bezpieczeństwa  dzieci  w  Internecie  oraz 
nagłośnienie  tematu  bezpieczeństwa  online. 
Również  i  w  naszej  szkole  podjęliśmy  się 
realizacji  zadań  związanych  właśnie 
z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu.
         Jednym  z  zadań  był  przeprowadzony 
w  dniu  21  II  2011r.  „Konkurs  wiedzy 
informatycznej”.  Organizatorami  konkursu 
byli nauczyciele informatyki: Agnieszka Szewczak i Marek Zientkiewicz. Konkurs skierowany był do uczniów 
klas VI, w sumie wzięło w nim udział 31 uczniów. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
informatycznych  u  uczniów,  promowanie  uczniów  najzdolniejszych  o  najwyższym  poziomie  wiedzy 
informatycznej,  stworzenie  uczniom możliwości  do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i  umiejętności 
z zakresu informatyki.
Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Dominik Wrzesień z kl. VIc                                       
II miejsce Tomasz Kucharski z kl. VIc                                                        
III miejsce  Maksym Szczurowski z kl. VIc.

Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i  nagrody rzeczowe zakupione z funduszu Rady Rodziców.   
         Istotne  treści  dotyczące  cyberprzemocy  zostały  przedstawione  uczniom  klas  IV-VI  na  gazetkach 
ściennych przygotowanych przez p. Justynę Dorosz i p. Agnieszkę Szewczak. Uczniowie mogli  się z nich 
dowiedzieć  jak  postępować  aby nie  stać  się  ofiarami  cyberprzemocy,  gdzie  szukać  pomocy w przypadku 
doświadczenia  jej  skutków.  Również  wychowawcy  w  swoich  klasach  realizowali  tematykę  związaną 
z zagrożeniami płynącymi z Internetu. Dla uczniów klas piątych i szóstych na lekcjach informatyki zostały 
wyemitowane prezentacje multimedialne zawierające filmy Pt. „Bezpieczny Internet – czy umiemy z niego 
korzystać?”



         W dniu 25 lutego dla uczniów klas starszych odbył się apel pt.: „Zagrożenia płynące ze współczesnych 
osiągnięć techniki”, przygotowany przez panią ze świetlicy klas IV-VI p. Lidię Wesołowską oraz p. Agnieszkę 
Szewczak. Dekorację przygotowały panie ze świetlicy klas starszych. W pierwszej części wystąpili uczniowie 
z  klasy  Vc,  którzy  w  przystępny  sposób  przybliżyli  swoim  rówieśnikom  tematykę  związaną 
z  „cyberbullyingiem”  czyli  cyberprzemocą  czyli  przemocą  psychiczną  z  użyciem  nowych  technologii  – 
Internetu i telefonii komórkowej. Przekazane treści miały uświadomić uczniom jakie formy może przybierać 
cyberprzemoc,  zapoznać  z  zasadami  bezpieczeństwa  online  jak  również  wskazać  sposoby radzenia  sobie 
w  przypadku  jej  doświadczania.  Celem  drugiej  części  spotkania  było  przekazanie  uczniom  informacji 
dotyczących  groźnych  skutków  zdrowotnych  wynikających  ze  zbyt  długiego  przesiadywania  przed 
telewizorem czy komputerem. W inscenizacji autorstwa p. L. Wesołowskiej udział wzięli uczniowie klas IV – 
VI. W przedstawieniu pokazana została przykładowa lekcja wychowawcza a uczniowie wcielili  się w role: 
pielęgniarki,  lekarza  okulisty,  psychologa,  nauczyciela  wychowania  fizycznego,  nauczycielki,  ucznia  Jasia 
i pozostałych uczniów. Przekazywane treści miały uświadomić rówieśnikom jakie negatywne konsekwencje 
zdrowotne mogą ich spotkać jeśli niewłaściwie będą korzystać z mediów min.: bóle głowy, choroby oczu, 
skrzywienie kręgosłupa, zaburzenia pamięci, brak apetytu, zaburzenia snu. Publiczność nagrodziła brawami 
występujących uczniów w tym szczególną sympatię swoją recytacją zdobył Karol Zieliński z kl. VI b. 

     Agnieszka Szewczak, Marek Zientkiewicz, Lidia Wesołowska

WITAJ, WIOSNO

21 marca 2011 r.  obchodziliśmy „Pierwszy 
Dzień  Wiosny”.  Organizatorem  imprezy  był 
Samorząd Uczniowski. Obchody rozpoczęła lekcja, 
podczas  której  uczniowie  sprawdzali  się  w  roli 
nauczycieli.  Następnie  wszyscy  udali  się  na  salę 
gimnastyczną,  gdzie  uczniowie  z  kl.  I-III 
przedstawili  inscenizację  pt  „Witaj,  Wiosno!”. 
W dalszej  części  przedstawiciele  wszystkich  klas 
oraz  oddziału  przedszkolnego  zaprezentowali  na 
„wybiegu”  wcześniej  przygotowane  Marzanny. 
Tradycją  naszej  szkoły jest  przemarsz  przez  wieś 
z  kukłami,  któremu  towarzyszą  okrzyki:  „Precz, 
Zimo zła!”  oraz  „Witaj  Wiosno”.  Dlatego  też  po 
występach,  ruszyliśmy  barwnym  korowodem  na 
powitanie  wiosny.  Po  powrocie  spaliliśmy 
Marzanny,  aby  już  definitywnie  pożegnać  zimę. 
Zwieńczeniem imprezy było ognisko, przy którym 

upiekliśmy kiełbaski, a potem zjedliśmy je z apetytem. Mamy nadzieję, że zima zbyt szybko nie wróci.
 

Renata Włosińska

„ŚWIADEK NADZIEI”

12  kwietnia  2011  r.  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku  Kultury,  Sportu 
i  Rekreacji  w  Piotrkowie  Kujawskim  zorganizowano  wieczór  papieski 
poświęcony  Janowi  Pawłowi  II  zatytułowany  „Świadek  nadziei”.  Artyści 
sceny krakowskiej  przedstawili wzruszający spektakl o życiu i pontyfikacie 
Ojca  Świętego.  Swój  program  wokalny  zaprezentowały  również  dzieci 
z sekcji teatralno-muzycznej MGOKSiR. Po zakończeniu części artystycznej 
na scenie, widzowie mogli podziwiać serie akwareli z wizerunkiem Papieża 
Polaka w wykonaniu pana Marka Marynowskiego, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem.  Wybrane  prace  przedstawili  również  uczestnicy  pracowni  malarskiej  (pani  Alicja 
Dębowska, Agnieszka Pluskota). Przygotowano ekspozycje książek o tematyce papieskiej, zarówno ze zbiorów 
Biblioteki Publicznej jak i kolekcję książek Domu Wydawniczego REBIS z Poznania, który był jednocześnie 
sponsorem imprezy. Na zakończenie podano kawę, herbatę oraz pyszne „Kremówki Papieskie” . Były gromkie 
brawa,  łzy wzruszenia i kwiaty dla artystów.

MGOKSiR


