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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA I 
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM 

2007-2010
Szanowni Państwo!

 Dobiegająca  końca  bieżąca  kadencja  funkcjonowania  samorządu  sprzyja  czynieniu 
pierwszych  podsumowań.  Celem  niniejszych  działań  jest  ukazanie  szeregowi 
zainteresowanych  podjętych  na  przełomie tych  lat  przedsięwzięć,  inicjatyw  i  inwestycji 
służących usprawnieniu funkcjonowania instytucji oraz podniesieniu jakości otoczenia, w 
ramach którego toczy się życie publiczne na szczeblu lokalnym. Przedstawione Państwu 
sprawozdanie  jest  także  widocznym  dowodem pracy i  zaangażowania  zarówno mojego 
własnego  jak  i  osób  na  ręce  których  chciałbym  złożyć  podziękowania  za  wsparcie  w 
mozole codziennej pracy- radnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Bez wsparcia 
zbiorowości, działania podejmowane przez jednego człowieka miałyby znacznie mniejszą 
skalę, dlatego też są one sukcesem Nas wszystkich.

 
Z wyrazami szacunku
Mirosław Skonieczny

Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

ROK 2007

I. Zaopatrzenie ludności w wodę

1. Budowa wodociągu w miejscowości Rzeczyca II etap- 1798 m. ok. 61 tys. zł

2. Budowa wodociągu w miejscowości Trojaczek- 1362 m. ok. 74 tys. zł

3. Przebudowa sieci  wodociągowej  i  wymiana  przyłączy w miejscowości  Piotrków Kujawski,  w ulicach:  Parkowa,  Słoneczna  i 
Zielona ok. 29 tys. zł

Wykonano dokumentacje budowę na sieci wodociągowych w miejscowościach:

1.Połajewo- Przewóz ok. 14 tys. zł

2.Katarzyna- Przewóz ok. 30 tys. zł

3.Józefowo- Teodorowo ok. 11 tys. zł

4.Rzeczyca- III etap ok. 6 tys. zł

II. Poprawa jakości sieci dróg, ulic i chodników

1. Przebudowa ul. Rynek w Piotrkowie Kujawskim (nawierzchnia-168 mb + chodnik-371 m2) ok. 128 tys. zł

2. Budowa drogi gminnej Anusin- Wąsewo (nawierzchnia asfaltowa)- 442 mb ok. 203 tys. zł

3. Modernizacja drogi gminnej Kaczewo- Rogalin I etap 

(nawierzchnia asfaltowa)- 840 mb ok. 232 tys. zł

4. Remont chodnika w miejscowości Wąsewo I etap- 362 m2 ok. 63 tys. zł

Przygotowano dokumentacje na:

1. Przebudowę chodnika i nawierzchni w ulicach: Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa w Piotrkowie Kuj. ok. 11 tys. zł

2. Przebudowa ul. Dworcowa w Piotrkowie Kujawskim ok. 7 tys. zł

3. Przebudowa chodnika ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim ok. 4 tys. zł

•W roku 2007 nastąpiło dalsze dostosowanie dawnej Szkoły w Nowej Wsi 

  do wymogów WTZ ok. 17 tys. zł

•Przy szkole podstawowej w Dębołęce wybudowano plac zabaw ok. 23 tys. zł

•W Piotrkowie Kujawskim wykonano II i ostatni etap modernizacji dworca 

PKS  ok. 32 tys. zł.

•Zakład Komunalny wzbogacił się o drugą śmieciarkę na podwoziu 

  MANA o poj. 16m3 ok. 433 tys. zł



•W roku 2007 zainstalowaliśmy w miejscach niebezpiecznych monitoring

   miasta za kwotę ok. 15 tys. zł

• i tzw. monitoring wizyjny w szkole podstawowej i gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim ok. 37 tys. zł

Nakłady inwestycyjne w roku 2007 wyniosły ogółem                                                                                                                                                                                                  ok. 1mln 300 tys. zł  

Ze źródeł poza budżetowych pozyskano                                                                                                                                                                                            ok. 1 mln zł  

ROK 2008

I Zaopatrzenie ludności w wodę

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Katarzyna- Przewóz (7,0 km) ok. 334 tys. zł

2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową ujęcia i stacji 

 uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim                                                    ok. 102 tys. zł

II Poprawa jakości sieci dróg, ulic i chodników

1. Przebudowa nawierzchni ul. Pogodna w Piotrkowie Kuj.- 452 mb                                               ok. 497 tys. zł

2. Modernizacja drogi Kaczewo- Rogalin II etap- 830 mb                                  ok. 262 tys. zł

3. Przebudowa chodnika w ulicach Plac Sienkiewicza i Strażacka w Piotrkowie Kuj- 379 m2 ok. 60 tys. zł

4. Remont nawierzchni dróg gminnych Kaspral- Nowa Wieś, 

Połajewek- Jerzyce- razem ok. 3,5 km                                                                        ok. 218 tys. zł

5. Remont nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej

Kaspral- Nowa Wieś etap I- 880 m                                                                  ok. 120 tys. zł

6. Remont chodnika w miejscowości Połajewo I etap- 200 m.                            ok. 37 tys. zł

7. Remont chodnika w miejscowośco Wąsewo- 422 m2                                                                 ok. 52 tys. zł

8. Remont łączników pomiędzy ul. 1 Maja a ul. Kościuszki w Piotrkowie Kuj.- 308 m2 ok. 42 tys. zł

9. Partycypacja w kosztach budowy chodnika w miejscowości Dębołęka przy 

drodze powiatowej Piotrków Kuj.- Nowa Wieś ok. 25 tys. zł

III Gospodarka wodno- ściekowa (Ochrona Środowiska)

1. Rozpoczęto I etap budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Wypycha, Łokietka, Kolejowej, Dworcowej, 
Kujawskiej- około 500 mb                                          ok. 601 tys. zł 

IV Oświata i wychowanie

1. Rozpoczęto budowę hali widowiskowo- sportowej przy Szkole Podstawowej 

i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim                                                                           ok. 197 tys. zł 

2. Zakup autobusu do przewozu dzieci przy dofinansowaniu PFRON             ok. 265 tys. zł 

V Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa

1. Zakup samochodu strażackiego marki Mercedes- Benz dla jednostki OSP 

w Piotrkowie Kujawskim                                                                                 ok. 541 tys. zł

VI Mienie Komunalne- Zakupy Inwestycyjne

1. Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Komunalnego                           ok. 46 tys. zł

2. Wymiana okien na PCV w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi    ok. 62 tys. zł

VII Oświetlenie Dróg i Ulic

1. Zamontowano lampy oświetleniowe drogowe na terenie Miasta i Gminy 

          Piotrków Kujawski- 30 szt.                                                                         ok. 55 tys. zł

Nakłady inwestycyjne w roku 2008 wyniosły ogółem                                                                                                                                                                                                                          ok. 2 mln 900 tys. zł  

Ze źródeł poza budżetowych pozyskano                                                                                                                                                                                                                            ok. 900 tys. zł  

ROK 2009

I Zaopatrzenie ludności w wodę

1.    Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzeczyca III etap                                               ok. 77 tys. zł

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefowo                                       ok. 58 tys. zł



Opracowanie dokumentacji:

1. Budowa sieci wodociągowej Bycz, Trojaczek, Wincentowo, Stawiska, 

        Teodorowo                                                                                                      ok. 110 tys. zł

II Poprawa jakości sieci dróg, ulic i chodników

1. Przebudowa drogi gminnej Lubsin- Teodorowo                                              ok. 479 tys. zł

2. Przebudowa ulicy Słonecznej w Piotrkowie Kujawskim- I etap                        ok. 378 tys. zł

3. Modernizacja drogi Kaczewo- Rogalin III i ostatni etap                                 ok. 237 tys. zł

4. Przebudowa chodnika w ulicach Strażacka i Nadgoplańska w Piotrkowie Kuj.                            ok. 502 tys. zł

5. Przebudowa chodnika przy ulicy Poznańskiej w Piotrkowie Kuj.                                                  ok. 112 tys. zł

6. Przebudowa nawierzchni w ul. Cicha i Kaliska w Piotrkowie Kujawskim      ok. 191 tys. zł

7. Dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Wsi   ok. 21 tys. zł

8. Dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w Jerzycach     ok. 20 tys. zł

9. Dofinansowanie remontu nawierzchni poprzez powierzchowne utrwalenie drogi gminnej 

Brześć- Piotrków                                                                                              ok. 100 tys. zł

10. Dofinansowanie remontu nawierzchni poprzez powierzchowne utrwalenie drogi gminnej 

  Piotrków- Nowa Wieś                                                                                    ok.. 150 tys. zł

11. Remont nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Kaspral- Nowa Wieś

w miejscowości Łączki II etap              ok. 128 tys. zł

12. Remont chodnika w miejscowości Połajewo- ostatni etap                             ok. 53 tys. zł

13. Remont chodnika w miejscowości Wąsewo- ostatni etap                                                       ok. 50 tys. zł

14. Remont IV łącznika pomiędzy ul. 1 Maja a Kościuszki w Piotrkowie Kuj.                                 ok. 15 tys. zł

15. Utwardzenie kamieniem drogi gminnej w Kozach                                ok. 40 tys. zł

16. Utwardzenie kamieniem drogi gminnej w Łabędzinie                             ok. 185 tys. zł

17. Dofinansowanie remontu II etapu drogi wojewódzkiej- ul. Włocławska ok. 70 tys. zł

Opracowanie dokumentacji:

1. Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Sportowej                                        ok. 36 tys. zł

2. Przebudowa ulic Ogrodowa i Łąkowa                                                        ok. 15 tys. zł

3. Przebudowa ulic 11 Listopada i św. Ducha                                                  ok. 10 tys. zł

4. Przebudowa infrastruktury turystycznej w Połajewie                                   ok. 4 tys. zł

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa                                                ok. 29 tys. zł

III Gospodarka Wodno- Ściekowa (Ochrona Środowiska)

1.Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławska, Wypycha,

    Łokietka, Kolejowa II etap                                                                              ok. 272 tys. zł

Opracowanie dokumentacji:

1.Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Kasprowicza, Mokra, Mostowa, 

   Parkowa, 11 Listopada i św. Ducha                                                               ok. 50 tys. zł

IV Oświata i wychowanie

1.Budowa hali widowiskowo- sportowej przy Szkole Podstawowej 

   i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim                                                       ok. 3 mln 217 tys. zł

2.Opracowanie dokumentacji dla ”Moje boisko- Orlik 2012”                      ok. 27 tys. zł 

V Mienie Komunalne- Zakupy Inwestycyjne

1. Zakup beczki asenizacyjnej dla Zakładu komunalnego                               ok. 26 tys. zł

2. Przebudowa świetlicy wiejskiej- Nowa Wieś                                              ok. 149 tys. zł

3. Zakup samochodu FIAT Scudo dla Urzędu Miasta i Gminy                      ok. 89 tys. zł

4. Budowa placu zabaw w Piotrkowie przy ul. Targowej                               ok. 24 tys. zł



5. Zakup i montaż platformy schodowej w budynku WTZ w Nowej Wsi       ok. 73 tys. zł

Nakłady inwestycyjne w roku 2009 wyniosły ogółem                                                                                                                                                                ok. 6 mln 100 tys. zł  

Ze źródeł poza budżetowych pozyskano                                                                                                                                                   ok. 1 mln 570 tys. zł  

  ROK 2010

I Zaopatrzenie ludności w wodę

1. Budowa sieci wodociągowej Józefowo- Teodorowo- ostatni etap         ok. 85 tys. zł

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzeczyca- 

    ostatni etap 1750 m.                                                                             ok. 105 tys. zł

3.Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy w ulicach Spółdzielcza, 

    Ogrodowa oraz przyłączy wodociągowych w ulicy 11 Listopada                    ok. 50 tys. zł 

4.Rozpoczęcie modernizacji hydroforni w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Smołowej- 

                                                                                 w tym roku                           ok. 1 mln 500 tys. zł

                                                                                 całość zadania                      ok. 9 mln zł

II Poprawa jakości sieci dróg, ulic i chodników

1.Modernizacja nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie drogi 

   gminnej w miejscowości Łączki III i ostatni etap                                          ok. 135 tys. zł

2. Przebudowa ulicy Słonecznej II i ostatni etap                                                  ok. 248 tys. zł

3. Utwardzenie kamieniem drogi gminnej w Łabędzinie II etap                         ok. 103 tys. zł

4. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Piotrkowie Kujawskim- I etap                     ok. 194 tys. zł

5. Przebudowa ul. 11 Listopada w Piotrkowie Kujawskim                                  ok. 458 tys. zł

6. Przebudowa infrastruktury turystycznej w Połajewie (ciągi pieszo-rowerowe) 600 tys. zł

7. Rewitalizacja parku w Piotrkowie Kujawskim                                                 ok. 428 tys. zł

8. Dofinansowanie drogi powiatowej ul. Poznańska                                            ok. 50 tys. zł

9. Dofinansowanie drogi powiatowej Piotrków Kujawski- Nowa Wieś 1,3 km  ok. 50 tys. zł

10. Opracowanie dokumentacji na remont drogi wojewódzkiej nr. 266

                                                                                  (od mostu do młyna)           ok. 70 tys. zł

                                                                                 Koszt całego zadania           ok. 3 mln zł

III Gospodarka Wodno- Ściekowa

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada                              ok. 169 tys. zł

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Wypycha

i Kujawskiej- III etap do zakończenia zadania został jeszcze jeden etap 

              t.j ul. Kolejowa                                                                                        ok. 350 tys. zł

IV Oświata i wychowanie

1.Zakończenie budowy hali widowiskowo- sportowej przy Szkole Podstawowej

    i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim                                                          ok. 800 tys. zł

                                                                           Całkowity koszt wyniósł     4 mln 276 tys. zł

                                                                           Środki pozyskane                 1 mln 260 tys. zł

2.Rozpoczęcie budowy „Moje boisko- Orlik 2012”

                                                                                 Całkowity koszt budowy     1 mln 155 tys. zł

                                                                                 Środku pozyskane                666 tys. zł

                                                                                 Udział Gminy                      489 tys. zł

V Mienie komunalne

1. Budowa placu zabaw przy ul. Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim  ok. 46 tys. zł



VI Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska

      W okresie kadencji 2006-2010 udało się wymienić wszystkie samochody strażackie na znacznie nowsze a dla OSP w Piotrkowie 
Kujawskim zakupiono nowy pojazd. Prowadzono również dalsze remonty remiz strażackich

      W okresie  mijającej  kadencji  udało się pozyskać środki na ogólną kwotę  8,4 mln zł.  W tym:  4 miliony już otrzymaliśmy, 
natomiast  pozostałe  4,4  mln  zł.  otrzymamy  po  zrealizowaniu  zadań  inwestycyjnych.  W  następnych  latach  planujemy  jeszcze 
pozyskać środki, na które złożyliśmy wnioski opiewające na kwotę 5 mln zł.

OTWARCIE HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W PIOTRKOWIE 
KUJAWSKIM

Dla mieszkańców Piotrkowa Kujawskiego 
data  10  września  2010  roku,  zapisze  się  jako 
szczególny dzień w dziejach naszej miejscowości. 
To  dzień,  w  którym  ziściły  się  marzenia  o 
nowoczesnym  kompleksie  sportowym,  który 
przyczyni  się  do  rozwoju  nowych  dyscyplin 
sportowych,  pozwoli  odkryć  nowe  talenty 
sportowe,  jak również da możliwości  aktywnego 
wypoczynku  naszym  mieszkańcom.  
Staraniem władz samorządowych Miasta i Gminy 
Piotrków  Kujawski  oraz  przy  wsparciu 
finansowym Samorządu Województwa Kujawsko 
–  Pomorskiego  oraz  Ministerstwa  Sportu  i 
Turystyki, po blisko dwóch latach, udało się oddać 
do  użytku  nowoczesny  obiekt  sportowy.  
Pełnowymiarowa  hala  widowiskowa – sportowa zlokalizowana  przy  Szkole  Podstawowej  i  Gimnazjum to 
nowoczesny obiekt spełniający wszelkie standardy bezpieczeństwa, przystosowany do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne.  W skład obiektu  wchodzi:  boisko sportowe o wymiarach  36m x 19m wraz  z  trybunami 
rozkładanymi na 216 miejsc, wyposażenie,  zaplecze socjalne z umywalkami, natryskami oraz sanitariatami. 
Zamontowane dwie kurtyny grodzące pozwalają na podział hali na trzy boiska treningowe, na których mogą 
ćwiczyć  w jednym czasie  trzy niezależne  grupy.  Hala przystosowana jest  do gier zespołowych takich jak: 
koszykówka, siatkówka, piłka ręczna. Dodatkowo zaprojektowano małą salę gimnastyczną przeznaczoną m.in. 
dla gimnastyki  korekcyjnej. Budowa została zrealizowana w okresie od listopada 2008 r.  do maja 2010 r., 
wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych Sp. z o.o. 
„BUDROX” z Gostynina. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4.276.201,55 zł 
Z czego 

• 909.173,03 zł dofinansował Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
Natomiast 

• 350.000,00 zł pochodziło ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem 
jest Minister Sportu i Turystyki 

• 3.017.028,52 zł to środki własne budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. 
Obiekt został połączony specjalnym łącznikiem ze 
szkołą podstawową i gimnazjum. 

W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni 
goście:  Jego  Ekscelencja  Ks.  Biskup  Wiesław 
Alojzy  Mering –  Ordynariusz  Diecezji 
Włocławskiej,  Pani  Domicela  Kopaczewska – 
Posłanka na Sejm RP, Pan  Dariusz Kurzawa – 
V-ce  Wojewoda  Województwa  Kujawsko-
Pomorskiego,  Przedstawiciele  Urzędu 
Marszałkowskiego,  Pani  Anna  Łukaszewska – 
V-ce  Kurator  Oświaty  w  Bydgoszczy,  Pani 
Małgorzata  Ćwikowska –  Dyrektor  Delegatury 
Oświaty  we  Włocławku,  Radni  Powiatu  z 
Przewodniczącym  Panem  Wiesławem 



Bogdańskim, Dyrektorzy,  Nasi Sąsiedzi, Inwestorzy,  Księża naszej parafii  z Ks. Proboszczem Kanonikiem 
Zbigniewem  Cabańskim,  Radni  Rady  Miejskiej,  Sołtysi,  Pracownicy  Urzędu,  oraz  główny  wykonawca 
inwestycji – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „BUDROX” z 
Gostynina. Pan Burmistrz Mirosław Skonieczny wyraził głębokie zadowolenie „ od dawna marzyłem o dniu, 
w którym będę mógł poinformować, że hala widowiskowa – sportowa w Piotrkowie Kujawskim została oddana 
do użytku”.  Poświęcenia  hali  dokonał  Ks.  Biskup Diecezji  Włocławskiej,  a uroczystego przecięcia  wstęgi, 
która była symbolicznym gestem otwarcia hali widowiskowo – sportowej dokonali: 

• Jego Ekscelencja Ks. Biskup Wiesław Alojzy Mering, 
• Pani Domicela Kopaczewska - Posłanka na Sejm RP,
• Pan Dariusz Kurzawa – V-ce Wojewoda Kujawsko – Pomorski,
• Pani Małgorzata Ćwikowska – Dyrektor Delegatury Oświaty we Włocławku, 
• Pan Marcin Drogorób – Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, 
• Pan Jerzy Garstka – Kierownik budowy – firma „BUDROX”, 
• Stanisław Kwiatkowski – Dyrektor ZEAS w Piotrkowie Kujawskim, 
• Mirosław Skonieczny – Burmistrz M i G w Piotrkowie Kujawskim, 
• Piotr Siutkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim 

Pan  Jacek  Wiśniewski –  Dyrektor  Gimnazjum  odebrał  z  rąk  Burmistrza  i  Przewodniczącego  Rady 
Miejskiej pamiątkowy klucz wykonany przez miejscowego artystę – rzemieślnika. 

Młodzież szkolna otrzymała od przybyłych gości prezenty w postaci piłek, a gospodarz miasta wiele pochwał i 
ciepłych słów. 
Uwiecznieniem uroczystości były występy grupy tanecznej „STREET – BASE” z Włocławskiego Domu 
Kultury, a dopełnieniem muzyka w wykonaniu Orkiestry ze Szkoły Muzycznej w Radziejowie pod dyrekcją 
Pana Roberta Stranca.

Irena Marek

TRWAJĄ PRACE PRZY REWITALIZACJI PARKU 
W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

W  dniu  24  maja  2010  r. 
Uchwałą  Nr  XLVI/1234/10 
Sejmik Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego  udzielił  Miastu  i 
Gminie  Piotrków  Kujawski 

pomocy  finansowej  z  budżetu  Województwa 
Kujawsko  –  Pomorskiego w  formie  dotacji 
celowej  w  wysokości  313 000,00  złotych z 
przeznaczeniem na  dofinansowanie  projektu  pod 
nazwą  „Rewitalizacja  założenia  dworsko-
parkowego  w  Piotrkowie  Kujawskim”. 
Całkowity koszt zadania to ok. 420 000 zł. Zakres 
prac przewidzianych w projekcie dotyczy między 
innymi;

• utwardzenia dróg spacerowych, 
• przebudowy grobli,
• oczyszczenia stawów,
• wykonania miejsc pod ławki, a także otoczenia parku poprzez wymianę nawierzchni chodników.

Poprawa  estetyki  parku  uatrakcyjni  miasto  pod  względem  turystycznym,  a  mieszkańcom 
stworzy  warunki  wypoczynku.  Obecnie  oczyszczane  są  stawy  oraz  wytyczane  ścieżki. 
Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest na 30 października 2010 roku.

ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCYCH

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim przy współpracy z 
Parafią Rzymsko - Katolicką pw. św. Jakuba w Piotrkowie Kujawskim w dniach 02-03 
września 2010r. wydawał produkty żywnościowe dla mieszkańców Miasta i Gminy Piotrków 



Kujawski. Wsparcie w formie żywności otrzymaliśmy nieodpłatnie z Caritas Diecezji Włocławskiej. Z pomocy 
skorzystało 255 rodzin. 

Serdeczne podziękowania kierujemy dla księdza proboszcza Zbigniewa Cabańskiego, który był 
inicjatorem tego przedsięwzięcia.

MGOPS w Piotrkowie Kujawskim

XVI DNI PIOTRKOWA KUJAWSKIEGO
XVI  DNI  PIOTRKOWA  odbyły  się  1 

sierpnia  2010r.  na  stadionie  miejskim  w 
Piotrkowie  Kujawskim.  Imprezę  tradycyjnie 
rozpoczęła Sołtysiada. Odbyły się dwa mecze piłki 
nożnej:  samorządowców  Piotrków  Kujawski  - 
Kruszwica  oraz  Zjednoczeni  Piotrków  -  GKS 
Sompolno.  Zwycięskie  drużyny  nagrodzono 
pucharami,  które  ufundował  Burmistrz  Miasta  i 
Gminy  Piotrków Kujawski  oraz  Przewodniczący 
Rady Miejskiej.

Atrakcją części sportowej był również turniej 
strzelecki  z broni pneumatycznej,  który cieszył 
się  dużym  zainteresowaniem.  Zawodnicy 
otrzymali  puchary  i  dyplomy  od  sponsora  - 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim.

Każdy z uczestników rodzinnego festynu mógł znaleźć coś miłego dla siebie. Milusińscy najchętniej odwiedzali 
wesołe miasteczko, gdzie oblegały zjeżdżalnie, trampoliny, karuzele, jeździły na kucykach, samochodzinach i 
quadach.  Starsi  mieszkańcy  Piotrkowa  Kujawskiego  mogli  obejrzeć  wystawy  rękodzieła  artystycznego  i 
malarstwa dzieci, uczestników pracowni malarskiej MGOSiR.
Malarstwo sztalugowe zaprezentowali:  Alina  Miętkiewicz,  Państwo Dębowscy i  Aleksandra Sas Wisłocka, 
kowalstwo artystyczne -Andrzej Schmidt.  Koncert orkiestry dętej rozpoczął występy artystyczne na festynowej 
scenie.  Gromkimi  brawami  powitano  zespół  folklorystyczny  „Piotrkowianie",  prowadzony  przez  Marka 
Marynowskiego. Laureaci prestiżowego konkursu w Ciechocinku wystąpili w repertuarze ludowym.
Bardzo podobał się występ dzieci z MGOSiR, które przygotowane przez Agnieszkę Zientarę i Martę Kozłowską 
wyśpiewały najbardziej znane przeboje dziecięce.
Występ  gwiazdy  wieczoru  poprzedziły  występy  „Marty"(Marty  Kozłowskiej)  i  grupy  rockowej  „Zakaz". 
Rockowy repertuar ożywił  publiczność  i  przygotował  do powitania gwiazdy - Ani Wyszkoni z zespołem 
„Łzy". Artystka zaśpiewała swoje najpopularniejsze utwory. Kilkutysięczna publiczność  domagała się bisów. 
Po koncercie Ania Wyszkoni i członkowie zespołu rozdawali fanom zdjęcia z autografami.

Wspólna zabawa z udziałem zespołu „Dominanta" zakończyła XVI DNI PIOTRKOWA, których 
organizatorami byli: MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim i Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim. 

Organizatorzy dziękują właścicielom zajazdu „Łokietek" w Płowcach, wójtowi Gminy Wierzbinek - 
Pawłowi Szczepankiewiczowi, Proszkowni Mleka w Piotrkowie Kujawskim, Firmie Ubezpieczeniowej 
„Compensa" państwa Kaszyńskich, Wojciechowi Kubiakowi- właścicielowi sklepów „U elektronika" w 

Piotrkowie Kujawskim oraz właścicielowi sklepu 
„AVANS BASS" w Piotrkowie Kujawskim.

MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim

AKTYWNI NA START
Miejsko-  Gminny  Ośrodek  Pomocy 

Społecznej  w Piotrkowie  Kujawskim kontynuuje 
realizację 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 adresowane są w 
szczególności  do osób długotrwale  bezrobotnych.  Działaniami  projektu w 2010r  zostało  objętych  19 osób, 
które  uzyskają  kwalifikacje  zawodowe,  zdobędą  umiejętności  w  zakresie  poruszania  się  na  rynku  pracy, 
otrzymają  wsparcie  indywidualne  i  grupowe w zakresie  zmiany własnego planu na życie  oraz  10 osób w 
ramach Programu Aktywności Lokalnej, który ma na celu pomoc rodzinom borykającym się z trudnościami 
opiekuńczo-  wychowawczymi  poprzez  wsparcie  psychologiczne,  pedagogiczne,  terapeutyczne,  doradztwo 
zawodowe. Projekt obejmuje realizację czterech kursów zawodowych: operator koparko- ładowarki dla 8 osób, 
magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 5 osób, opiekun osób chorych starszych i niepełnosprawnych 
dla 5 osób, florysta dla 1 osoby oraz działalność grupy wsparcia dla 10 uczestników PAL. Realizacja projektu 
odbywa się poprzez kontrakt socjalny, który jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń 
pomocy społecznej, a pracownikiem socjalnym, czyli wzajemne zobowiązanie stron. W 2010r wartość projektu 
wynosi  181.997,00  zł z  czego  dofinansowanie  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  stanowi  kwotę 
162.887,31 zł, natomiast  19.109,69 zł to wkład własny. Należy nadmienić, że w latach 2008-2009 w ramach 
projektu  wykorzystano  kwotę  241.276,75  zł ze  środków  EFS,  a  pomocą  zostało  objętych  27 
świadczeniobiorców.

Zespół projektowy

ŚRODKI Z FUNDUSZU OCHRONY 
GRUNTÓW ROLNYCH DLA SOŁECTWA 

POŁAJEWO 
Wzorem  poprzednich  lat,  Samorząd  Województwa 

Kujawsko  –  Pomorskiego  w  2010  roku  dofinansował  z 
Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych  zadanie  pn. 
”Modernizacja  nawierzchni  poprzez  powierzchniowe 
utrwalenie drogi gminnej nr 180704C Nowa Wieś – Kaspral 

– I Etap”. 
Całkowity  koszt  zadania 
wyniósł  136  449,15  zł z 
czego  kwota  37  500,00  zł 
pochodziła  z  dotacji.  
Generalnym  wykonawcą  było  konsorcjum  w  którego  skład  wchodziły: 
„ALSTAL – DROGI” Sp. z o.o. z Mogilna– lider konsorcjum oraz Zakład 
Usług Drogowych Marek Smorczyński z Olszy – partner konsorcjum.
W ramach zadania zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w 
technologii  nawierzchni  powierzchniowo  utrwalanej  emulsją  i  grysami  na 
odcinku ponad 1km. 
. 

Krzysztof Staszak

„ZŁOTA JESIEŃ” ŚWIĘTUJE
Relacja  z  przebytego  święta  w klubie  seniora,  z 

okazji  urodzin  5  jubilatów  kończących  80  lat.   Nasi 
jubilaci  to:  Pani  Czesława  Czernek,  Pani  Lucyna 
Ziętkiewicz,  Pan  Henryk  Białkowski,  Pan  Stanisław 
Braciszewski  i  Pan  Henryk  Sosnowski.  Na  naszej 
uroczystości  klubowej  obecny  był  Pan  Mirosław 
Skonieczny-  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  w  Piotrkowie 
Kujawskim, który obdarował 80-cio latków dyplomami i 
kwiatami. Seniorzy otrzymali również dyplomy i kwiaty 
od  naszego  koła,  które  przygotowała  przewodnicząca 
klubu.  Przy  tej  uroczystości  pragnę  podziękować 
burmistrzowi  za  sponsorowanie  autobusu,  którym 
jeździliśmy na wspaniałe wycieczki. Bardzo serdecznie dziękujemy za pokazanie nam kompleksu szkół z halą 



widowiskowo- sportową na czele. Z okazji pięknego jubileuszu 80-tych urodzin zorganizowaliśmy poczęstunek 
i małe przyjęcie, na którym bawiliśmy się do godzin wieczornych. 

Zofia Długołęcka

ZAWODY NA GOPLE
Dnia  18  lipca  2010r.  na jeziorze  Gopło,  w 

miejscowości  Byszewo  Regionalne 
Stowarzyszenie  Wędkarskie  Koło  Miejsko- 
Gminne w Piotrkowie Kujawskim zorganizowało 
zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta i 
Gminy  Piotrków  Kujawski,  Pana  Mirosława 
Skoniecznego.  W  zawodach  tych  uczestniczyli 
koledzy  z  koła  RSW Dobre.  Na  imprezę  tę  nie 
przyjechali koledzy z kół Osięciny i Zakrzewo, co 
w  swoim  wystąpieniu  na  zakończenie  zawodów 
wędkarskich podkreślił  prezes koła w Piotrkowie 
Kujawski,  Jacek  Nowacki.  W  zawodach  tych 
uczestniczył  przedstawiciel  Urzędu  Miasta  i 
Gminy w Piotrkowie Kujawskim, kolega Mirosław 
Czynsz.  Zawody  odbyły  się  w  kategorii 
drużynowej  i  indywidualnej.  W  kategorii 

drużynowej zwyciężył zespół z Piotrkowa Kujawskiego w składzie: kapitan Andrzej Goc, Jerzy Kaźmierczak, 
Jerzy Bugalski, Marek Wiśniewski, Henryk Mazgaj. Drugie miejsce zajęli koledzy z Dobrego. Indywidualnie 
pierwsze  miejsce  zajął  kolega  Adrian  Wiśniewski,  drugie  Ireneusz  Szczepankiewicz,  trzecie  Grzegorz 
Kaniewski.  Nagrody  wręczali  przedstawiciel  UMiG  Mirosław  Czynsz  oraz  Prezes  RSW  Jacek  Nowacki. 
Organizatorzy  zawodów  wędkarskich  postanowili  uhonorować  nagrodami  najlepszych  zawodników 
poszczególnych drużyn oraz najlepszych juniorów. Najlepszym juniorem okazał się Adrian Wiśniewski z Koła 
RSW Piotrków Kujawski.  Najlepszym zawodnikiem z  drużyny Dobrego okazał  się  Robert  Zabudowski,  a 
drużyny  z  Piotrkowa  Kujawskiego  Marek  Wiśniewski.  Na  zakończenie  organizatorzy  zawodów  oraz 
zawodnicy pragną podziękować Burmistrzowi  Miasta i  Gminy za ufundowanie nagród i  pucharów, życząc 
jednocześnie aby za rok spotkać się w takim gronie i w takiej przyjemnej atmosferze.

Karol Woźniak
 KOLEJNY PLAC ZABAW W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Dla  wszystkich  maluchów i  ich  rodziców mamy  dobrą  wiadomość–  Miasto  i  Gmina 
Piotrków Kujawski wybudowało kolejny plac zabaw na terenie gminy, tym razem przy ul. 
Piastowskiej.  Dzieciaki  mogą  korzystać  z  piramidy  linowej,  huśtawki  podwójnej  i 
pojedynczej,  zjeżdżalni,  bujaka  na sprężynie  typu  kiwak,  karuzeli  krzyżowej,  huśtawki 

ważki i piaskownicy. Całość uzupełniają dwie ławeczki, kosze na śmieci oraz regulamin korzystania 

z placu zabaw. Przed montażem 
teren wcześniej wyrównano i 
wysypano piaskiem. Nowe 

urządzenia wraz z przygotowaniem 
terenu i nasadzeniami kosztowały 45 925,07 zł. Mamy 

nadzieję, że miejsce to posłuży długo dzieciom, aby 
mogły miło spędzać czas. 

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



Zadanie to jest częścią projektu pn. ”Przebudowa infrastruktury turystycznej w Połajewie oraz budowa placu zabaw 
przy ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim”, które Uchwałą Nr 
44/693/10 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 01 
czerwca 2010 r. zostało zatwierdzone do dofinansowania na kwotę 414 
000,00 złotych, czyli 75% kosztów kwalifikowanych, zaplanowanych na 
w/w zadanie. Całkowity koszt realizacji zadań to 673 706,77 złotych. 
Realizacja całości projektu powinna zakończyć się wraz z końcem 2010 
roku. 

Sylwia Ciesielska
ORŁY AGROBIZNESU 2010 W PIOTRKOWIE 

KUJAWSKIM
Orły Agrobiznesu to nagroda Agencji Promocyjno- Wydawniczej EMS 

dla firm z branży rolno- spożywczej i jej otoczenia za sukces rynkowy. Nagrodę 
otrzymują  firmy posiadające  udokumentowany sukces  rynkowy potwierdzony 
wynikami zleconych przez organizatora badań konsumenckich. 

Mirosław Skonieczny-  Burmistrz  Miasta i  Gminy Piotrków Kujawski 
otrzymał prestiżową nagrodę  „Złotego Promotora Orłów Agrobiznesu 2010”. 
W tym roku do naszego miasta przybyły dwie nagrody „Orłów”. Pierwsza to 
przyznana Proszkowni Mleka LACPOL w Piotrkowie Kujawskim, zaś druga to 
przedłużona  licencja  „Orzeł  Agrobiznesu”  dla  Banku  Spółdzielczego  w 
Piotrkowie  Kujawskim.  Uroczystość  wręczenia  odbyła  się  7  września  br.  w 
Warszawskim Domu Literatury.

Serdecznie gratulujemy naszym przedsiębiorcom i życzymy 
kolejnych sukcesów!

30 LAT DOMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ W PIOTRKOWIE

„Świat jest dla wszystkich
Nikt nie powiedział, że był stworzony dla ładnych i zdrowych.
Każdy w nim znajdzie swoje miejsce”.

To  hasło  towarzyszące  przez  całe  spotkanie 
jubileuszowe.  Honorowy  patronat  nad  obchodami 
jubileuszu  objął  Starosta  powiatu  radziejowskiego  -  p. 
Marian Zieliński.

Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele:
• władz  wojewódzkich:  Wicewojewoda  p.  Dariusz 

Kurzawa
• władz  powiatowych  na  czele  Starosta  p.  Marian 

Zieliński 
• władz gminnych: Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków 

Kujawski p. Mirosław Skonieczny, 
• przedstawiciele duchowieństwa- ksiądz kanonik Zbigniew Cabański,
• policji, straży pożarnej, sponsorzy i dyrektorzy jednostek współpracujących z Naszym Domem na przestrzeni  lat.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. Przybyłych gości, mieszkańców oraz pracowników serdecznie  przywitała p. Bożena 

Sawicka  -  Dyrektor  Domu.  Taki  dzień  to  doskonała  okazja  do  wspomnień,  a  także  przybliżenia  historii  
i działalności DPS, którą przedstawiły Dyrektor Domu oraz kierownik działu terapeutyczno- opiekuńczego p. Beata Zielińska.

W dowód uznania pracownice z  najdłuższym stażem
• P. Halina Ganas • P. Jolanta Karpińska
• P. Jadwiga Kozieł • P. Hanna Wojtczak
otrzymały bukiety róż oraz dyplomy z gratulacjami.
Na ręce pani Dyrektor zaproszeni goście złożyli życzenia i pamiątkowe upominki. 
Kosz 30 róż od pracowników i mieszkańców, złożony przez przewodniczącego rady mieszkańców p. Mariana Brochockiego 

był jednak najbardziej niespodziewanym prezentem. Niezapomnianych wrażeń dostarczył występ zespołu „Piotrkowiacy” w 
skład którego wchodzą mieszkańcy, oraz pracownicy Domu. Prezentując twórczość poetycką jednego z nieżyjących już 
mieszkańców rzeźbiarza artysty ludowego Tadeusza Frąckowiaka. 

Po zakończeniu części artystycznej odbyło się zwiedzanie wystawy prac rękodzieła artystycznego naszych mieszkańców. 
Prezentacja kronik pamiątkowych z okresu 30 lat istnienia Domu i wpisy pamiątkowe do kroniki. Uroczystość jubileuszowa 
przebiegała we wspaniałej rodzinnej atmosferze.

A. Waśkiewicz



PODZIĘKOWANIA OD „ZJEDNOCZONYCH”

Zarząd oraz wszyscy zawodnicy zrzeszeni w klubie M.L.K.S „Zjednoczeni” pragną serdecznie podziękować włodarzom 
Miasta  i  Gminy Piotrków Kujawski  za życzliwość  okazywaną klubowi,  licząc  na  dalszą  oraz 
coraz lepszą współpracę.
Działalność  klubu  M.L.K.S.  „Zjednoczeni”  jest  współfinansowana  ze  środków  UMiG  w 
Piotrkowie  Kujawskim  w  ramach  wspierania  sportu  kwalifikowanego.  Bardzo  dziękujemy 
naszym sponsorom, za okazaną hojność, która jest bezcenna. Sprzęt piłkarski, który zakupiliśmy 
dzięki pomocy lokalnych przedsiębiorców, pozwoli rozwijać pasję jaką jest dla nas piłka nożna. 
Cieszymy  się,  że  są  jeszcze  w  naszym  mieście  ludzie,  którym  nie  jest  obojętny  los  dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych zrzeszonych w klubie M.L.K.S „Zjednoczeni”. 

Zarząd klubu szczególnie pragnie podziękować Państwu Beacie i Sławomirowi Graczyk, 
właścicielom Sali Biesiadnej „U GRACZYKA”, którzy zakupili na rzecz klubu komplet strojów 
piłkarskich z logo sponsora. Dziękujemy również za bezpłatny transport na mecz do Brześcia Kuj. 
Limuzyną, którą każdy zainteresowany może wynająć m. in. na śluby, studniówki i inne imprezy 
okolicznościowe.  Państwo  Graczykowie  przekazali  również  pomoc  finansową,  którą 
przeznaczyliśmy na statusową działalność klubu.

Osobne podziękowania należą się Proszkowni Mleka „LACPOL”,  która od lat wspiera piotrkowski klub i dzięki niej w 
przyszłości  będziemy mogli  cieszyć  się z sukcesów naszych zawodników. Dzięki firmie LACPOL, juniorzy młodsi popularnych 
„United”  zagrają  w  strojach  piłkarskich  z  logo  sponsora.  Pomoc  jaką  otrzymaliśmy  od  kierownictwa  LACPOLU,  okazała  się 
bezcenna dla rozwoju drużyny seniorów oraz grup młodzieżowych naszego klubu.

Kolejnym sponsorem, który wspomógł „Zjednoczonych” jest BANK SPÓŁDZIELCZY w Piotrkowie Kujawskim.   Pomoc 
jaką  otrzymaliśmy  dzięki  uprzejmości  kierownictwa  Banku  Spółdzielczego  przeznaczyliśmy  na  zakup  sprzętu  sportowego  dla 
naszych zawodników.

Zarząd  klubu bardzo dziękuje Panu Sławomirowi  Mikołajczakowi,  właścicielowi  motoryzacyjnego  sklepu „KARDAN”, 
który znajduje się na ul. 1-go Maja. Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług szerokiego asortymentu sklepu „Kardan”. Pomoc 
jaką uzyskaliśmy od Pana Sławomira Mikołajczaka przeznaczyliśmy na statusową działalność klubu.

W  funkcjonowaniu  „niebiesko  -  żółtych”  pomogli  nam również  Państwo  Wanda  i  Marian  MILA  właściciele  „Sklepu 
Wielobranżowego” od których otrzymaliśmy duże wsparcie.

Ogromne podziękowania należą się także Panu Grzegorzowi Woźniakowi, który zakupił na rzecz klubu wodę mineralną oraz 
bezpłatnie zapewnił transport drużynie seniorów na mecze wyjazdowe. 

Zarząd  klubu  dziękuje  również  Panu Łukaszowi  Gawrońskiemu  właścicielowi  firmy brukarskiej  „GAW-BRUK”,  Panu 
Janowi Kubackiemu właścicielowi hurtowni „KUBA”, Panu Arkadiuszowi Rybakowi, Panu Krzysztofowi Nowackiemu, oraz grupie 
listonoszy z Piotrkowa Kujawskiego którzy bardzo pomogli naszemu klubowi. 
Dziękujemy także Panu Wojciechowi Kucharskiemu za relacje fotograficzne z meczy rozgrywanych w Piotrkowie Kujawskim.
Zarząd „Zjednoczonych” poszukuje również kolejnych darczyńców którzy chcieliby ufundować stroje piłkarskie grupie trampkarzy 
grających w naszym klubie.
Losy klubu, sponsorów ciekawe wypowiedzi kibiców można śledzić na stronie internetowej www.mlkszjednoczeni.futbolowo.pl
Osobne  podziękowania  należą  się  naszym  wspaniałym  kibicom,  bez  których  trudno  sobie  wyobrazić  Zjednoczonych  Piotrków 
Kujawski.

Ze sportowymi pozdrowieniami 

Zarząd klubu „Zjednoczeni”

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

