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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi

Dnia 13.I.2009r. po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej 
w  Dębołęce  odwiedzili  podopiecznych  przebywających 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi.
Zaprezentowali  „Jasełka”  i  śpiewali  kolędy.  Czas  spędzony 
w nastroju świątecznym wniósł wiele radości i szczęścia wśród 
uczestników.  W  podziękowaniu  dzieci  otrzymały  słodycze 
i  upominek  własnoręcznie  wykonany  przez  podopiecznych 
warsztatów. 

Wrócili usatysfakcjonowani, że mogli sprawić innym radość.

Aleksandra Starosta

Działalność kulturalno-oświatowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi 
w roku 2008 

Kierując się dobrem każdego uczestnika Warsztatów Terapii  Zajęciowej działalność naszej placówki 
skierowana jest nie tylko na rehabilitacje zawodową, ale także na integracje społeczną. 

Warsztaty  realizują  zadania  zmierzające  do  ogólnego  rozwoju  i  poprawy  sprawności  każdego 
uczestnika,  niezbędnych  do  możliwie  niezależnego,  samodzielnego  i  aktywnego  życia  w  środowisku. 
Realizacja  przez  Warsztaty  tych  celów odbywa się  poprzez:  ogólne  usprawnianie,  rozwijanie  umiejętności 
wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku 
społecznym,  między  innymi  przez  rozwój  umiejętności  planowania  i  komunikowania  się,  dokonywania 
wyborów,  decydowania  o  swoich  sprawach  oraz  innych  umiejętności  niezbędnych  w  niezależnym  życiu, 
a  także  poprawę  kondycji  psychicznej.  Realizacja  powyższych  celów  również  odbywa  się  poprzez  udział 
uczestników w życiu kulturalno - oświatowym. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi w roku 2008 były 
organizatorem  szeregu  imprez  o  charakterze  kulturalno-oświatowym,  a  także  były  zapraszane  przez  inne 
placówki.  Ten  rok  uczestnicy  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  spędzili  czynnie  biorąc  udział  w  licznych 
imprezach sportowych, kulturalnych a także konkursach plastycznych i innych. Tradycją naszej placówki jest 
składanie życzeń naszym uczestnikom w dniu ich święta - imienin. Dla każdego z Nich to chwila uroczysta 
i pełna wzruszeń. 

W kwietniu na zaproszenie Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warsztaty 
wzięły udział  w „Światowym dniu  Inwalidy”.  Uroczystość  odbyła  się  w Dobrem.  W dniu  tego  święta  za 
przepiękny minirecital Agnieszka, nasza uczestniczka otrzymała wyróżnienie. 

W  maju  WTZ  brały  udział  w  obchodach  „Dnia  Godności  Osobistej  z  Niepełnosprawnością 
Intelektualną”.  Uroczystość  odbyła  się  w Bydgoszczy.  Obchody rozpoczęły  się  Mszą  Św. w intencji  osób 
niepełnosprawnych, a następnie odbył się koncert orkiestry Vita Activa w Filharmonii Pomorskiej. 
W dniu  21  maja  obchodziliśmy Dzień  Matki.  Na uroczystość  zaproszone  zostały  mamy uczestników.  Ich 
pociechy  przedstawiły  program  artystyczny,  złożyły  życzenia  i  wręczyły  swoim  mamom  laurki.  Dzięki 
pozyskanym sponsorom uroczystość odbyła się przy kawie i słodkościach. 

Coroczną  imprezą,  w której  uczestnicy WTZ biorą udział  jest  impreza  sportowa -  Miting Biegowy 
w  Radziejowie.  W  zawodach  zespołowych  zajęliśmy  II  miejsce  drużynowo,  natomiast  w  konkurencjach 
indywidualnych  sukcesy  odniosło  dwóch  uczestników zajmując  I  miejsce  w biegu  na  60  m i  III  miejsce 
w biegu na 100m. Braliśmy także udział w spotkaniu integracyjnym pt. „Dzień Integracji ” organizowanym 
przez Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim. Sukces odniósł Krzysztof Maciołek biorąc udział  w konkursie 
plastycznym,  zajmując  I  miejsce.  Otrzymaliśmy  również  wyróżnienie  w  konkursie  na  hasło  o  tematyce 
integracyjnej. Podczas tej uroczystości uczestnicy mogli zaprezentować się na scenie. Wszystkich zebranych 
zachwyciła  inscenizacja  utworu  zespołu  THE  BEATES  a  także  ze  wzruszeniem  słuchaliśmy  utworów 
Agnieszki Janaszak. Tańcem „Kujawiak” zakończyliśmy nasz występ. 

WTZ  brały  także  udział  w  Pikniku  Rodzinnym  zorganizowanym  przez  Przedszkole  Samorządowe 
w Piotrkowie Kujawskim, gdzie również uczestnicy przedstawili program artystyczny. 
W  czerwcu  byliśmy  w  Kowalewie  Pomorskim  na  XIV  Spotkaniu  Sportowym  Osób  Niepełnosprawnych 
„Bądźmy Razem”. Z regionu Kujawsko - Pomorskiego stawiło się 25 drużyn, które brały udział w różnych 



konkurencjach.  Drużynowo  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej  zajęły  II  miejsce  otrzymując  nagrodę  w postaci 
sprzętu AGD. 

W sezonie letnim korzystając z pięknej pogody kilkakrotnie nasze zajęcia terapeutyczne odbyły się nad 
jeziorem Gopło w Połajewie. Pobyt nasz umiliły: wspólne spacery po plaży, grillowanie kiełbasek oraz zajęcia 
rytmiczne. 

Po  raz  pierwszy  dnia  03.07.2008  r.  na  terenie  naszych  Warsztatów  został  zorganizowany  piknik 
z wieloma atrakcjami takimi jak: występy uczestników, regionalna kuchnia kujawska oraz przejażdżki bryczką. 
Festyn finansowany był przez życzliwych sponsorów. 

W czasie wakacji mieliśmy okazję zaprezentować prace rękodzielnicze naszych uczestników podczas 
„Dni  Piotrkowa  Kuj.”  Również  wzięliśmy  udział  w  pikniku  pt.  „LATO  W  PARKU”  pod  mysią  wieżą 
w Kruszwicy. Prace naszych uczestników wzbudzały zainteresowanie wśród oglądających i kupujących.

                     Halina Wiśniewska

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Mieszkańcy  Miasta  i  Gminy  udowodnili  po  raz 
kolejny, że los małych dzieci nie jest im obojętny i bardzo 
chętnie  przystąpili  do  XVII  Finału  Wielkiej  Orkiestry 
Świątecznej  Pomocy akcji  Jurka  Owsiaka.  
Od  wczesnych  godzin  42  wolontariuszy  z  ogromnym 
poświęceniem  i  zaangażowaniem,  mimo  zimowej  aury 
kwestowało  z  puszkami  i  czerwonymi  serduszkami  na 
ulicach  miasta.  Wszędzie  było  można  spotkać 
uśmiechniętą młodzież, a i przechodnie chętnie zapełniali 
puszki datkami.

XVII  Finał  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej 
Pomocy w Piotrkowie Kujawskim tradycyjnie rozpoczęła 
swoim  koncertem  orkiestra  dęta.  Na  specjalnej 
przygotowanej  scenie  udostępnionej  nieodpłatnie  przez 
Marka Marynowskiego zagościły zespoły dziecięce i  młodzieżowe.  Dzieci  ze szkół podstawowych:  Bycza, 
Dębołęki,  Piotrkowa Kujawskiego, oraz Przedszkola Samorządowego zaprezentowały część artystyczną  dla 
publiczności,  która  licznie  zgromadziła  się  na  piotrkowskim rynku.  Swoje  umiejętności  taneczne  „Breack 
Dance” zaprezentował Adrian Banasiak, który współpracuje z MGKSiR. 

Kilka minut przed godz. 20:00 Dyrektor MGOKSiR Marek Marynowski z Prezesem Stowarzyszenia 
Rozwoju Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim Wandą Wiatrowską złożyli podziękowania mieszkańcom 
za dobre serca i hojne datki. 

Podczas XVII finału w Piotrkowie Kujawskim zebrano kwotę 7.182,38 zł. Pieniądze przeznaczone są na 
zakup sprzętu do wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u małych dzieci.

O godzinie 20:00 nad naszymi głowami rozbłysło „Światełko do nieba”. Na zakończenie WOŚP zagrał 
zespół „EquatoR”.

Dyrekcja MGOKSiR składa serdeczne podziękowania za pomoc w przebiegu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej  Pomocy:  władzom  Miasta,  Policji,  druhom  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  pracownikom 
Biblioteki Publicznej, pracownikom MGOKSiR, całemu Sztabowi WOŚP oraz firmie „Ptyś” za coroczne 
obdarowywanie nas smacznym tortem. 

      Agnieszka Rosińska 

Turniej tenisa stołowego

W Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim odbył się turniej tenisa stołowego 
w formie „open”. Organizatorami turnieju byli: Przewodniczący Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim Piotr 
Siutkowski oraz nauczyciel wychowania fizycznego Pan Zbigniew Karpiński. 
Miłośnicy tenisa stołowego rozpoczęli turniej indywidualny w trzech kategoriach:
- do 35 lat, - powyżej 35 lat,- radni. 
W wyniku bezpośrednich rywalizacji wyłoniono następującą kolejność miejsc:
- Kategoria do 35 lat:



I miejsce - Dawid Siutkowski 
II miejsce - Szymon Wojciechowski 
III miejsce - Mariusz Idziak
- Kategoria powyżej 35 lat:
I miejsce - Paweł Siutkowski 
II miejsce - Zbigniew Karpiński
III miejsce - Krzysztof Wysocki
- Kategoria Radni:
I miejsce - Marian Stramowski
II miejsce - Piotr Siutkowski
III miejsce - Włodzimierz Kubiak

Mecze  rozgrywane  były  systemem  każdy 
z  każdym.  Wszyscy  uczestnicy  otrzymali  nagrody 
rzeczowe  ufundowane  przez  Przewodniczącego  Rady 
Miejskiej  w  Piotrkowie  Kujawskim  Piotra  Siutkowskiego  oraz  Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Piotrkowie 
Kujawskim, a zwycięzcy dodatkowo zostali uhonorowani medalami. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
     
Mirosław Czynsz

Zebranie sprawozdawcze Koła Regionalnego Stowarzyszenia   Wędkarskiego   
w Piotrkowie Kujawskim

Dnia  17.01.2009  r.  w  Remizie  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Piotrkowie  Kujawskim  odbyło  się 
zebranie sprawozdawcze koła RSW, na którym podsumowano współzawodnictwo o „Mistrza Koła” za 2008 
rok. W zebraniu swoim udziałem zaszczycili: Pan Mirosław Skonieczny - Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków 
Kujawski,  Pan  Marek  Marynowski  -  Dyrektor  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji 
w Piotrkowie  Kujawskim,  Pan Lesław i  Władysław Stranc  -  przedstawiciele  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w Piotrkowie Kujawskim. 
W 2008 roku mistrzami koła zostali: 
I. W kategorii senior: 

1. Henryk Mazgaj, 
2. Jerzy Bugalski 
3. Marek Wiśniewski

II. W kategorii junior: 
1. Adrian Wiśniewski 
2. Daniel Żmierski 
3. Dawid Żmierski 

   Kolejnym  wyróżnieniem było  wręczenie  pucharu  za 
złowienie  największej  ryby  dla  kolegi  Jerzego 
Bugalskiego,  a także najmłodszego uczestnika zawodów 
Grand Prix, Sebastiana Żmierskiego. 
     Zebranie sprawozdawcze prowadził Prezes Koła Jacek Nowacki. Nagrodę i wyróżnienie dla najlepszych 
ufundowali i wręczyli: Pan Mirosław Skonieczny - Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz Jacek 
Nowacki  -  Prezes  RSW  w  Piotrkowie  Kujawskim,  którzy  na  zakończenie  spotkania  życzyli  kolegom 
wędkarzom dobrych połowów w 2009 roku oraz tradycyjnego „połamania kija”. 

Karol Woźniak, Mirosław Czynsz

Wesołego Alleluja oraz dużo zdrowia i pogody ducha. Niech radość Wielkiej Nocy napełni serca nadzieją 
i obfitością łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Serdeczne życzenia dla członków i rodzin RSW, 

a także Burmistrza Miasta i Gminy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej 

      składa
Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Wędkarskiego 
Koło Miejsko – Gminne Piotrków Kujawski



KidSmart w Przedszkolu Samorządowym 

W  grudniu  2008  firma  IBM  Polska  przekazała  nieodpłatnie  placówkom  prowadzącym  nauczanie 
początkowe i przedszkolne w województwie  kujawsko-pomorskim  34 centra komputerowe Young Explorer. 
Wyboru  placówek  dokonali  przedstawiciele  Kuratorium  Oświaty  oraz  władz  samorządowych 
i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli 
we Włocławku. Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie 
Kujawskim  jest  jednym  z  przedszkoli  naszego 
województwa,  które  otrzymało  komputer  w  ramach 
programu edukacyjnego KidSmart.

KidSmart  to  międzynarodowy  program 
edukacyjny  firmy  IBM  mający  na  celu  wykorzystanie 
technologii  informatycznych  i  komunikacyjnych  we 
wczesnym  stadium  nauczania.  Program  został 
zainicjowany  w  Europie  w  2000  roku  i  obecnie  jest 
realizowany w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. 
Obejmuje  on  przedszkola  (oraz  klasy  nauczania 
początkowego)  m.in.  z  terenów  niedoinwestowanych 
stwarzając  dzieciom  szansę  oswojenia  się 
z  nowoczesnymi  technologiami,  które  w przyszłości  będą  im służyć  jako  podstawowe narzędzie  w nauce 
i pracy zawodowej. Poza tym dzieci już we wczesnych latach uczą się jak mądrze korzystać z komputera. IBM 
KidSmart  umożliwia  również  nauczycielom  wzbogacenie  programów  dydaktycznych  przewidzianych  dla 
przedszkolaków, a także podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się IT w pracy. 

Komputer w przedszkolu daje szanse pokazania rodzicom, że może być sposobem na wspólne spędzanie 
czasu. Zabawa dziecka przy komputerze, to nie samotne „ściganki” czy „strzelanki”, ale świadomie wybrane 
przez rodziców gry edukacyjne, a potem wspólne pokonywanie poszczególnych jej poziomów. 
Ponadto komputer będzie nas wspomagał w pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

      Marzena Michalska

PRZEDSZKOLE DOBREGO STARTU

W tym roku szkolnym 2008/2009 nasze przedszkole aspiruje do uzyskania miana Przedszkola Dobrego 
Startu nadawanego przez prof. zw. dr hab. Martę Bogdanowicz autorkę Metody Dobrego Startu. Przedszkole 
Dobrego Startu to takie,  które systematycznie  prowadzi zajęcia w/w metodą przez co najmniej  rok i  w co 
najmniej dwóch grupach.

Metoda Dobrego Startu przeznaczona jest dla dzieci  w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym 
oraz dla dzieci starszych, których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej lub nieharmonijnie. Jej założeniem 
jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka poprzez jednoczesne rozwijanie funkcji 

wzrokowych,  słuchowych,  językowych,  kinestetycznych 
i  motorycznych oraz ich współdziałania,  czyli  integracji 
percepcyjno-motorycznej.  Funkcje  te  leżą  u  podstaw 
złożonych  czynności  czytania  i  pisania.  Celem  metody 
jest  także  kształtowanie  lateralizacji  oraz  orientacji 
w schemacie ciała i w przestrzeni. Poza tym, oddziałuje 
ona  również  korzystnie  na  sferę  pozaintelektualną 
– procesy emocjonalne  i  zachowania  społeczne.  Ważną 
rolę  odgrywa  występujący  tu  element  muzyczny. 
Ośrodkiem tematycznym każdego zajęcia prowadzonego 
Metoda Dobrego Startu  jest  piosenka,  która  towarzyszy 
dzieciom  w  każdej  jego  części,  a  w  ostatnim  etapie 
ćwiczeń,  w  rytm  śpiewanej  piosenki  dzieci  odtwarzają 
graficzny  wzór.  Przy  czym,  nie  zwracamy  szczególnej 

uwagi na precyzje odwzorowanego wzoru lecz na właściwą kolejność i kierunek kreślenia oraz na rytmiczne 
wykonanie ćwiczenia w określonym czasie i miejscu.

Liczne publikacje prof. M. Bogdanowicz zawierają wiele cennych wskazówek i przykładów ćwiczeń, 
które  wykorzystuje  się  podczas  prowadzenia  zajęć  MDS.  Jednakże  prowadzenie  tych  zajęć  wymaga  od 



nauczyciela elastyczności, twórczego myślenia i działania Zajęcia te nie znoszą rutyny i sztywnego korzystania 
ze schematów. Schematy stworzone przez autorkę maja tworzyć jedynie konstrukcje dla budowania własnej 
koncepcji zajęć. Prowadzący decyduje o poziomie i atrakcyjności zajęć dla tychże właśnie dzieci,  bo to on 
powinien uwzględnić realne możliwości i potrzeby grupy i każdego pojedynczego dziecka. 

Metodę Dobrego Startu znam od kilku lat, a systematycznie zajęcia prowadzę już 3 rok. W tym roku jest 
to grupa Krasnoludki – dzieci pięcioletnie.
Miałam okazję osobiście poznać prof. M. Bogdanowicz w listopadzie 2007 roku podczas kursu doskonalącego 
Metoda  Dobrego  Startu w Warszawie i to wówczas dowiedziałam się,  że istnieje możliwość uzyskania  miana
Przedszkole  Dobrego  Startu,  jeśli  tylko  spełni  się 
następujące warunki:
-  dwie grupy (lub więcej)pracują tą metodą (zajęcia raz 
w tygodniu, przez cały rok);
-  pod  koniec  roku  szkolnego  zostaną  przesłane 
informacje/dane  1)  o  przedszkolu;  2)  organizacji  zajęć 
(  ile  grup,  od  jak  dawna,  jak  długo  trwa  zajęcie,  jaki 
program  jest  realizowany);  3)  efektach  na  podstawie 
własnej  obserwacji,  wypowiedzi  dzieci,  rodziców  lub 
Skali Ryzyka Dysleksji ( badań w klasie "0" w połowie 
i na końcu roku); 4) kilka fotografii (z zajęć, prac dzieci, 
pomoce); 5) refleksja końcowa.

W roku szkolnym 2008/2009 nauczycielki  grupy 
integracyjnej  Puchatki  zdeklarowały  chęć  prowadzenia 
zajęć Metoda Dobrego Startu więc mamy realne szanse uzyskania tego zaszczytnego tytułu. Więcej informacji 
o tej akcji można przeczytać na stronie: www.ptd.edu.pl. 

                                                                                          Marzena Michalska

Wieczór wspomnień w Bibliotece
Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne. 

I dom pełen wspomnień. Najważniejsze jest, by żyć dla powrotu. 
             Antoine de Saint-Exupéry

W piątek  13  lutego  2009 r.  w naszej  Bibliotece 
Publicznej  odbył  się  „Wieczór  wspomnień”.  Zaproszeni 
najwierniejsi  czytelnicy  wspominali  wszystkie  lata 
spędzona z nami, wspaniałą przygodę z książką i 60-lecie 
naszej placówki.

Ta  sentymentalna  podróż  bez  biletu  przebiegała 
w  rodzinnej  atmosferze  pełnej  życzliwości  i  ciepła. 
Biblioteka  oprócz swojej  informacyjnej  funkcji  stała  się 
miejscem gdzie można mile spędzić czas.

Istniejemy  dzięki  Wam  drodzy  Czytelnicy 
i  pragniemy  z  całego  serca  wszystkim  podziękować 
i życzyć następnych wielu lat współpracy.

Istota  wspomnień  polega  na  tym,  że  nic  nie 
przemija,  a  niektórych wydarzeń  się  nie  zapomina,  lecz 
przeżywa od nowa. 

                                       Monika Kardacz
            

Informacja z działalności KS „OLIMPIA” Nowa Wieś za rok 2008

W roku 2008 pracowaliśmy podobnie jak w roku poprzednim. Swoją działalność opieramy na pracy 
z sekcji piłki siatkowej w dwóch grupach. Wszystkich członków Klubu razem mamy 20. Grupa młodzieży 
gimnazjalnej przychodzi na treningi w piątki bardzo niesystematycznie. Systematycznie przychodzi na treningi 
10 – 12 osób z grupy starszej.

http://www.ptd.edu.pl/


Ta  grupa  reprezentuje  nasz  Klub  na  różnych 
zawodach  sportowych  i  turniejach.  Na  szczególne 
wyróżnienie  zasługują:  Jędrzej  Kubisiak  –  kapitan 
drużyny,  Jakub  Dominiak,  Dariusz  Czajkowski,  Rafał 
Habecki,  Janusz  Kwiatkowski,  Adam  Karolak,  Hubert 
Kardasz,  Przemysław  Nowak,  Marcin  Sujkowski. 
W  innych  dniach  okazjonalnie  odbywają  się  treningi 
w  tenisa  stołowego  oraz  latem  przygotowania  do 
sołtysiady i piłki siatkowej plażowej.
 Nasz  Klub  może  poszczycić  się  w  2008  roku 
następującymi osiągnięciami:
-   II miejsce w turnieju o puchar Burmistrza Słupcy,
-  III  miejsce  w  Radziejowskiej  Lidze  Powiatowej 

Drużyn Wiejskich,
-  VI miejsce w Powiatowej Lidze Regionalnej TKKF w Radziejowie,
-   II miejsce w turnieju Drużyn Wiejskich o Puchar Starosty Radziejowskiego,
-   I miejsce w rundzie jesiennej Radziejowskiej Ligi Powiatowej Drużyn Wiejskich,
-   II miejsce w Powiatowej Lidze Regionalnej TKKF w Radziejowie – po 5 kolejkach.
-  Udział  w dwóch  turniejach  na  sześć  w  XIV Regionalnym  Grand  Prix  w piłce  siatkowej  TKKF Konin 
zajmując I i II miejsce. W pozostałych nie braliśmy udziału ze względu na pokrywające się terminy z naszymi 
ligami.  

W  październiku  2008  roku  mieliśmy  kontrolę  przeprowadzoną  przez  pracowników  Starostwa 
Powiatowego  w Radziejowie  za  okres  działania  2006 do  września  2008  roku.  Przedmiotem kontroli  była 
zgodność działalności Klubu z ustawą o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. z późniejszymi zmianami. 
W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień. Na działalność statutową Klubu dysponowaliśmy kwotą 
zaplanowaną 1 500 zł  z  UMiG w Piotrkowie  Kujawskim.  Na dłuższe wyjazdy korzystamy z  busa UMiG 
w  Piotrkowie  Kujawskim,  dzięki  uprzejmości  Pana  Burmistrza.  Bardzo  dobrze  współpracuje  się  nam 
z miejscowym Zakładem Terapii Zajęciowej i Radą Sołecką.

W przyszłości chcemy jeszcze podnieść poziom osiągnięć i pozyskać nowych zawodników. Czekamy 
też  z  utęsknieniem na  naprawę sali  gimnastycznej,  a  szczególnie  parkietu,  który  jest  w opłakanym  stanie 
i zagraża bezpieczeństwu zawodników. Jeżeli nie będziemy mieli wsparcia, to działalność naszego Klubu stoi 
pod wielkim znakiem zapytania, bo same chęci zawodników i działaczy nie wiele mogą pomóc i nie wystarczą. 
Szukaliśmy sponsorów z zewnątrz, ale kto tak małemu klubowi pomoże. 

Edward Kubisiak

GÓRA GROSZA 

Szkoła  w  Dębołęce  już  kolejny  raz  wzięła  udział 
w  Akcji  Góra  Grosza,  która  trwała  od  24  listopada  do 
5  grudnia  2008  roku.  Celem  akcji  Góra  Grosza, 
organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, jest zebranie 
środków  na  pomoc  dzieciom  wychowującym  się  poza 
własną  rodziną,  w  tym  na  tworzenie  i  dofinansowanie 
domów  dla  dzieci,  rodzinnych  domów  dziecka,  pogotowi 
rodzinnych,  kwalifikowanych  rodzin  zastępczych  oraz  dla 
najbardziej  potrzebujących  domów dziecka,  które  realizują 
prorodzinne programy wychowawcze.

Akcją  Samorządu  Uczniowskiego  kierowała 
M.  Pietrzykowska  wraz  z  jej  opiekunem J.  Stranc.  W międzyklasowym  konkursie  pt.  ”Zbierz  największą 
GÓRĘ GROSIKÓW" rywalizację wygrała kl. VI, otrzymując w nagrodę słodycze. Łączną sumę, jaką zebrali 
uczniowie naszej szkoły, to 105,97 zł i 10 centów. 

                  Monika Pietrzykowska, Jolanta Stranc



Zimowa Gwiazdka 2008

Jak  co  roku  na  miesiąc  przed  świętami 
bożonarodzeniowymi  nasza  szkoła  przystąpiła  do  akcji 
Rodzina - Rodzinie, która odbywa się pod hasłem „Zimowa 
Gwiazdka”. Społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej 
w  Dębołęce  jest  otwarta  na  pomoc  potrzebującym. 
W listopadzie uczniowie gromadzili gry, puzzle, maskotki, 
przybory szkolne i i inne zabawki. W tym roku udało nam 
się  zebrać  dwa  duże  kartony  upominków,  które  zostały 
wysłane do rodzin wielodzietnych potrzebujących pomocy. 
Mamy nadzieję, że nasze upominki wywołały uśmiech na 
twarzach obdarowanych dzieci.

                                                                        
         Monika Pietrzykowska, Jolanta Stranc

Bal karnawałowy
Dnia 29 stycznia w Szkole Podstawowej w Dębołęce odbył się bal przebierańców zorganizowany przez 

Samorząd  Uczniowski.  Przy  dyskotekowej  muzyce  dzieci 
prezentowały  swoje  stroje  jak  również  umiejętności 
taneczne.

Podczas  balu  został  przeprowadzony  konkurs  na 
najciekawszy  strój.  Za  pomysłowość  w  przebraniu 
organizatorzy balu przyznali kilkanaście wyróżnień, za które 
uczniowie  otrzymali  nagrody.  Z  uwagi  na  fakt,  iż  dzieci 
wykazały  się  dużą  fantazją  w  oryginalności  strojów, 
wszystkie zostały obdarowane słodkim upominkiem.

Gdy wybiła godz. 1830 wszystkie księżniczki, nurek, 
wiosna,  cyganka,  krasnoludek,  anioł,  syrena,  smok, 
kominiarz a nawet śmierć udali się do domów.
Następny bal już za rok.

    Monika Pietrzykowska, Jolanta Stranc

Dzień Samorządności
Tradycyjnie  dzień  Wiosny  w  naszej  szkole  obchodzimy  jako  Dzień  Samorządności.  Tego  dnia 

Samorząd Uczniowski prosi panią dyrektor o przekazanie 
władzy.  W tym roku pani  dyrektor  Anna Pilarska przed 
przekazaniem  władzy,  postanowiła  sprawdzić 
predyspozycje SU i całej  braci uczniowskiej  w kierunku 
zarządzania  szkołą.  Uczniowie  stanęli  przed  wielkim 
wyzwaniem,  którym  był  egzamin  ze  znajomości  praw 
ucznia i dokumentów obowiązujących w szkole. Nagrodą 
za  prawidłowe  odpowiedzi  był  słodki  poczęstunek.  Po 
„surowym"  egzaminie  pani  dyrektor  obdarzyła  SU 
kredytem  zaufania  i  przekazała  przewodniczącej  SU 
Dominice Żak klucz od szkoły.

Na  początek  wszyscy  uczniowie  i  nauczyciele 
zostali  zaproszeni  do  obejrzenia  i  wysłuchania  części 
artystycznej.  W tym roku klasa  V a i  V b (pod opieką 
M.  Siutkowskiej,  A.  Gabrysiak  i  M.  Woźniak)  przedstawiły  sztukę  pod  tytułem „Amelka  szuka  wiosny" 
zrealizowaną na podstawie opowiadania  H. Januszewskiej „Słoneczna bajka". Na sali zrobiło się kolorowo, 
gwarno i radośnie. Po przedstawieniu i krótkiej przerwie, cała brać uczniowska została zaproszona do wspólnej 
zabawy. Wytypowani wcześniej uczniowie wzięli udział w konkurencjach. Rywalizację sportową poprowadziła 
A.  Kukso.  Klasy czwarte  zmierzyły  się  z  rakietką  i  piłeczką  tenisową.  Zwycięzcą  okazał  się  A.  Pokorski 



reprezentujący klasę IV c. Ponieważ znajomość praw ucznia była hasłem przewodnim całej zabawy, klasy piąte 
stanęły  przed  koniecznością  rozwiązania  krzyżówki  na  temat  znajomości  wyżej  wymienionych  praw. 
Bezbłędnie  poradziły  sobie  klasy  V a  i  V c.,  pozostałe  popełniły  po  jednym błędzie.  Klasy  szóste  miały 
utrudnione zadanie. Dwuosobowe zespoły klasowe miały poradzić sobie z rysowaniem symboli wiosennych 
z zamkniętymi oczami. Zwycięski zespół reprezentował klasę VI a. Dla uczestników wszystkich konkurencji 
nagrodą był słodki poczęstunek, a dla zwycięzców dodatkowo fanfary.

Świetnie  reagowała publiczność,  która  również przyłączyła  się do zabawy.  Uczniowie chętnie  brali 
udział we wspólnym śpiewaniu czy wymagającej wielkiej odwagi "gimnastyce buzi i języka".
Na koniec przewodniczący SU podziękowała wszystkim za wspólną zabawę, z wielkim żalem ogłosiła koniec 
Dnia Samorządności, po czym, klucz od szkoły powędrował do gabinetu pani dyrektor.

M. Siutkowska, A. Gabrysiak, M. Woźniak

Turniej tenisa stołowego o tytuł mistrza gminy Piotrków Kujawski

Dnia 14 marca 2009 roku w sali Szkoły Podstawowej 
w Piotrkowie Kujawskim odbył się turniej tenisa stołowego.
W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:
Rocznik 1998 i młodsi:
Klasy I-IV
Dziewczyny:                                    Chłopcy:
1. Natalia Grzegorkiewicz 1. Hubert Karmowski
2. Kinga Redmerska 2. Krzysztof Lisiecki
3. Monika Górska 3. Łukasz Deręgowski

4. Dawid Kowalski
5. Krystian Adamczyk

Rocznik 1996-1997:
Klasy V-VI
Dziewczyny: Chłopcy:
1. Anita Tunicka 1. Jacek Wesołowski
2. Monika Szczepańska 2. Sebastian Malinowski
3. Aleksandra Wojtczak 3. Marian Wichliński
4. Klaudia Woźniak

Rocznik 1993-1995:
Dziewczyny: Chłopcy:
1. Katarzyna Małachowska 1. Sebastian Sobiesierski
2. Marta Karpińska 2. Szymon Kubacki
3. Anna Małachowska 3. Szymon Wojciechowski

Sołtysi: Radni:
1. Marian Stramowski 1. Piotr Siutkowski
2. Krzysztof Żak 2. Marian Stramowski
3. Włodzimierz Kubiak 3. Włodzimierz Kubiak

Powyżej 35 lat:
1. Zbigniew Karpiński
2. Zbigniew Wojciechowski
3. Mariusz Wojtczak

Organizatorem  turnieju  był  Pan  Piotr  Siutkowski  - 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Piotrkowie  Kujawskim 
przy  współudziale  pani  Doroty  Wysockiej  ze  Szkoły 
Podstawowej w Dębołęce oraz pana Zbigniewa Karpińskiego 
z Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim, który był również głównym sędzią turnieju. Nagrody dla zwycięzców 
ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - Mirosław Skonieczny. Turniej cieszył się dużym 
zainteresowaniem uczestników.

 Mirosław Czynsz



Ferie  - Zima 2009
Każdego dnia ferii odbywały się zajęcia świetlicowe gdzie dzieci i młodzież mogła korzystać z różnego 

rodzaju propozycji  przygotowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury,  Sportu i  Rekreacji  m.in.  gier 
stolikowych, zajęć ruchowych, zajęć plastycznych, Odbyły się również turnieje tenisa stołowego w czterech 
kategoriach,  Szkół  Podstawowych,  Szkół  Gimnazjalnych  i  średnich,  oraz powyżej  35 lat.  W turnieju brała 
udział liczna grupa zawodników. Rywalizacja toczyła się niespodziewanie na bardzo wysokim poziomie.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Wśród Szkół Podstawowych:
I miejsce - Damian Włosiński
II miejsce - Mikołaj Świątkowski
Wśród Szkół Gimnazjalnych i ponad Gimnazjalnych:
Dziewczyny:
I miejsce - Katarzyna Małachowska
II miejsce - Anna Małachowska
III miejsce - Marta Karpińska
Chłopcy:
I miejsce - Cezary Doręda
II miejsce - Mateusz Żak
III miejsce - Sebastian Sobiesierski
W kategorii powyżej 35 lat:
I miejsce - Janusz Kozłowski
II miejsce - Krzysztof Wysocki
III miejsce - Zbigniew Wojciechowski

Wszyscy  finaliści  otrzymali  nagrody  ufundowane  przez  MGOKSiR,  które  wręczyli  Dyrektor 
MGOKSiR  Marek  Marynowski,  inspektor  ds.  Sportu  Turystyki  i  Rekreacji  Arkadiusz  Szczurowski  oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Siutkowski.

Do  udanych  propozycji  MGOKSiR  można  również  dołączyć  turniej  strzelecki  z  karabinka 
pneumatycznego w którym pierwsze miejsce zajął  Sebastian Sobiesierski,  drugie miejsce Szymon Staszak, 
trzecie   miejsce   Adam   Woźniak.  Zorganizowano również dwa  wyjazdy poza teren Piotrkowa Kujawskiego; 
pierwszy na basen do Mogilna,  gdzie  największą atrakcją cieszyła  się zjeżdżalnia  i  Jakuzi,  drugi  do „Jura 
Parku”  w  Solcu  Kujawskim,  gdzie  dużym  zainteresowaniem  dzieci  i  młodzieży  cieszyły  się  makiety 
oryginalnej wielkości dinozaurów wkomponowanych w krajobraz lasów. Podczas ferii zaszczycił  nas swoją 
obecnością teatrzyk ART-RE z Krakowa w sztuce „Skarbnikowe Dary”. Odbył się również karnawałowy bal 
przebierańców dla najmłodszych uczestników ferii z nagrodami. W ostatnim dniu ferii zorganizowano ognisko 
któremu towarzyszyło szereg konkursów finałowych. Dzieci brały udział w grach i zabawach, za co zostały 
otrzymały nagrody i dyplomami pamiątkowymi.

 Piotr Marciszewski

Zapobiegajmy pożarom
Miejsko  Gminny  Ośrodek  Kultury  Sportu 

i  Rekreacji  oraz  Zarząd  Miejsko-Gminny  Ochotniczej 
Straży  Pożarnej  w  Piotrkowie   Kujawskim  byli 
organizatorami  konkursu  plastycznego  o  tematyce 
przeciwpożarowej.  Podsumowanie  konkursu  nastąpiło 
podczas  finału  Ogólnopolskiego  Turnieju  „Młodzież 
zapobiega Pożarom”, którego głównym organizatorem był 
Zarząd  Miejsko  Gminny Związku  OSP  w  Piotrkowie 
Kujawskim. Impreza  odbyła  się  w  pomieszczeniach 
miejscowego  Gimnazjum.  
Komisja konkursu plastycznego w składzie:
1. Marek Marynowski
2. Ireneusz Kucharski
3. Sławomira Kowalska, 
postanowiła przyznać nagrody następującym uczniom w wymienionych poniżej kategoriach:



w kat. I,  II,  III klasa: Wyróżnienia: 
1. Adrian Fer - Piotrków Kujawski 5. Julia Starosta - Dębołęka
2. Oliwia Leśnik -Dębołęka 6. Adrian Szymański - Bycz          
3. Julia Włodarska - Piotrków Kujawski 7. Kacper Wajer - Piotrków Kujawski
4. Mariusz Demski - Bycz 8. Natalia Ziętara - Piotrków Kujawski
W kat.  IV,  V,  VI klasa: 9. Kacper Zaliwkowski - Piotrków Kujawski
1. Justyna Dąbrowska - Nowa Wieś, Dębołęka
2. Lidia Szeląg - Przewóz, Dębołęka
3. Monika Rzeczkowska - Bycz
W kat. Przedszkolaków równorzędne nagrody: Nagrody specjalne:
Aleksandra Modrzejewska Praca na szkle - Neola  Frątczak
Wiktoria Płachecińska Praca przestrzenna - Mariusz Stramowski
Laura Wilińska
Estera Stachniuk
Natomiast w współzawodnictwie wiedzy dotyczącej zapobiegania pożarom najlepszymi okazali się zawodnicy 
wymienieni poniżej , którzy jednocześnie zakwalifikowali się do turnieju na poziomie powiatowym.  Są to:
w kat. Szkół średnich: w kat. Gimnazjum: w kat. Szkół podstawowych:
1. Sylwia Kujawa, 1. Erwin Wojtczak, 1. Kamil Nadzieja,
2. Agnieszka Paradzińska, 2. Joanna Kamińska, 2. Arkadiusz Kapturski,

3. Żaneta Iglewska - rez. 3. Anita Tunicka - rez.
Organizatorzy turnieju serdecznie dziękują Urzędowi Miasta w Piotrkowie Kujawskim za ufundowanie 

wartościowych nagród a także Dyrekcji Gimnazjum za miłe przyjęcie, oraz sponsoring smacznego obiadu dla 
wszystkich uczestników.

    Piotr Marciszewski

Udana promocja naszych artystów
Powiatowa Biblioteka w Radziejowie w ramach imprez cyklicznych pn.”Twórcy z Naszego Regionu” 

w dniu  18.03.2009 roku miała  zaszczyt gościć tym razem 
ambasadorów   Naszej  kultury  Aleksandrę  Sas  Wisłocką, 
która  promowała  swój  pierwszy  tomik  wierszy- 
”Przynosiłeś  mi  fiołki”,  oraz  Marka  Marynowskiego 
ze  zbiorową  wystawą  prac  malarskich  tematycznie 
dostosowaną do charakteru imprezy.

Wieczór  przy  świecach  zgromadził  spodziewanie 
szeroką  rzeszę  sympatyków  poezji  i  malarstwa,  gdzie 
oprawę  muzyczną  przygotowała  Szkoła  muzyczna 
w  Radziejowie  -  na  skrzypcach  zagrała  Agnieszka 
Brzozowska  w  towarzystwie  Dariusza  Jaskrowskiego  – 
fortepian,  formując  jednocześnie  wspaniałe  tło  do 
prezentacji piotrkowskich artystów. Na zakończenie imprezy artyści zostali nagrodzeni wielkimi brawami, oraz 
pięknymi  bukietami kwiatów. Uczestnicy imprezy wypowiadali  się pochlebnie dostrzegając wysoki poziom 
artystycznym imprezy.
                                                                                                                         Piotr Marciszewski 

Wójcin wciąż aktywny
Wójcińska świetlica  tętni  życiem. Rok 2009 rozpoczął  się wspaniałym Sylwestrem na którym gości 

bawił  Mariusz  Kornacki  z  Zagorzyc.  Bardzo  smaczne  i  gorące  dania  przygotowała  Pani  Serkowska 
z  Ziemięcina.  Goście  byli  tak  mili  i  kulturalni  za  co  składamy  im  podziękowanie  i  zapraszamy  na  bal 
sylwestrowy 2009/2010. Trzeciego stycznia została zorganizowana zabawa choinkowa, na której kolędy grali 
i  śpiewali  artyści  z  koła  zainteresowań  muzycznych  z  Wójcina  i  GOK  w  Skulsku  pod  dyrekcją  Jana 
Skuratowicza.  Również  był  zarecytowany wiersz przez naszą regionalną  poetkę  Elżbietę  Robakowską.  Do 
tańca dzieciom przygrywał Mariusz Kornacki. Dzieci i ich opiekunowie otrzymali poczęstunek: herbatę, kawę, 
napoje,  ciasto,  owoce i  słodycze.  Dzieci  z opiekunami  było  około 230 osób. Nie zabrało miłego Mikołaja 
i Klauna. Każde dziecko otrzymało po dwie paczki a było ich ponad 130. Wieczorem od godz. 2000 do 430 odbył 
się kolejny bal „Poprawiny posylwestrowe”. Organizatorami balów byli: Włosiński Sławomir z żoną Renatą, 
Szczepański  Waldemar  z  żoną  Ewą,  Jacek  Kostrzak  z  żoną  Barbarą  i  Wiesław  Michalak.  Zarząd  Kółka 



Rolniczego  w Wójcinie dnia 7 lutego zorganizował dzieciom 
wyjazd na basen do Mogilna z niespodzianką. Podczas ferii 
zimowych  dla  dzieci  rolników  Związek  Rolników 
Indywidualnych  zorganizował  13  dniowy  pobyt 
w  Zakopanem  za  330  zł.  Również  jest  przymiarka  by 
zorganizować  wakacje  dla  dzieci  nad  Morzem  lub 
w Zakopanem. Zainteresowane osoby proszone są  o kontakt 
z Wiesławem Michalakiem zam. Wójcin, tel. 0604-739-716. 

Bardzo  prężnie  rozwija  się  Koło  Zainteresowań  w 
Wójcinie,  które  bierze  udział  w  różnych  uroczystościach 
przynosząc dobre imię wsi Wójcin  i Gminy Piotrków Kuj. 
W dniu 7  maja 2009 r. będą grać w Kaliszu, gdzie telewizja 

pokaże ich nie tylko na ekranach w Polsce, ale również poza 
granicami  kraju.  Myślimy  również  o  dniu  dziecka. 
Z Sylwestra,  Choinki i Pikniku Wójcińskiego można nabyć 
kasety  u  fotografa  Pana  Sylwestra  Radzimskiego  tel. 
0604-446-919. Mamy wspaniałą świetlicę i sypialnię przez co 
z roku na rok przybywa nam klientów. Dysponujemy jeszcze 
wolnymi miejscami na rok 2009. Chętne dzieci do nauki gry 
na  instrumentach  jak  również  wynajęcie  świetlicy  na 
wszelkie  imprezy  okolicznościowe  prosimy  zgłaszać 
u Wiesława Michalaka tel. 0604-739-716.

Wszystkim  czytelnikom,  oraz  ich  rodzinom 
i  znajomym,  Radosnych  Świąt  Wielkanocnych,  dużo 

serdeczności i wzajemnego szacunku z głębi serca życzy Wiesław Michalak.
           Wiesław Michalak

Obchody Jubileuszu Piotrkowa Kujawskiego 
W bieżącym  roku  mija  750  rocznica  ukazania  się  pierwszej  wzmianki  pisemnej  o  parafii  i  osady 

Piotrków Kujawski. Z tej okazji Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 
zapraszają 

mieszkańców na uroczystości Jubileuszowe, które odbędą się 30 maja 2009 r. w centrum miasta przy ulicy 
Rynek. W programie uroczystości zaplanowano:
- barwny korowód ulicami miasta,
- msza święta,
- prezentacje sołectw i indywidualnych rolników,
- występy młodzieży szkolnej i zespołu folklorystycznego „Piotrkowianie”.
Imprezy towarzyszące: spotkanie „W blasku świec” - „Porozmawiajmy o Piotrkowie”, gry i zabawy sportowe - 
„Niedziela z mamą i tatą”, Dni Piotrkowa, Sołtysiada.

                                                                                    Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

Darmowy internet
Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Piotrkowie  Kujawskim  kończy  prace  nad  uruchomieniem  pierwszego 

w powiecie radziejowskim bezpłatnego dostępu do internetu, zwanego hot spotem (hot spot - punkt dostępu 
umożliwiający  dostęp  do  darmowego  internetu  za  pomocą  sieci  bezprzewodowej).  W  okolicy  Biblioteki 
Publicznej  można  będzie  korzystać  z  bezprzewodowej  sieci  internetowej  za  pomocą  komputerów 
wyposażonych w kartę sieciową WiFi, która instalowana jest obecnie standardowo we wszystkich laptopach 
(starsze komputery wymagają instalacji tej karty, co wiąże się z wydatkiem ok. 50 zł). Obejmował on będzie 
zasięgiem do 800 metrów (przy widoczności anten) wokół Biblioteki  Publicznej w Piotrkowie Kujawskim. 
Urządzenia  zostały  zamontowane  na  dachu  budynku  Biblioteki  Publicznej  w  Piotrkowie  Kujawskim. 
Oferowana prędkość nie będzie przekraczała 128 kb/s, co nie jest rewelacją, ale pozwoli odbierać i wysyłać 
pocztę  oraz  przeglądać  strony  internetowe.  W ciągu  najbliższego  roku,  powstaną  kolejne  trzy  hot  spoty, 
pokrywające  dalszą  cześć  obszaru  miasta.  Dalsze  informacje  zostaną  podane  na  stronie 
www.piotrkowkujawski.pl.

                                                                                                         Mirosław Czynsz


