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750 lat parafii i osady Piotrków Kujawski 
1259 - 2009          

 „Rapsodia miasta” 
Jest takie miejsce 

na ziemi, 
gdzie się rodzimy. 

Jest też i takie, 
gdzie istniejemy 
z losu przyczyny. 
Rapsodia miłością 

pisana, 
rapsodia miasta, 
które jest moim 

domem. 
Kościoła wieża 

słońcem oblana, 
rapsodia dźwięcząca 

dzwonem. 
I w tej rapsodii 
dźwięczącej, 

historia miasta 
spisana. 

Błysk gwiazdy 
na niebie 

wschodzącej, 
od dawnych dziejów 

zarania. 
I wszystkie wschody 

słońca 
i noce z ogromem 

czułości, 
rapsodia dzwonem 

dźwięcząca 
w sercach pełnych 

miłości 
I aby melodia 

trwała, 
dźwięczała piotrkowskim 

dzwonem, 
na miasto spływała 

chwała 
i zawsze Piotrków 

był domem. 

   Aleksandra Sas Wisłocka



                      

750 lat parafii i osady Piotrków Kujawski 

Kalendarium  imprez  związanych  z  obchodami  Jubileuszu  750  –  lecia  parafii  i  osady 
Piotrków Kujawski.

● Kwiecień 2009 
Spotkanie z artystami i twórcami z miasta i gminy

● Maj 2009
Główne uroczystości obchodów Jubileuszu – 30 maja 2009 r., ul. Rynek

1220 - Zbiórka uczestników korowodu na placu przy Remizie,
1230 - Wymarsz uczestników korowodu do Kościoła,
1300 - Msza św.,
1400 - Blok imprez na Małym Rynku:

➢ 1400 - Zwiedzanie wystaw,
➢ 1415 - Wystąpienie burmistrza,
➢ 1420 - Przedstawienie gości,
➢ 1425 - Rys historyczny,
➢ 1435 - Piotrków w czasach współczesnych,
➢ 1445 - Wystąpienia zaproszonych gości,
➢ 1500 - Część artystyczna,
➢ 1530 - Występ zespołu „Piotrkowianie”,
➢ 1600 - Występ zespołu muzycznego,
➢ 1700 - Zakończenie uroczystości.

● Lipiec 2009
 Maraton Windsurfingowy na jeziorze Gopło

  Dni Piotrkowa Kujawskiego

● Grudzień 2009
Pożegnanie jubileuszowego roku na Rynku w Piotrkowie Kujawskim 

_______________________________________________________________________________________________

Obraz na okładce autorstwa Kuby – studenta Wyższej Szkoły 
Sztuki Stosowanej w Poznaniu  



Drodzy Mieszkańcy.

Największy  obok  Tacyta  historyk  rzymski  Liwiusz  
napisał:  „Historia  to  świadek  czasów,  światło  prawdy,  
żywa  pamięć,  mistrzyni  życia,  zwiastunka  przyszłości.”  
Jego uwielbienie dla przeszłości zjednało mu przyjaźń wielu  
ludzi.

           Żyjemy  w  „małej  Ojczyźnie”  –  Mieście  i  Gminie  Piotrków  Kujawski.  Wspólnie  tworzymy 
wizerunek  naszej  miejscowości.  Nie  można  jednak  budować  szczęśliwej  przyszłości  zapominając  
o tradycji, historii i ludziach, którzy pozostawili trwały ślad w dziejach Piotrkowa.

            Szczególnie z myślą o młodym pokoleniu, nie zapominając o pozostałych mieszkańcach naszej  
gminy, Rada Miejska podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2009 – Rokiem Piotrkowa Kujawskiego.

            Analiza  dostępnych  dokumentów  archiwalnych  pozwoliła  ustalić,  iż  najstarszą  pisemną 
wzmianką o istnieniu parafii piotrkowskiej jest dokument z 29 stycznia 1259 roku. W tym samym roku  
pojawiła  się  po  raz  pierwszy  nazwa Piotrków Kujawski  w  brzmieniu  „Petrcov”.  Przyjmując  obie 
wzmianki pisemne za pierwsze urzędowe informacje o parafii i osadzie Piotrków, w bieżącym roku 
wypada 750 – lecie ich istnienia. 

            750 lat – lat rozkwitu i lat klęski. Przez naszą gminę – tak jak inne gminy w Polsce – przeszły 
powstania narodowe, zabory, wojny, choroby, ludzkie tragedie. Ale zawsze ludzie – mieszkańcy tej  
kujawskiej ziemi – potrafili zjednoczyć się i pokonać przeciwności losu.

            Razem zbudowaliśmy dzisiejszą naszą „małą  Ojczyznę”.  Z  roku na rok  rosną wymagania,  
zmieniają  się  struktury  i  oczekiwania.  Ogrom  potrzeb  wymusza  na  nas  dynamizm  pracy.  
Odzwierciedleniem  naszych  starań  jest  zajęcie  III  miejsca  w  rankingu  „TANI  URZĄD”  oraz  
znalezienie  się  wśród  laureatów  w  rankingu  „Europejska  Gmina,  Europejskie  Miasto”  
w województwie kujawsko-pomorskim. 

            Od pięciu lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Uczestnictwo we wspólnocie europejskiej  
zobowiązuje nas do wzmożonej pracy na rzecz lokalnej społeczności. 

Szanowni Państwo. 

            Moje doświadczenie życiowe podpowiada mi, że podstawą działań podejmowanych w procesie  
zarządzania  gminą  jest  planowanie  strategiczne,  a  wyznacznikiem  realizacji  celów  są  finansowe  
możliwości gminy. Działać trzeba wspólnie, a człowiek i jego potrzeby muszę być rzeczą nadrzędną.  
Marzeniem moim - jak i  wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy - jest doprowadzenie do  
całkowitego zwodociągowania. Marzą nam się drogi, które spełnią oczekiwania użytkowników, hala 
sportowa tętniąca  życiem i  ludzie  zadowoleni,  szczęśliwi,  z  optymizmem patrzący  w  nadchodzącą  
przyszłość.                                                                                           

                                                                                                       Mirosław Skonieczny

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski



Z kart historii Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. 
(Opracowano na podstawie Kroniki Gminy z dnia 10 listopada 1936 roku oraz Rocznika Diecezji 
Włocławskiej z roku 2000)

I. Położenie 
Gmina  wiejska  Piotrków  Kujawski  (według  danych 

z  1936  roku)  wchodzi  w  skład  powiatu  nieszawskiego 
województwa warszawskiego. Siedzibą zarządu gminnego jest 
osada Piotrków. Gmina od wschodu graniczy z gminą Bytoń, 
od południowego - wschodu  z gminą Czamanin, od południa 
z  gminą  Boguszyce,  od  zachodu  z  gminą  Ruszkowo,  a  od 
północno - zachodniej strony z powiatem Mogilno. 
Teren gminy przeważnie pagórkowaty. Gleba w ¼ pszenno – 
buraczana,  w  ½/  żytnio  –  kartoflana,  w  ¼  lekkie  piaski. 
Gruntów melioracyjnych około 1/1000 ha. Gmina dzieli się na 
22 gromady: Bycz, Dębołęka, Galczyce, Gradowo, Higieniewo, 
Józefowo Kozy, Kryszkowice, Krzymowo, Lubsin, Palczewo, 
Piotrków Kujawski, Rogalin, Stanisławowo, Stawiska, Szewce,              Widok dawnego Piotrkowa, obecnie ul. 1 Maja
 Świesz, Teodorowo, Tomisławice, Wójcin, Zakręta, Zborowiec. 

W obrębie  Piotrkowa Kujawskiego wyróżniano osadę miejską Piotrków Kujawski,  wieś Piotrków, wieś Piotrków 
Poduchowny i folwark Piotrków. W roku 1931 gmina zajmuje 8806 ha przestrzeni.    

II. Mieszkańcy 

ludność w poszczególnych 
miejscowościach ludność według wyznania ludność według języka ojczystego

*Bycz - 327
*Dębołęka - 488
*Galczyce - 356
*Gradowo - 491
*Higieniewo - 112
*Józefowo - 137
*Kozy - 280
*Kryszkowice - 289
*Krzymowo - 211
*Lubsin - 421
*Palczewo - 128
*Piotrków - 3.304
*Rogalin - 150
*Stanisławowo - 106
*Stawiska - 310
*Szewce - 448
*Świesz- 229
*Teodorowo - 167
*Wójcin - 543
*Zakręta - 214
*Zborowiec - 115
            Razem: 9.206

*rzymsko-katolicka - 6.976
*ewangelicko-augsburska - 1.450
*prawosławna - 9
*baptyści - 93
*wyznania mojżeszowego - 678
                                    Razem: 9.206

*język polski dla - 6.985
*język niemiecki dla - 1.543
*język żydowski dla - 678
                                    Razem: 9.206

III. Najważniejsze wydarzenia historyczne
Osada Piotrków Kujawski istniała w czasach starożytnych. Leżała na szlaku bursztynowym wiodącym z Rzymu nad 

Bałtyk.  Była to prężna osada,  w której  istniała pogańska świątynia.  Na jej   ruinach pobudowano kościół.  Na początku 
XVIII w. Piotrków Kujawski  otrzymał przywileje odbywania jarmarków od  Jana III Sobieskiego  i  Augusta III Sasa.. 
Prawa miejskie nadał nam  August III Sas 24 grudnia 1738r. Miasto tętniło życiem, a mieszkańcy bogacili się na handlu. 
Nadszedł jednak czas rozbiorów, który zahamował rozwój gospodarczy miasta i gminy. 



Po II rozbiorze miasto zostało wcielone do zaboru 
pruskiego.  Po  kongresie  wiedeńskim  należeliśmy  do 
Królestwa  Polskiego.  W  czasie  Powstania 
Styczniowego,  przez  miasto  przechodzi  wraz 
z  wojskiem  Ludwik  Mierosławski,  by  stoczyć 
największą  bitwę  na  Kujawach  w  Nowej  Wsi. 
Mieszkańcy  udzielają  powstańcom  wszelkiej  pomocy. 
Za  tę  pomoc  car  Aleksander  l  odbiera  nam  prawa 
miejskie w 1867r. Staliśmy się wsią, w której nastąpiło 
zahamowanie  gospodarcze.  Przy  końcu  XVIII  w. 
następuje ponowny rozwój gospodarczy, ze względu na 
przygraniczne  położenie.  W tym czasie  Piotrków stał 
się prywatną własnością  niemieckiej  rodziny  Masków, 
którą odkupił lekarz  Leopold Tabaczyński dla swojego 

syna Bolesława. 
Na  skutek  zawirowań  historii,  dochodzi  do 

wybuchu l  wojny światowej.  W Piotrkowie tworzy się 
Polska  Organizacja  Wojskowa.  12  listopada  1918r. 
Piotrków  został  wyzwolony.  Powstał  Komitet 
Obywatelski  Bezpieczeństwa  Publicznego  oraz  Milicja 
Obywatelska.  27  października  1918r.  wybrano  radę 
gminy, która działała aż do 1926r. 

W  latach  1917-1920  Piotrków  Kujawski 
odzyskał  prawa  miejskie,  które  utracił  ze  względu  na 
brak  starań  mieszkańców.  Pobudowano  kolej 
wąskotorową, która połączyła nas z Kołem i Nieszawą. 
W 1930r. w Piotrkowie gościł prezydent państwa Ignacy                                          Mała stacyjka w Piotrkowie
Mościcki . Obiecał z Piotrkowa uczynić  wzorcowe  miasteczko.
  Plany  te   pokrzyżował  wybuch  II  wojny  światowej.  Prezydentowi  towarzyszył  minister  spraw  wewnętrznych 
i premier gen.  Felicjan Sławoj Sładkowski. W 1934r. oddano do użytku kolej szerokotorową Herby Gdynia, łączącą Śląsk 
z Bałtykiem. Od tego czasu nastąpił największy rozwój Piotrkowa. 

1 września 1939r. wybucha II wojna  światowa. Na samym początku Niemcy mordują 22 mieszkańców Piotrkowa, 
w tym 8 księży. Oddziały SS niszczą godła, krzyże, sztandar szkoły. Aresztują nauczycieli i księży. Większość z nich zginęła 
w Dachau lub Mathausen. 19 września 1945r. Piotrków zostaje wyzwolony przez żołnierzy polskich i radzieckich. 
     
IV. Oświata w gminie 
1.  6  lutego  1874r.  -  umiało  się  podpisać  tylko  czworo  

mieszkańców naszej gminy.
2. Rok 1890 - istniały w gminie tylko 3 szkoły: w Piotrkowie, 

w Byczu i w Lubsinie
3. Lata 1895-1900 - gmina buduje szkołę w Wójcinie.
4. Lata 1912-1926 - działa szkoła u p. Franciszka

Graczyka  przy ul. Kaliskiej w Piotrkowie Kujawskim.
5. Powstaje Macierz Szkolna - do pracy przystępują:

Piechocki  Michał  -  aptekarz,  Słodkowski  Józef  - murarz, 
Gryczan  Franciszek -  kupiec.  Wszyscy  byli  mieszkańcami 
Piotrkowa.

6. Macierz prowadzi ożywioną działalność; dzięki jej staraniom 
powstaje: szkoła w Szewcach i biblioteka w Piotrkowie.

7. Władze rosyjskie niezadowolone z działalności Macierzy 
 przystępują do prześladowań jej działaczy; Piechoccy  uciekają                                 Szkoła u pana Graczyka
 z Piotrkowa, Krauze Józef - sekretarz gminy zostaje aresztowany,
 ponieważ domagał się przywrócenia do szkół języka polskiego, Doręda - wójt gminy Złotnik z Rogalina, również zostaje 
aresztowany.
Gmina w czasie trwania I wojny światowej została zrujnowana przez wojska niemieckie.

8. Po zakończeniu I wojny światowej zaczyna się ożywienie gospodarcze gminy. Zostają otwarte szkoły w Witkowicach 
i Galczycach.



9.  Rok  1926  -  oddanie  do  użytku  7  oddziałowej  szkoły 
w Piotrkowie Kujawskim:

*była  to  pierwsza  szkoła  w  powiecie  nieszawskim  po 
odzyskaniu niepodległości przez Polskę,
*poświęcenia dokonał biskup Zdzitowiecki,
*na  uroczystości  poświęcenia  był  obecny  wojewoda 
warszawski Sołtan oraz starosta nieszawski.

10.  Rok  1928  -  budowa  4  oddziałowej  szkoły  podstawowej 
w  Tomisławicach  i  likwidacja  1  oddziałowej  szkoły 
w Witowicach.

11.  Rok  1939  maj  -  piotrkowską  szkołę  odwiedził  kardynał 
Hlond wraz z dostojnikami kościoła.

12. Przed wybuchem II wojny światowej działało w Piotrkowie 
prywatne Gimnazjum.                 Pokaz sportowy na terenie starej szkoły w Piotrkowie

13. Rok 1950 - z autorskim odczytem przybył  do naszej szkoły 
Wojciech Żukrowski.

14. Lata 1966-1969 - pobudowano nową przestronną szkołę podstawową.

V. Parafia piotrkowska
1. Należy do najstarszych i najlepiej uposażonych na Kujawach.
2. Rok 1259 - pierwsza wzmianka o piotrkowskiej parafii.
3. Pierwsza świątynia pw. św. Jakuba -  spalona przez Krzyżaków w 1331r. -  ufundowana przez właścicieli  Piotrkowa 

i Lubsina.
4. Połowa XVI w. -  Piotr Piotrkowski , kanonik włocławski proboszcz piotrkowski oraz kolator kościoła wystawia nową 

murowaną świątynię.
5. Rok 1555 - biskup Jan Drohojewski konsekruje kościół pw. św. Jakuba i św. Witalisa, Bożego Ciała i Matki Bożej.
6.  To ostatnie  wezwanie  było podyktowane  faktem,  że  już wówczas znajdowała się  tu  gotycka rzeźba,  przedstawiająca 

Matkę Bożą, trzymającą Jezusa, odbierającą kult szczególny.
7. Połowa XVIII w. - niewielka przebudowa kościoła.
8. Rok 1791 - zaplanowano gruntowny remont kościoła oraz określono zakres przewidzianych prac.

9.  Lata  1810-1812  -  proboszcz  piotrkowski  oraz 
sufragan  włocławski  i  oficjał,  a  następnie  bp. 
Lubelski Marceli Dzięcielski  przeprowadza remont 
kościoła.

10.  Rok 1864 -  proboszcz  Jan Sobecki rozbudowuje 
świątynię;  przedłużono  ją  o  dwa  przęsła, 
wybudowano  nową  wieżę,  dobudowano  kaplicę, 
wieżę, odnowiono wnętrze i wyzłocono ołtarze.

11.  Lata  1922,  1950,  1975  -  kolejne  remonty: 
wymalowanie krat i kaplic bocznych.

12.  Lipiec  1956r.  -  kardynał  Stefan  Wyszyński, 
uczestniczący  w  zjeździe  koleżeńskim 
organizowanym  w  Piotrkowie  Kujawskim, 
poświęca instalację głośnikową w kościele.

13.  Lata  1982-1983  -  pokrycie  kościoła  nową  dachówką, 
karpiówką, a wieżę - blachą miedzianą.

14.  Rok 2000 Wielki Jubileusz  - umieszczenie w świątyni 
tablicy upamiętniającej przejście chrześcijaństwa z II do 
III tysiąclecia.

Kościół w Piotrkowie Kujawskim dziś
*styl świątyni późnogotycki, orientowana,
*prezbiterium dwuprzęsłowe, zamknięte wielobocznie
*nowa zakrystia z przedsionkiem od północy,
*szersza  prostokątna  nawa,  posiadająca  sklepienie 
gwiaździsto-siatkowe,
*ołtarz główny barokowy z XVIII wieku,



*Pieta z XIV wieku,
*srebrny krzyż i wota z XVIII wieku,
*w górnej kondygnacji głównego ołtarza obraz Chusta św. Weroniki, ośmioboczny z XVIII wieku, w ołtarzu bocznym rzeźba 
Chrystusa Ukrzyżowanego z XVIII wieku, z metalowym periozonium i koroną. Krucyfiks barokowo - ludowy z XVIII wieku.

Z karty żałobnej (Męczennik II wojny światowej)
W czasie II wojny światowej żołnierze niemieccy 

dokonali mordu na osobach świeckich i kapłanach w 

piotrkowskim parku. Pomordowani spoczywają na tutejszym 

cmentarzu, a wśród nich ks. Leon Nowakowski,, którego Jan 

Paweł II 13 czerwca 1999r. w Warszawie beatyfikował jako 

jednego z męczenników ostatniej wojny. Uroczystości parafialne 

związane z tym wydarzeniem miały miejsce 24 października 

1999r. na miejscowym cmentarzu, nieopodal miejsca pochówku. 

Uroczystościom przewodniczył ks. biskup Roman Andrzejewski..    Przemówienie na miejscu mordu osób świeckich i kapłanów

VI. Stowarzyszenia i instytucje społeczne
W okresie międzywojennym istniały w Piotrkowie i gminie prężnie działające instytucje społeczne, których było 19 :

 kółka rolnicze 
 koła gospodyń wiejskich,
 koła młodzieży wiejskiej,
 ochotnicze straże pożarne
 Stowarzyszeni Kobiet Katolickich w Piotkrowie
 Stowarzyszenie Mężów Katolickich w Piotrkowie
 Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej w Piotrkowie 
 Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet w Piotrkowie
 Oddziały Związku Strzeleckiego w :

Piotrkowie, Byczu,  Galczycach
 Kolejowe Przysposobienie Wojskowe w Piotrkowie
 Stowarzyszenie Kupców Polskich w Piotrkowie 
 Spółdzielnia Kredytowa Żydowska w Piotrkowie
 Biblioteka Społeczna Żydowska w Piotrkowie 
 Kasa Dobroczynna                                                                            
 Koło Samorządowe L.O.P.P. w Piotrkowie
 Związek Rzemieślniczy Żydów                                                     Straż Pożarna z Piotrkowa Kujawskiego     
 Stowarzyszenie Kupców Żydowskich.                          (zdj. z ok 1912 r.) 

                                                                                                                                                                   
Za działalność w nich odznaczono następujących mieszkańców: ks. Henryk Koławski, proboszcz tutejszej parafii - za pracę  
w dziedzinie samorządu otrzymał Złoty Krzyż Zasługi;  Wacław Pęczkowski, kupiec z Piotrkowa - za pracę w dziedzinie  
zdrowotnej otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi;  Maciej Wysocki z Wójcina - za pracę nad podniesieniem rolnictwa otrzymał  
Brązowy Krzyż Zasługi.  

(Powyższe teksty opracowali :Arleta Petek i ks. Piotr Dziurdziński. 
Zamieszczone  zdjęcia  pochodzą  ze  zbiorów  archiwalnych  prywatnych  właścicieli  i  Szkoły  Podstawowej  w  Piotrkowie 
Kujawskim)



Dzień dzisiejszy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. 

I. Położenie i ludność

Gmina Piotrków Kujawski położona 

jest  w  południowej  części  województwa 

kujawsko-pomorskiego  i  stanowi  część 

powiatu radziejowskiego 

Krajobraz  gminy  jest  nizinny. 

Jedynym  dominującym  elementem 

orograficznym  jest  falista  równina 

z  niewysokimi  pagórkami  morenowymi 

w rejonie Jeziora Głuszyńskiego i Czarnego 

Brodu,  gdzie  wysokości  względne 

przekraczają  40  m.  Gmina  Piotrków 

Kujawski  zajmuje  powierzchnię  139  km2 

zamieszkiwaną  przez  około  10.000 

mieszkańców, w tym 4551 osób w mieście.

Miasto  i  Gmina  Piotrków  Kujawski  znajduje  się  w  południowej  części  województwa 
kujawsko-pomorskiego  na  granicy  z  województwem  wielkopolskim.  Pod  względem  hydrograficznym  jest 
położony  na  obszarze  dwóch  dorzeczy  Odry  i  Wisły.  Oś  hydrograficzną  stanowi  kanał  Gopło  -  Świesz 
odprowadzający wody ze znacznej  części  gminy do jeziora Gopło oraz Jeziora  Głuszyńskiego,  które  wraz 
z jeziorami Czarny Bród i Słuchaj są najczystszymi zbiornikami wodnymi. 

Na  terenie  jednostki  administracyjnej  występują  dwa  obszary  prawnie  chronione,  do  nich  należą: 
Nadgoplański Park Tysiąclecia utworzony w 1967 r. z dostępem do jeziora Gopło oraz obszar Chronionego 
Krajobrazu ustanowiony w 1983 r. dla terenów przylegających do Jeziora Głuszyńskiego. 

Tereny te wyznaczają kierunek do rozwoju turystyki i gospodarstw agroturystycznych, które zapewniają 
profesjonalną obsługę i gwarancję dobrego wypoczynku.

II. Rozwój lokalny

Gmina  Piotrków  Kujawski  jest  zwodociągowana  w  95%;  w  najbliższym  czasie  planuje  się  dalsze 
inwestycje.  Samorząd  z  powodzeniem  realizuje  cele  wyznaczone  w  Strategii  Rozwoju  Miasta  i  Gminy 
szczególnie w dziedzinie służącej ochronie i kształtowaniu środowiska. Usytuowanie oczyszczalni komunalnej 
pozwala na kontynuowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. 



Efektem  tych  działań  jest  oddana  do  użytku  inwestycja  współfinansowana  przy  udziale  środków 
Funduszu Przedakcesyjnego PHARE 2001. W ramach dalszego porządkowania gospodarki wodno ściekowej 
w roku 2006 wybudowano kanalizację sanitarną w części południowej Piotrkowa Kujawskiego, dla realizacji 
której  uzyskano  dofinansowanie  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Lokalnego  w  wysokości  50  %. 
Przebudowano sieć kanalizacji  deszczowej w ulicach: Św. Ducha i Kaliska. Sieć dróg dostosowana jest do 
potrzeb i pozwala dotrzeć w każdy uroczy zakątek. Podejmuje się jednak działania zmierzające do poprawy 
jakości istniejącej infrastruktury drogowej w ramach ulepszeń i układania nawierzchni asfaltowych. Całkowicie 
zmodernizowane  oświetlenie  uliczne  i  drogowe  w  znacznym  stopniu  wpłynęło  na  bezpieczeństwo 
mieszkańców i przyjezdnych gości.
Inwestycje zaplanowane na następne lata: 

1. Ukończenie  budowy  hali  widowiskowo-sportowej 
w Piotrkowie Kujawskim.

2. Budowa  nowej  oczyszczalni  ścieków  i  wysypiska 
śmieci.

3. Rozbudowa ujęcia wody w Piotrkowie Kujawskim.
4. Przebudowa dróg gminnych.
5. Modernizacja oraz rozbudowa oświetlenia drogowego 

w sołectwach.
6. Modernizacja świetlic wiejskich.
7. Uzupełnienie  brakującej  sieci  kanalizacji  sanitarnej 

i deszczowej.
8. Modernizacja stadionu miejskiego

               Hala widowiskowo-sportowa w trakcie budowy

III. Oświata i placówki opiekuńcze

Miasto  i  Gmina  Piotrków  Kujawski  jest  organem prowadzącym  dla  trzech  Szkół  Podstawowych: 
w  Byczu,  Dębołęce  i  Piotrkowie  Kujawskim, Gimnazjum  w  Piotrkowie  Kujawskim  i  Przedszkola 

Samorządowego  w  Piotrkowie  Kujawskim.  Zadaniem 
samorządu  jest  wspieranie  rozwoju  podległych  sobie 
placówek  oświatowych,  poprawa  bazy  lokalowej 
i wyposażenia. 

We  wszystkich  placówkach  pracują  zespoły 
nauczycielskie, posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe. 
Nowoczesne  pracownie  komputerowe  i  liczne  pomoce 
dydaktyczne  pozwalają  osiągać  dobre  wyniki  w  nauce 
i  wychowaniu.  Bogata  oferta  zajęć  pozalekcyjnych 
umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań i talentów.

Szkoły  są  otwarte  na  współpracę  z  innymi 
placówkami. Nauczyciele wraz z uczniami aktywnie działają 
na  rzecz  lokalnych  środowisk.  Absolwenci  placówek 

oświatowych w gminie i mieście są samodzielni, odpowiedzialni i odważni w podejmowaniu wszelkich działań 
na rzecz własnego rozwoju osobowego.

IV. Kultura i sport

Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Kujawskim działa 
od 1948 roku. Podstawą działalności piotrkowskiej książnicy są 
jej  zadania  statutowe,  lecz  w  obecnych  czasach,  szczególnie 
w małych społeczeństwach lokalnych, istnieje potrzeba wyjścia 
na  zewnątrz  i  dostosowania  się  do  potrzeb  środowiska, 
w  którym  działa.  Biblioteka  zatrudnia  profesjonalną  kadrę, 
która z pasją wykonuje swoje obowiązki.  Różne formy pracy 
z  czytelnikiem  zachęcają  go  do  czynnego  uczestnictwa 
w kulturze.

                                                                                                                                Wierni czytelnicy w czasie spotkania
                      z okazji 60-lecia Biblioteki



Miejsko  Gminny  Ośrodek  Kultury,  Sportu 
i  Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim jest instytucją 
upowszechniania  kultury  i  organizacji  społecznego 
uczestnictwa  w kulturze.  Jest  jednostką  samodzielną. 
Podstawowe  zadania  MGOKSiR  realizuje  przede 
wszystkim  przez:  organizowanie  imprez  masowych, 
rozbudzanie  aktywności  kulturalnej  indywidualnej 
i zespołowej, współpracę z placówkami oświatowymi 
i opiekuńczymi oraz ośrodkami kultury z innych miast 
i gmin.

Od  kilku  lat  piotrkowski  ośrodek  kultury 
jest  organizatorem  m.in.:  DNI  PIOTRKOWA, 
Finałów   Wielkiej   Orkiestry   Świątecznej   Pomocy, 
okolicznościowych festynów i turniejów: szachowego                      Zespół folklorystyczny “Piotrkowianie”
oraz tenisa stołowego. W lipcu br. z inicjatywy MGOKSiR 
będzie reaktywowany Maraton Windsurfingowy na jeziorze Gopło.

V. Pomoc społeczna

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim działa od 1990 roku i jest 
realizatorem  zadań  pomocy  społecznej  w  gminie.  Do 
podstawowych  zadań  Ośrodka  należy  w  szczególności: 
przyznawanie  i  wypłacanie  świadczeń  przewidzianych 
przepisami prawa, praca socjalna,  analiza i ocena zjawisk 
rodzących  zapotrzebowanie  na  świadczenia  społeczne, 
prowadzenie  i  rozwój  niezbędnej  infrastruktury  socjalnej 
oraz realizacja nowych form pomocy. 

Kadra Ośrodka posiada profesjonalne wykształcenie 
i długoletnie doświadczenie w wykonywanej pracy i służbie 
ludziom potrzebującym pomocy. 

Godnym  podkreślenia  jest  fakt,  że  wychodząc 
naprzeciw  potrzebom  środowiska,  a  szczególnie  rodzin 
wielodzietnych,  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji 
materialnej, utworzono Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą                    Jasełka 2008 w wykonaniu dzieci 
z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.                 ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej 
                                                                                                                                              

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi rozpoczęły działalność 1 marca 1997 roku, przyjmując 
30. uczestników. Początkowo zajmowały lokal przy ulicy Poznańskiej w Piotrkowie Kujawskim, a od lipca 
2006 roku mieszczą się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Wysiłki  zatrudnionej  kadry  i  kierownictwa 
WTZ  zmierzają  do  ogólnego  rozwoju  i  poprawy 
sprawności  każdego  uczestnika,  niezbędnych  do 
możliwie  niezależnego,  samodzielnego  i  aktywnego 
życia  w  środowisku.  Kluczową  rolę  w  działalności 
warsztatów  odgrywają:  rehabilitacja  zawodowa 
i społeczna. 

Zajęcia  prowadzone  z  uczestnikami  WTZ 
dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb, a udział 
w różnorodnych spotkaniach integracyjnych  z lokalną 
społecznością rozwija umiejętności komunikowania się 
i funkcjonowania w społeczeństwie.

 
               Stoisko wystawowe prac uczestników WTZ

Redakcja jubileuszowego wydania “Echa Piotrkowa” serdecznie dziękuje wszystkim osobom, 
które dostarczyły nam materiały i zdjęcia niezbędne do przygotowania niniejszego egzemplarza.



VI. Gospodarstwa agroturystyczne

1. Ewa i Zbigniew Andrzejewscy
Przewóz, gm. Piotrków Kujawski 
tel. 0-663-032-655 kom. 0-608 419-694.

2. Mirosław Nowacki
    Połajewek, gm. Piotrków Kujawski 
    tel. 0-54 265-57-47 lub 0-603 605-687 
    www.agroturystyka.polajewek.prv.pl, 
    e-mail agro_polajewek@wp.pl 
  
3. Janusz Lewandowski 
    Połajewo, gm. Piotrków Kujawski,                                         Gospodarstwo agroturystyczne państwa Andrzejewskich
    tel. 0-54 265-44-27 lub 0-507 417-282.                                                  

4. Henryka i Stanisław Jabłkowscy
    Połajewo, gm. Piotrków Kujawski tel. 0-54 265-58-06.

5. Józef Bachurski
    Trojaczek, gm. Piotrków Kujawski tel. 0-601 175-480.

                                                                        Wędkarze nad jeziorem Gopło

                                  
   INTEMO S.A. - Firma z przyszłością

Intemo S.A. to firma zajmująca się produkcją detali na wtryskarkach i prasach. Firma 
działa na skale międzynarodową wysyłając swoje produkty zarówno na rynki europejskie jak 
i światowe. 

Posiadamy  ogromne  doświadczenie  w  produkcji  detali  z  tworzyw  sztucznych. 
Jednocześnie ciągle staramy się usprawniać i modernizować naszą prace 
poprzez wdrażanie nowych systemów i technologii. 

Naszym głównym celem jest satysfakcja klienta, bezpieczeństwo 
i  troska o pracowników i działalność przyjazna środowisku,  czego 
dowodem  może  być  wprowadzenie  w  działalność  firmy  zasad 
sprzyjających ochronie środowiska.

Od  wielu  lat  jesteśmy  zdobywcami  wielu  certyfikatów 
m.in.  EMAS, GAZELE 
BIZNESU,  EN-ISO 

9001:2008, EN-ISO 01:2004 i PN-N 18001:2004, co czyni nas 
firmą godną zaufania. 

W  skład  naszego  parku  maszynowego  wchodzi:  21 
wtryskarek z robotami, o siłach zwarcia od 1000 do 7500 kN 
i objętości wtrysku od 150 do 8000 cm3. W ramach wydziału 
mamy  własna  narzędziownie  zapewniającą  bieżącą  obsługę 
maszyn i form wtryskowych, a także taśmociągi i etykieciarki. 

W skład  naszej  oferty  wchodzą  wyroby: techniczne, 
telekomunikacyjne,  AGD,  opakowania,  akcesoria 
ogrodowe,  ogrodzenia  kute,  odkuwki  matrycowe,  a  także 
obróbka metali.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności naszej firmy można znaleźć na stronie: www.intemo.pl
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