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W  NUMERZE:
● XIII Dni Piotrkowa Kujawskiego.
● Lato w Parku Tysiąclecia.
● Piknik Wiejski - Zborowiec 2007.
● Z myślą o naszych milusińskich.
● Sukces naszych uczniów w konkursie  ogłoszonym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.
● 100 - lecie OSP i 20 - lecie Orkiestry Dętej.
● Pożegnanie Wakacji 02.09.2007 r. 
● U nas w Przedszkolu.
● Wójcin wciąż aktywny.
● Prace nad Leaderem przynoszą efekty.
● Gościnne wakacje w piotrkowskiej podstawówce.
● KRUS.
● Ogłoszenie.



XIII Dni Piotrkowa Kujawskiego
Obchody rozpoczęto „Piknikiem Familijnym” w Ośrodku Wypoczynkowy w Połajewie. Odbyły się tam 

indywidualne Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa R.S.W., w którym I miejsce w kategorii juniorów zajął 
Wiśniewski Adrian - 1863 pkt, w kategorii seniorów wygrał Kwiliński Włodzimierz - 6468 pkt. 
Czołowe miejsca w Drużynowych Zawodach o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zdobyli:
     I miejsce: Drużyna Piotrków    - 20630 pkt.
     II miejsce: Drużyna Zakrzewo - 15417 pkt.
     III miejsce: Drużyna Dobre      - 8750 pkt.
Puchar Burmistrza w kategorii juniorów:
     I miejsce zdobyła grupa z Piotrkowa Kuj. z ilością punktów - 4213, 
     II miejsce wywalczyło Zakrzewo - 259 pkt.
Połajewska  plaża  stała  się  scenerią  Turnieju  Piłki  Plażowej,  w  którym  to  uczestnicy  walczyli  o  puchar 
Dyrektora MGOKSiR.
Wyniki meczy:

DRUŻYNY Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Wynik 
meczu

„Chłopaki z Kentucky” / „Young Stars” 12/21 14/21 21/17 21/19 15/13 3:2

„TKKF Kujawiak”/ ”Young Stars” 21/10 21/13 21/7 ----- ----- 3:0

„TKKF Kujawiak” / „Chłopaki z Kentucky”
21/5 25/11 25/17 ----- ----- 3:0

Składy drużyn:

             „CHŁOPAKI 
            Z KENTUCKY” „TKKF KUJAWIAK” „YOUNG STARS” 

Piotr Gąsiorowski Ryszard Dorywalski Klaudia Kuś 
Jacek Kaźmierczak Andrzej Własiuk Sebastian Zańko

Radosław Cymerman Jacek Kowalski Karol Darowski
Sylwester Radzimski

Zwycięzcą został TKKF Kujawiak, II miejsce wywalczyli „Chłopaki z Kentucky”, III miejsce zajął „Young 
Stars”. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy.

 Kolejną atrakcją był Turniej Strzelecki, w którym to uczestnicy 
strzelali z broni pneumatycznej.
Dyplomy i medale otrzymali:

 I miejsce: Szczepan Robak 41/50
 II miejsce: Jacek Kaźmierczak 39/50
 III miejsce: Rafał Dorosz 37/50

Zespoły  jednostki  straży  pożarnej 
oraz  policji  zaprezentowały  sprzęt 
ratownictwa wodnego, sprzęt pożarniczy 

i wyposażenie policji. Część artystyczna pikniku zaczęła się od konkursów, gier 
i  zabaw  dla  dzieci,  występów  zespołów  tanecznych  z  Miejsko  Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim. Potem barwnie 
zaprezentowali  swój  program  artyści  zespołu  folklorystycznego 
„Piotrkowianie”. Występ gwiazdy wieczoru – Andrzeja Rybińskiego poprzedził 
koncert zespołu „Lidka i Adam”.
Atmosfera, jaką stworzył Andrzej Rybiński swoim występem spowodowała, że 
publiczność domagała  się  wielu  bisów.  Ostatnią  atrakcją  tego wieczoru była 
wspólna zabawa taneczna z udziałem zespołu „Relax”. 



Drugi dzień tej dorocznej imprezy (niedziela) to gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Pierwsza część to 
„Sołtysiada”,  która  odbyła  się  na  „Stadionie  Miejskim”  przy  ulicy  Kaliskiej  w  Piotrkowie  Kujawskim. 
Głównymi konkurencjami były:
- Bieg na 60 metrów chłopców:
I miejsce - Krzysztof Siutkowski – 9,9 s, II - Dawid Dadzibóg – 10,2 s, III - Mateusz Kaczmarek – 10,5 s. 
- Bieg na 60 metrów dziewcząt:
I miejsce - Monika Siutkowska – 10,2 s, II - Fryderyka Murawska – 10,5 s, III - Julia Kocent – 11 s.
- Bieg na 100 metrów mężczyzn:
I miejsce - Michał Kozłowski – 12,1 s, II - Paweł Rybicki – 12,2 s, III - Daniel Kuligowski – 13,0 s.
    Zwycięzcy otrzymali dyplomy i medale.
Typowo  męską  konkurencją  było  pchnięcie  kulą.  Najlepszy  okazał  się  Wojciech  Mielcarek  -  11,50  m, 
II miejsce - Piotr Laskowski – 11,20 m, III miejsce - Tomasz Mielcarek – 10,80 m. Zwycięzców uhonorowano 
dyplomami i medalami.
Mężczyźni  wykazać  się  mogli  również  w  konkurencji  podnoszenia  25  kg  ciężarka.  Najlepszy  wynik  (23 
podniesienia)  należał  do  Wiesława  Lisieckiego,  drugie  miejsce  (23  podniesienia)  wywalczył  Andrzej 
Laskowski, a trzecim w tej konkurencji był Mariusz Wojtczak (9 podniesień). Zwycięzcy otrzymali puchary 
i dyplomy.
Konkurs  skoku w dal  wyłonił  zwycięzców, gdzie  z  wynikiem 5,15 m Łukasz  Gawroński  zajął  I  miejsce. 
II miejsce z wynikiem 4,85 m zajął Wojciech Mielcarek, a III miejsce należało do Mateusza Betlińskiego, który 
ukończył konkurs z wynikiem 4,80 m.
W przeciąganiu liny zmierzyły się dwie drużyny - z Łabędzina i z Dębołęki. Nagrodę w postaci skrzynki piwa 
wywalczyła drużyna z Dębołęki.
Wielką  atrakcją  imprezy  był  mecz  Gwiazd  Sołtysiady,  w  którym  udział  wzięły  drużyny  utworzone 
z najlepszych uczestników „Sołtysiady”.
W Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski I miejsce wspólnymi siłami 
zdobyła  formacja,  w  której  skład  wchodzili  reprezentanci  dwóch  sołectw:  Dębołęki  i  Szewc.  II  miejsce 
przypadło drużynie ze Zborowca. III miejsce zajęła drużyna stworzona z reprezentantów Lubsina, Rogalina 
i Szewc. Drużyny zostały nagrodzone pucharami i dyplomami.
W Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotrków Kujawski zwyciężyła drużyna 
z Łabędzina. II miejsce należało do zespołu z Nowej Wsi, a na III miejscu turniej ukończył zespół z Jerzyc. Za 
zajęte miejsca drużyny zostały nagrodzone pucharami i dyplomami.
Rozegrany konkurs rzutów karnych wzbudził wiele emocji. Złoty medal 
w tej konkurencji zdobył Tomasz Kocent, srebrnym medalem nagrodzona 
została  Elżbieta  Maniewska,  a  brązowy  krążek  otrzymał  Wiesław 
Lisiecki.

Jednocześnie  przy  Remizie  Straży  Pożarnej  rozegrany  został 
Turniej  Piłki  Siatkowej  o Puchar Burmistrza Miasta  i  Gminy Piotrków 
Kujawski.

Wyniki meczy:

DRUŻYNY SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 Wynik meczu
„Olimpia” / ”Kuranty” 22/25 20/25 14/25 ------- -------- 0:3

„Kuranty” / „TKKF Kujawiak” 19/25 25/23 21/25 25/23 10/15 2:3

„TKKF Kujawiak” / „Olimpia” 25/5 25/10 25/16 ------- -------- 3:0

Składy drużyn:

OLIMPIA Nowa Wieś KURANTY Powałkowice
        TKKF KUJAWIAK

    Piotrków Kujawski
Janusz Kwiatkowski Dawid Kontowicz Ryszard Dorywalski
Przemysław Nowak Paweł Wujkowski Andrzej Własiuk

Jędrzej Kubisiak Leszek Kurant Waldemar Własiuk
Krzysztof Trawczyński Marek Kurant Bartosz Sowiński

Jakub Dominiak Dawid Zbawidzki Krystian Piątek
Rafał Habecki Dariusz Żerniski Robert Szewczak

Piotr Korytkowski Adam Gabrysiak Krzysztof Kujawa



W tym czasie na scenie amfiteatru jako punkt programu – muzyka na dobry początek, zaprezentował się zespół 
„Optima”  oraz  nasza  regionalna  poetka  Elżbieta  Robakowska,  która  przedstawiła  nam  dzieje  Piotrkowa 

Kujawskiego i zaprezentowała kilka swoich utworów literackich.
W  rozegranych  zawodach  strzeleckich  z  broni  pneumatycznej 
najlepszym  wynikiem  poszczycić  się  mógł  Marian  Kardasz  45/50, 
II  miejsce  zajął  Tomasz  Paradziński  43/50,  a  III  miejsce  wystrzelał 
Przemysław Jędrzejewski.
Organizatorzy  Pikniku  Familijnego  nie  zapomnieli  o  najmłodszych. 
Zorganizowano  dla  nich  różne  gry  i  zabawy.  Dopełnieniem  części 
artystycznej  były  występy  zespołów  tanecznych  działających  przy 
MGOKSiR.  Występ  zespołu  folklorystycznego  „Piotrkowianie” 
przyciągnął  starszą 

część publiczności. W trakcie trwania imprezy można było 
skorzystać  z  dmuchanych  zjeżdżalni,  poskakać  na 
trampolinach  oraz  pojeździć  na  kucykach,  gdzie  najmilej 
przyjęty był mały źrebak o imieniu Fuks. W międzyczasie 
wysłuchaliśmy znanego parodysty Stana Tutaja oraz zespołu 
EquatoR.  Wieczór  uświetnił  zespół  Toples,  który  swoim 
show porwał  publiczność,  a  ta  domagała się wielu bisów. 
O godzinie 22:00 rozpoczęła się wspólna zabawa z udziałem 
zespołów „Sampler” i „Ray of Joy”. Nad spokojnym przebiegiem imprez czuwała profesjonalna ochrona.

 Marek Marynowski

       LATO W PARKU TYSIĄCLECIA
Miasto  i  Gmina  Piotrków  Kujawski  już  po  raz  czwarty 

uczestniczyła  w  imprezie  „LATO  W  PARKU  TYSIĄCLECIA” 
organizowanej  przez  Nadgoplański  Park  Tysiąclecia  i  PTTK  Oddział 
Nadgoplański w Kruszwicy, która odbyła się w dniach 4-5 sierpnia 2007 
roku w Kruszwicy.  Jest  to impreza kulturalna,  na której  prezentują się 
gminy nadgoplańskie .

Naszą gminę zaprezentowali:
 - Urząd Miasta i Gminy,
 - Proszkownia Mleka,
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi,
 - Dom Pomocy Społecznej,
 - Kowalstwo Artystyczne Pana Andrzeja Schmidta,
 - Zespół folklorystyczny “Piotrkowianie”.
O godz. 12.00 pod Mysią Wieżą nastąpiło otwarcie Lata  w Parku Tysiąclecia przez Dyrektora NPT Pana 
Romana  Wróblewskiego,  który  powitał  przybyłych  gości  i  zaprosił  do  występu  zespół  folklorystyczny 
„Piotrkowianie”, działający przy MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim, który zaprezentował kujawski folklor. 
Barwne  stroje,  ludowa  muzyka  i  przyśpiewki  bardzo  podobały 

się  zgromadzonej  publiczności, 
która  nagrodziła  występ  zespołu 
gromkimi brawami. 

W  czasie  tych  występów 
odbywała  się  prezentacja  gmin 
nadgoplańskich,  które  swoimi 
ciekawymi wystawami przyciągały 
dużą  ilość  zwiedzających 
mogących  oglądać  oraz  kupować 
różne  obrazy  i  wyroby  artystyczne,  a  także  kosztować  smakołyki 

przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. 



W prezentacji  gmin po  raz  pierwszy wzięła  udział  Proszkownia 
Mleka z Piotrkowa Kujawskiego Spółka z o.o., którą swoim udziałem 
zaszczycił  Zarząd  tj.  Piotr  Rosiński  -  Prezes  oraz  Sławomir  Zasada 
- V-ce Prezes. Zakład zaprezentował swoje produkty oraz nagrody, które 
otrzymał w ostatnim czasie. Produkty, które zostały zaprezentowane to: 
Masło  Ekstra  Staropolskie,  Masło  Lekkie  Staropolskie  oraz  Stołowe 
Śmietankowe.    Z    nagród,    które   otrzymały  produkty  można 
wymienić:  Złota  Mleczna  Rewia  oraz  Złoty  Medal  na 
Międzynarodowych     Targach 
Poznańskich  Polagra  Foods 

2006  dla  Masła  Ekstra  Staropolskiego,  Hit  Regionu  dla  Masła 
Lekkiego  Staropolskiego.  Firma  otrzymała  także  Wielką  Konew 

Europejską,  Lidera  Agro  - 
Exportu  oraz  Gazelę  Biznesu.  

Dużym  zainteresowaniem 
cieszyły  się  wystawione  prace 
przez  Urząd  Miasta  i  Gminy, 
Dom  Pomocy  Społecznej, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz przedmioty kowalstwa artystycznego 
Pana Andrzeja Schmidta, który oprócz wystawy prezentował na miejscu 
swoje umiejętności.

 
      Wszystkim współorganizatorom dziękujemy za pomoc w prezentacji gminy oraz 

              zapraszamy w przyszłym roku.
                                                                                  Mirosław Czynsz

Piknik Wiejski - Zborowiec 2007
We wsi Zborowiec odbył się "Piknik Wiejski". Organizatorem byli: Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń 

Wiejskich w Zborowcu. Do imprezy przygotowywaliśmy się ok. 2 tygodnie. Pogoda nas nie zawiodła i ludzie 
o wielkim sercu, czyli sponsorzy. Kobiety z KGW przygotowały potrawy: barszcz czerwony, hot-dogi, frytki, 
kiełbaskę z grilla, chleb ze smalcem i ogórkiem. Wśród przysmaków były: rurki z kremem i bitą śmietaną, 
gofry z dodatkami (dżem, cukier puder), pączki oraz różne ciasta, również przygotowane przez panie z KGW. 
Można było napić się: kawy, herbaty i napoi chłodzących. 
Ogromną popularnością cieszyła się loteria fantowa, gdzie każdy los wygrywał. Była też wystawa rękodzieła 
artystycznego  z  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  z  Nowej  Wsi.  Nie 
zawiodły  również  służby  mundurowe  z  Komendy  Powiatowej  Policji, 
z  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej,  oraz  piotrkowskiej  OSP. 
Policja radziejowska prezentowała nam wyposażenie i sprzęt niezbędny 
podczas  masowych  imprez  sportowych,  bowiem  w  Radziejowie 
utworzony jest specjalny pluton dla tego typu działań. Powiatowa Straż 
Pożarna pochwaliła się pełnym sprzętem niezbędnym w walce z różnego 
rodzaju żywiołami oraz w wypadkach drogowych, natomiast piotrkowska 
OSP zademonstrowała nam akcje gaszenia pożaru.  Uczestnicy pikniku 
wiejskiego każdą prezentacje nagradzali wielkimi brawami. Nie zabrakło 
innych atrakcji,  jak trampolin,  zjeżdżalni  dmuchanych, quadów (małe motorki).  Profesjonalne nagłośnienie 
przez agencję artystyczną, oraz profesjonalna ochrona dodała prestiżu naszej imprezie. Jednak największym 
aplauzem cieszyły się występy naszych mieszkańców przygotowane na tą okazję. Od pół roku w świetlicy 
wiejskiej  działa  kilka  kółek  zainteresowań  prowadzonych  przez  Sołtysa  Sołectwa  Zborowiec  P.  Elżbietę 
Maniewską  (jest  to  praca  społeczna),  przy  ogromnym  wsparciu  mieszkańców.  Zespół  "KASKADA" 
zaprezentował  się  w  dwóch  tańcach  w  kategorii  tańców  nowoczesnych,  zatańczyły  też 
"STOKROTKI"....dziewczyny w wieku 3,5 i 6 latek do utworu "Puszek Okruszek". Nasza miejscowa poetka 
P. Elżbieta Robakowska czytała nam swoje piękne wiersze ułożone na temat Zborowca, a na koniec prezentacji 
Zborowca, panie z Koła Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą Mariolą Radzimską, wyszły z obsługi klientów 
na  chwilę,  aby zmienić się  w artystki   i  zaśpiewały 2 piosenki,  do których przygrywał  im na  akordeonie 
miejscowy rolnik P. Arkadiusz Gańczak. Braw nie było końca. Były też konkursy z nagrodami dla dzieci: 



taniec,  wiersz,  piosenka.  Dorośli  też  mogli  się  zabawić  zdobywając 
nagrody  w  konkursie  tańca  i  podnoszenia  ciężarka.  Humory  nam 
dopisywały, bo nasze kulinaria sprzedawały się wyśmienicie, a i nastroje 
bawiących się przy zespole ALTRONIX  i zespole EquatoR wskazywały, 
że zorganizowanie pikniku w taki sposób było strzałem w dziesiątkę.
Nie  zabrakło  również  licytacji  dwóch  tortów.  Jeden  z  nich 
upieczony  przez  P.  Radzimską  ze  Zborowczyka  sprzedaliśmy  za 
180 zł, drugi za 70 zł.
Dla  przybyłych gości  zorganizowaliśmy również bezpłatny parking na 
polu,  udostępniony  przez  właścicielkę  Panią  Helenę  Malec.  Wśród 

licznych zaproszonych gości nie zawiedli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz 
Prezes Powiatowego Koła Gospodyń Wiejskich Pani Anna Patyk i Prezes Miejsko Gminnego Koła Gospodyń 
Wiejskich Pani Anna Jarońska. 
Korzystając  z  okazji  chciałabym  skierować  podziękowania  dla  Pana 
Arkadiusza Gańczaka za skoszenie trawy na Wielkim Placu, dla KGW za 
wspaniałą pracę, angażowały się całe rodziny. W imieniu Rady Sołectwa 
i  KGW  w  Zborowcu,  chciałabym  podziękować  Panu  Burmistrzowi 
Mirosławowi  Skoniecznemu  za  wsparcie  finansowe  oraz  sponsorom: 
piekarnia  cukiernia  "JANTAR" Nieszawa,  piekarnia  cukiernia  „PTYŚ” 
P. Wiśniewscy, sklep P. Niciejewscy, hurtownia P. Kubacki, hurtownia 
P. Dziubich, kiosk P. Pietrzak, kiosk P. Bartczak, sklep P. Dzięciołowscy, 
zakład  "INTEMO",  sklep   P.  Borowski,  sklep  "FIGARO"  P.  Łyczak, 
sklep  P.  Karkosik,  sklep  "Wszystko  po  4  zł"  sklep,  P.  Sylwestrzak, 
P.  Patyk oraz licznym uczestnikom, którzy podczas pikniku fundowali  dzieciom występującym smakołyki. 
Serce  i  dobra wola  -  tyle  tylko trzeba,  aby  dobrze  się  bawić,  w niepowtarzalnej  atmosferze.  Pozdrawiam 
organizatorów i wszystkich uczestników Pikniku Wiejskiego.

                Elżbieta Maniewska

Z myślą o naszych milusińskich
Miasto  i  Gmina  Piotrków  Kujawski  przystąpiła  do  konkursu  ogłoszonego  przez  Urząd 
Marszałkowski  Województwa Kujawsko -  Pomorskiego pn.  "Place  zabaw dla  dzieci  -  tereny 
wiejskie"

Zarząd  województwa  przyznał  Miastu  i  Gminie  Piotrków  Kujawski  na  wnioskowaną  kwotę 
23.082,00  zł  dotację  w  wysokości  16.157,00  zł  na  przebudowę  placu  zabaw  dla  dzieci  przy  Szkole 
Podstawowej w Dębołęce. Spośród wniosków, które napłynęły do Urzędu Marszałkowskiego wsparcie otrzyma 
59 projektów. W sumie na zabezpieczenie wypoczynku i rekreacji dzieci przeznaczono w tym roku milion 
złotych z budżetu województwa.

Dotychczasowy  plac  zabaw,  na  którym  zamontowane  są  dwa  urządzenia  (huśtawka,  zjeżdżalnia) 
zostanie wzbogacony o kolejne urządzenia zabawowe -  sześciokąt wielofunkcyjny,  ścianka wspinaczkowa, 
piaskownica, tablica do rysowania, sprężynowiec Konik i dodatkowe elementy małej architektury.
Przewiduje się, że plac zabaw zostanie oddany do użytku w miesiącu październiku br. 
Zainteresowanie możliwością pozyskania pieniędzy w ramach tego projektu było bardzo duże. W sumie do 
Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 127 wniosków. 

                            Krzysztof Staszak

Sukces naszych uczniów w konkursie ogłoszonym przez 
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Każdy człowiek postrzega rzeczywistość – wiele  rzeczy,  zjawisk,  procesów różnej  natury,  będącymi 
nośnikami wartości.  Nie wszystkie one są prawdziwymi wartościami.  Dramatem współczesności  jest  to,  że  
dzisiejsza kultura  bardzo osłabia potrzebę  urzeczywistniania prawdziwych wartości,  osłabia poszanowanie  
godności i prawdy o człowieku, budowanie wolności, miłości, odpowiedzialności...

Stąd wspomaganie młodych ludzi na mocnych fundamentach aksjologicznych staje się podstawowym 
zadaniem rodziny, szkoły, Kościoła.                                                                              
                                          profesor Krystyna Chałas



Młodzież  Gimnazjum  imienia  Stefana  Kardynała 
Wyszyńskiego oraz Społecznego Liceum w Piotrkowie Kujawskim 
brała  udział  w ogólnopolskim konkursie  literackim pod tytułem: 
W młodzieńczym życiu mam swoje Westerplatte i bardzo go bronię.

Konkurs  został  ogłoszony  przez  Katedrę  Dydaktyki 
i  Edukacji  Szkolnej  Instytutu  Pedagogiki  w  Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.  W bieżącym roku miała 
miejsce jego druga edycja, na którą napłynęło 370 prac uczniów 
liceów  i  gimnazjów  z  całego  kraju.  Mottem  przewodnim  prac 
uczniowskich były słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II 12 
czerwca  1987  roku  w  Homilii,  skierowane  do  młodzieży 
zgromadzonej na Westerplatte:
Każdy z Was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte! Jakiś wymiar zadań, o które nie  
można nie walczyć. Nie „można zdezerterować”. Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba 
„utrzymać i obronić” tak jak to Westerplatte w sobie i wokół siebie. Tak obronić – dla siebie i dla innych.

Pokłosiem konkursu jest publikacja pod tytułem „Młodzież, jakiej nie znacie” – część II prezentująca 
nagrodzone prace. 

W konkursie tym pięcioro uczniów naszego gimnazjum uzyskało wyróżnienia, a ich prace znalazły się 
w wyżej wymienionej książce. Zdobywcami nagród są:
Karolina Niciejewska, Joanna Żak   – opiekun mgr Elżbieta Tretyn;
Dominika Pińska, Michał Frątczak  – opiekun mgr Edyta Woźniak;
Ewa Gumińska            – opiekun mgr Bożena Paszkowska.

Laureaci konkursu wraz z rodzicami, nauczycielami i Dyrektorem szkoły mgr Jackiem Wiśniewskim 
zostali zaproszeni do Lublina na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

12  maja  mieliśmy  przyjemność  gościć  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim,  w  Auli  Kardynała 
Stefana  Wyszyńskiego  i  uczestniczyć  w  sesji  „Uczę  się  Ciebie  człowieku”,  w  czasie  której  świadectwo 
własnego Westerplatte przekazali: prof. dr hab. Wiesław Chrzanowski – żołnierz Armii Krajowej, powstaniec 
warszawski, polityk; Magdalena Bajer – publicystka i dziennikarz, przewodnicząca Rady Etyki Mediów oraz 
Maria Józefacka – współczesna powieściopisarka, autorka wielu książek dla młodzieży.

Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy osobistych świadectw wyborów i postaw życiowych ludzi, którzy 
są dla nas autorytetami. Zwrócili oni uwagę  na fakt, że termin „Westerplatte” z pojęcia historycznego stał się 
pojęciem inspirującym młode pokolenie. Jest symbolem właściwej hierarchii wartości, której należy bronić, by 
oprzeć na niej swe życie.

Z przesłaniem do młodzieży zwrócił się także Jego Ekscelencja Arcybiskup prof. dr hab. Józef Życiński, 
który zaapelował do zebranych: „Miejcie swoje Westerplatte i trwajcie przy nim!”. 

Refleksjami o charakterze pedagogicznym – o jakie wartości walczy współczesna młodzież – podzielili 
się  profesorowie  KUL-u  Marian  Nowak  i  Krystyna  Chałas.  Pani  Profesor  w  kontekście  prac  młodzieży 
stwierdziła, że: Żyje ona pięknie, harmonizuje relacje „mieć” i „być”, świadomie i odpowiedzialnie wypełnia  
Boże przykazania... Jest zaangażowana  w wyrzeczenia dla osiągnięcia celów wyższych, w dobro dla drugiego  
człowieka.

Uzyskanie pięciu nagród w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez wyższą uczelnię traktujemy 
jako duży sukces uczniów i nauczycieli naszego gimnazjum, sukces nie tylko dydaktyczny, ale z uwagi na 
tematykę prac także wychowawczy.                                                                                                            

Elżbieta Tretyn, Edyta Woźniak

100 - lecie OSP i 20 - lecie Orkiestry Dętej
Dnia 19.08.2007 roku mieszkańcy Piotrkowa Kujawskiego mieli 

okazję  uczestniczyć  w  obchodach  100-lecia  działalności  miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Swoje 20-lecie świętowała także Orkiestra 
Dęta OSP. Jubileusz rozpoczął się uroczystym przemarszem jednostek 
OSP  oraz  przybyłych  delegacji  na  plac  OSP,  gdzie  został  złożony 
meldunek. Po powitaniu gości i odczytaniu kronik nastąpiło uroczyste 
wręczenie odznaczeń, dyplomów i listów pochwalnych dla najbardziej 
zasłużonych  druhów.  Organizatorzy  nie  zapomnieli  także 
o  mieszkańcach  gminy,  którzy  okazali  bezinteresowną  pomoc 



w uświetnieniu uroczystości. W trakcie obchodów zaproszeni goście oraz mieszkańcy Piotrkowa wpisywali się 
do księgi pamiątkowej. O godzinie 13 rozpoczęła się polowa msza święta, podczas której ks. Prałat Kazimierz 
Bocianowski proboszcz Prafii piotrkowskiej dokonał poświęcenia figurki 
patrona strażaków - św. Floriana oraz wręczył piotrkowskim strażakom 
błogosławieństwo Ojca Świętego. Pierwszą część obchodów zakończono 
koncertem  Orkiestry  Dętej  pod  przewodnictwem  kapelmistrza 
Władysława  Stranca.  Dużym  powodzeniem  cieszyła  się  darmowa 
grochówka.

O godzinie  17 rozpoczął  się  Piknik Strażacki,  podczas którego 
mieszkańcy  Piotrkowa  mogli  podziwiać  występ  zespołu 
folklorystycznego  „Kujawioki”  w  programie  „Biesiada  Strażacka”. 
Imprezę uświetniły także występy zespołów tanecznych z MGOKSiR: 
Full Speed oraz Passion Dance. Kolejną atrakcją było przedstawienie teatrzyku dziecięcego z MGOKSiR pod 
tytułem „Jak Wojtek został strażakiem”. Zabawa taneczna rozpoczęła się koncertem zespołu „EquatoR”. Dalszą 
część imprezy uświetnił występ zespołu „NEW MIX” z Konina, który poderwał mieszkańców do zabawy. 
Porządku i bezpieczeństwa strzegła profesjonalna ochrona. Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci były zamki, 
zjeżdżalnie dmuchane, trampoliny oraz samochodziki elektryczne. 

O 24 nastąpiło zakończenie obchodów 100-lecia działalności miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz 20-lecia Orkiestry Dętej OSP.            

 Marek Marynowski

POŻEGNANIE WAKACJI 02.09.2007 r.
Dnia 02.09.2007 roku odbył się festyn pod nazwą „Pożegnanie wakacji”. Organizatorzy przygotowali 

wiele atrakcji. Pierwszą z nich był Turniej Piłki Siatkowej drużyn osiedlowych o puchar Inspektora ds. Sportu 
i Rekreacji, w której kolejne miejsca zajęły:
I miejsce - „Pędzące Sroki”, II miejsce - „Ściuny”, III miejsce - ”Rynek”.

O  godzinie  17:00  rozpoczął  się  koncert  zespołu  „Optima”,  natomiast 
w  tle  odbywały  się  konkursy,  gry  i  zabawy  dla  dzieci.  Pierwszą 
konkurencją było strzelanie z pistoletu na kulki, którego zwycięzcą został 
Michał  Odważny.  Zwycięzca  kolejnego  konkursu  w  żonglerce  piłką 
nożną - Szymon Staszak popisał  się niewiarygodnymi umiejętnościami 
sportowymi. Najzabawniejszą konkurencją okazał się wyścig w workach, 
w  którym  pierwsze  miejsce  zajął  Łukasz  Kozłowski.  Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się zabawa rysowania na asfalcie wyłaniająca 
umiejętności  plastyczne  dzieci. 
Tematem  prac  były  „Kwiaty  dla 

mamy”. Najpiękniejszą pracą wybraną przez komisję była kompozycja 
kwiatów stworzona przez Sarę i Klaudię Lempke. 

Konkursem podsumowującym lato był wybór Miss Wakacji 2007 
dziewczynek do lat 10. Najlepiej zaprezentowała się 3-letnia finalistka - 
Ines Pietrzak,  która swoim urokiem podbiła serca publiczności.  Dzieci 
bardzo  chętnie  brały  udział  we  wszystkich  konkurencjach,  które 
wywołały  wiele  pozytywnych  wrażeń.  Wszyscy  uczestnicy  zabaw 
otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez MGOKSiR. 

Ogromnym  zainteresowaniem  cieszyła  się  loteria  fantowa  (bez  losów 
pustych)  przeznaczona  dla  najmłodszych  uczestników  imprezy. 
O godzinie 19:00 wystąpiły zespoły taneczne działające przy MGOKSiR:
- najmłodsza grupa- “Passion Dance”, 
- średnia grupa-“ Extreme Dance”, 
- najstarsza- „Full Speed”.
Swoje show zaprezentowała również grupa Interactiv. Wszystkie grupy 
prezentujące tańce w rytmie disco wzbudziły ogromne zainteresowanie 
miejscowej publiczności i zostały nagrodzone licznymi brawami. 
Po  części  artystycznej  wystąpiła  gwiazda  wieczoru  –  „DEXTER”, 

międzynarodowa grupa w której wystąpili dwaj afrykańscy wokaliści z Republiki Kongo wraz z Krzysztofem 
Jankowskim reprezentującym Polskę. Grupa swoim repertuarem „Dance Show Party” zachęciła publiczność do 



wspólnej zabawy. Końcową część imprezy poprowadził  Andrzej Koziński Showman prezentujący piosenki 
disco polo, na co dzień pracujący w telewizji TVN 24. W trakcie trwania imprezy można było skorzystać 
z dmuchanych zjeżdżalni, trampoliny, samochodów spalinowych i elektrycznych oraz obficie zaopatrzonego 
bufetu. Nad spokojnym przebiegiem zabawy czuwała profesjonalna ochrona.

    Marek Marynowski

 U NAS W PRZEDSZKOLU ...
Przedszkole  Samorządowe  w  Piotrkowie  Kujawskim  jest  placówką  samorządową,  której  organem 

prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.
Przedszkole  czynne  jest  od  godziny  7.00  –  17.00  Liczy  siedem 
oddziałów,  w  tym  oddział  integracyjny.  W  tym  roku  objęło  opieką 
i  wychowaniem  167  dzieci.  (Praca  przebiega  w  systemie 
dwuzmianowym).
Dyrektorem  placówki  jest  p.  Renata  Woźniak,  czuwa  nad  pracą 
nauczycielek i personelu pomocniczego. Nauczycielki posiadają wyższe 
wykształcenie  i  kwalifikacje  do 
pracy z dziećmi.
Przedszkole  oferuje  dzieciom 

wachlarz  ciekawych  zajęć  rozwijających  twórczą  aktywność. 
Nauczycielki tworzą warunki do ujawnienia się możliwości rozwojowych 
każdego  przedszkolaka.  W  swojej  pracy  preferują  indywidualność, 
swobodę,  spontaniczność,  niekonwencjonalne  sposoby  rozwiązywania 

zadań. Stosowane przez nie metody 
pozwalają  wydobyć  to,  co  się 
pojawia  w rozwoju dziecka.
Przedszkole  wyposażone  jest  nowocześnie  i  kolorowo.  Sale  zajęć  są 
przestronne i słoneczne, przy każdej z nich znajduje się łazienka i toaleta. 
Jest  sala  gimnastyczna.  Typowe  zajęcia  uzupełnione  są  rytmiką, 
nauką języka angielskiego i terapią 
logopedyczną.  Dzieci  mają 
zapewnioną  opiekę  psychologa 
i  pedagoga,  gdyż  Przedszkole 

nawiązało ścisłą  współpracę z PPP. Przedszkole jest  placówką otwartą 
dla  rodziców  i  środowiska  lokalnego.  Prowadzi  bowiem  różnorodne 
formy  współpracy.  Dzieci  dużo  czasu  spędzają  w  ogrodzie 
przedszkolnym  wśród  kolorowych  huśtawek.  W  naszym  przedszkolu 
dzieci  nie  nudzą  się,  uczą  się,  bawią,  są  otoczone  miłością,  troską 
i życzliwością. 
W tym roku szkolnym organizacja pracy przedszkola przedstawia się następująco:
●   Dzieci  3 - 4 letnie  „Gwiazdeczki” –  mgr  Dorota  Kurant  (godz. pracy 7.00 - 16.00  dla  dzieci 
     9-godzinnych)
●   Dzieci  4 - 5  letnie  „Smerfy – mgr  Marzanna  Czyżniak  (godz.  pracy  7.00 - 16.00  dla  dzieci 
     9-godzinnych)
●   Dzieci  5 - 6  latki  „Słoneczka” – mgr  Katarzyna  Dziubich (godz. pracy  7.00 - 16.00 dla dzieci 
      9-godzinnych)
●   Dzieci 4-5 latki „Tygryski” – mgr Magdalena Gregor (godz. pracy 12.00-17.00)
●   Dzieci 5-6 latki „Puchatki” – mgr Katarzyna Ulewicz (godz. pracy 8.00-13.00)
●   Dzieci 5-6 latki „Leśne Skrzaty” – mgr Ewa Staszak (godz. 7.30-12.30)
●   Dzieci 5 - latki   „Muchomorki”  grupa   integracyjna – mgr   Elżbieta   Doręda,   mgr   Marzena   Michalska
     (godz. 12.00-17.00).

Wszyscy pracownicy Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim życzą przedszkolakom 
niezapomnianych wrażeń oraz samych sukcesów w rozwiązywaniu łamigłówek umysłowych w nowym 

roku szkolnym 2007/2008, a rodzicom zadowolenia  z osiągnięć ich pociech.

                      Ewa Staszak



Wójcin wciąż aktywny

W dniu 12 sierpnia 2007 r. odbył się w Wójcinie gm. Piotrków Kujawski kolejny festyn pod nazwą “Piknik 
Wójciński”.  Zorganizował  go  Zarząd  Kółka  Rolniczego  w  Wójcinie  przy  pomocy  mieszkańców 

Wójcina,  okolicznych  wsi,  OSP  w  Piotrkowie  Kujawskim, 
pracowników  UMiG, MGOKSiR 
w  Piotrkowie  Kujawskim,  GOK 
w  Skulsku,  GOK  w  Kruszwicy. 
Szczególne podziękowanie należy 
sie  sponsorom,  bo  dzięki  ich 
serdeczności  i  ofiarności  “Piknik 
Wójciński odbył się i nie zawiódł 
oczekiwań  uczestników.  Bez 

względu  na  wiek  każdy  mógł  skorzystać  z  miłej  zabawy  i  wielu 
wspaniałych wrażeń. W “Pikniku Wójcińskim” brało udział 12 zespołów. Dużo atrakcji przyniosła fantowa 
loteria bez losów pustych, którą przygotowała i prowadziła młodzież z Wójcina. Dzieci jak i dorośli mogli 
korzystać z jazdy konnej wolantem. Dodatkowymi atrakcjami były: motorki spalinowe 4 kołowe, trampoliny, 
zjeżdżalnie,  przejażdżka na kucyku. Dzieci mogły korzystać z nieodpłatnego poczęstunku chleba własnego 
wypieku, ciasta i czekoladek w postaci monet euro, których rozdano 200 szt.
Do  konsumpcji  była  kujawska  żywność:  chleb  własnego  wypieku,  smalec  biały  i  szary,  ogórek  kiszony, 
obsuszana kiełbasa z firmy “Grant” – Grzegorz Pietrzak, masło z Proszkowni Mleka w Piotrkowie Kujawskim, 
miód z pasieki Leszka Przybysza, szynka wiejska, zupa grochowa, żurek kujawski, placek drożdżowy, ciasto, 

kawa,  herbata.  Nie  zabrakło 
również małej gastronomii. 

 Wójcin  był  i  jest  gościnny, 
to  też  gospodynie  wójcińskie 
przygotowały  w  świetlicy 
poczęstunek  dla  sponsorów, 
artystów  i  osób  zaangażowanych 
w  uświetnienie  “Pikniku 
Wójcińskiego”

    (Wesoła Czwórka)                                                                                          (Gieniusie)
Zespół “Wesoła czwórka” pod dyrekcją Romana Mrówczyńskiego i kapela biesiadna”Gieniusie” pod dyrekcją 
Jana Skuratowicza poderwali uczestników do tańca. Wspaniale zaprezentowały się zespoły ludowe: muzyką, 
śpiewem, tańcem i strojem ludowym. Wspaniała muzyka i  solowy występ Wójta gminy Skulsk Antoniego 
Klonowskiego zachęciły młodzież do wspólnej zabawy. We wspólnej zabawie uczestniczyło bardzo dużo osób, 

odnotowano  udział  ponad    200  dzieci  .  Zespół  “Silver”  i  zespół 
“Debiut” zaimponował młodzieży, która zapełniła plac po brzegi bawiąc 
się  do  godz.  1:30.  Na 
szczególną uwagę zasługuje to, 
że publiczność w Wójcinie bawi 
i  czuje  się  świetnie,  to  też  10 
sierpnia  2008  roku  będzie 
zorganizowany następny - piąty 
“Piknik Wójciński”. 

Są  do  nabycia  zdjęcia  i  płyta  z  filmem  z  “Pikniku  Wójcińskiego” 
u pana Sylwestra Radzimskiego, ul. 1 Maja 6, Piotrków Kujawski. 

Raz w tygodniu nieodpłatnie przy świetlicy w Wójcinie będzie się odbywać nauka gry na instrumentach 
muzycznych. Zapisy są przyjmowane u Wiesława Michalaka pod numerem tel. 0604-739-716.

W Wójcinie w 2007/2008 roku jest organizowany składkowy bal sylwestrowy.
Co jest i będzie organizowane w Wójcinie podamy w następnym wydaniu Echa Piotrkowa.

                             Wiesław Michalak           



                          Prace nad Leaderem przynoszą efekty

Gminy powiatu radziejowskiego tj.:

 Gmina Bytoń
 Gmina Dobre
 Gmina Osięciny
 Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
 Gmina Topólka 
 Gmina Radziejów

upoważniły Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego do złożenia oferty na konkurs nr 17/2007 pn. 
"Wspieranie  lokalnych inicjatyw wiejskich  w ramach aktywizacji  terenów wiejskich  -  GRANTY -  Lider" 
ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego w dniu 19 czerwca 2007r. 

W dniu 17 sierpnia 2007 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął w/w konkurs 
ofert. W ramach konkursu dofinansowano projekty mające na celu głównie wykreowanie podejścia typu Leader 
wśród  lokalnej  społeczności  oraz  powstanie  struktur  organizacyjnych,  które  będą  miały  odpowiednie 
doświadczenie do uzyskiwania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt  Stowarzyszenia  Rozwoju  Powiatu  Radziejowskiego  pn.  "Razem  dla  Powiatu 
Radziejowskiego"  uzyskał  dotację  w  wysokości  38  350,00  zł  na  wydatki  dotyczące:  materiałów 
informacyjno  -  promocyjnych,  promocji  programu  Leader,  szkoleń  i  sformalizowania  LGD, 
przygotowania  wyjściowych  dokumentów  do  opracowania  LSR,  opracowania  założeń  do  LSR  oraz 
wyboru najważniejszych działań do realizacji przez LGD, kosztów administracyjnych.

Krzysztof Staszak

Gościnne wakacje w piotrkowskiej podstawówce
Mimo wakacji nasza szkoła  pozostawiła otwarte podwoje. Po raz kolejny, dzięki wsparciu Przyjaciół 

szkoły  -  Pana  Burmistrza  Mirosława  Skoniecznego,  Miejsko  Gminnej 
Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Miejsko 
Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  udało  się  w  naszej  placówce 
zorganizować  półkolonie.  W  tym  roku  były  to  dwa  turnusy 
sześciodniowe,  z  których  skorzystało  62  uczniów.  Program półkolonii 
był bardzo atrakcyjny. Znalazły się w nim m. in. spartakiada kolonijna, 
zajęcia w bibliotece publicznej i aż 
trzy  wycieczki.  Dużą  radość 
sprawił  kolonistom  wyjazd  na 
basen  oraz  wycieczka  do 

Zaurolandii, gdzie nie tylko można było zapoznać się z historią ziemi, 
obejrzeć naturalnej wielkości modele dinozaurów, ale również skorzystać 
z  mini  parku  rozrywki.  Koloniści  zwiedzali  także  Skansen  Miniatur 
w  Pobiedziskach,  muzeum  kolei  wąskotorowej  w  Wenecji,  Gniezno, 
Toruń.  Atrakcją  były  zajęcia  w  interaktywnej  sali  Orbitarium  oraz 
w Muzeum Piernika w Toruniu. 

W imieniu własnym i kolonistów serdecznie dziękuję wszystkim dobroczyńcom za okazane serce 
i sprawienie dzieciom radości. 
Tradycją naszej społeczności jest niesienie pomocy potrzebującym W czasie tegorocznych wakacji otworzyła 
swoje serce grupie niepełnosprawnych pielgrzymów z Janikowa, pielgrzymce kaszubskiej oraz wędrującym 
z Giewontu do sanktuarium maryjnego na Helu góralom. Zdrożeni pielgrzymi znaleźli w murach naszej szkoły 
nocleg, ciepły posiłek przygotowany przez pracowników szkoły podstawowej i gimnazjum oraz odpoczynek 
dzięki,  któremu nabrali  sił  do  dalszej  drogi.  „Bezinteresowna dobroć  i  wrażliwość  serca  czyni  człowieka  
pięknym” – takim wpisem do kroniki szkolnej pożegnali się z nami pielgrzymi. 

                         Anna Pilarska



KRUS  od chwili  powołania  systematycznie  zapobiega  wypadkom przy pracy rolniczej  poprzez 
prowadzenie działalności prewencyjnej. Jednak w rolnictwie nadal odnotowuje się wysoki wskaźnik 
wypadkowości. 

I.  W rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, za 
wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,  które nastąpiło 
podczas  wykonywania  czynności  związanych  z  prowadzeniem  działalności  rolniczej  albo  pozostających 
w związku z wykonywaniem tych czynności:

1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na 
terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub

2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej lub
3. podczas  wykonywania  poza  terenem  gospodarstwa  rolnego  zwykłych  czynności  związanych 

z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności lub
4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt.3 albo w drodze powrotnej.

Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić do najbliższej Placówki Terenowej KRUS 
niezwłocznie  po  zaistnieniu.  Zgłoszenia  wypadku może dokonać poszkodowany lub  inna  osoba,  osobiście 
w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną. 

Poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:
1. zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;
2. udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem;
3. wskazać świadków wypadku;
4. dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia dotyczącą wypadku;
5. udzielić  informacji  i  wszechstronnej  pomocy  pracownikowi  KRUS  upoważnionemu przez  Prezesa 

KRUS  do  prowadzenia  postępowania  dowodowego  w  sprawie  ustalenia  okoliczności  i  przyczyn 
wypadku.

Ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 
wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej lub członkom rodziny ubezpieczonego 
zmarłego wskutek wypadku przy pracy rolniczej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.
II.  Rolnicza choroba zawodowa, w myśl artykułu 12 powołanej wyżej ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, to choroba, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym i objęta jest wykazem chorób 
zawodowych.  Do  chorób  zawodowych,  na  jakie  najczęściej  zapadają  rolnicy,  należą:  choroby  układu 
oddechowego  –  dychawica,  astma  oskrzelowa,  alergiczne  zapalenie  pęcherzyków  płucnych  -  tzw.  płuco 
rolnika, uczuleniowe zapalenie skóry, kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo – rdzeniowych, borelioza, 
toksoplazmoza. 

KRUS odnotowuje wzrost zgłaszanych przez rolników chorób zawodowych. Wzrasta wiedza rolników 
na temat przysługujących rolnikom świadczeń, którą uzyskują na szkoleniach z zakresu zagrożeń i zasad BHP 
organizowanych we wsiach w okresach zimowych oraz świadomość zagrożeń. 

Aby schorzenie mogło być uznane za chorobę zawodową, lekarz pierwszego kontaktu, podejrzewający 
chorobę  dokonuje  zgłoszenia  do  właściwego  Państwowego  Inspektora  Sanitarnego  i  Inspektora  Pracy. 
Państwowy Inspektor Sanitarny kieruje chorego na badania do właściwej jednostki orzeczniczej, a następnie 
wydaje decyzję o stwierdzeniu bądź nie choroby zawodowej. Decyzja taka jest podstawą do ubiegania się 
o świadczenia pieniężne. W związku z tym rolnik z tą decyzją powinien zgłosić się do najbliższej Placówki 
Terenowej KRUS i złożyć tam wniosek o świadczenia.

          Agnieszka Zalesiak

Ogłoszenie
Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 01.09.2007 r. 
do 30.09.2007 r. (pokój Nr 1.)
Do  wniosku  należy  załączyć  faktury  VAT  stanowiące  dowód  zakupu  oleju  napędowego  w  okresie  od 
01.03.2007 r. do 31.08.2007 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2007 rok.

                       Dorota Wesołowska
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