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W  NUMERZE:
● Sprawozdanie  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Piotrków  Kujawski z  realizacji  zadań  inwestycyjno – remontowych za trzy  kwartały  2008 r.
● “Lato w Parku”.
● „Piastowskim szlakiem z małym przedszkolakiem”.
● Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Przekroczyć Granice".
● Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – zbiórka publiczna.
● Przygoda z Kubusiem Puchatkiem.
● Wyróżnienie dla Zespołu Folklorystycznego Piotrkowianie.
● RSW Koło Gminne w Piotrkowie Kujawskim.
● Reaktywacja zespołu „Bigos 2200”.
● ,,Aktywni na start”.
● Fundusz alimentacyjny.
● Otwarcie boiska sportowego w Leszczach.
●  „Piknik Rodzinny” na powitanie wakacji.
● 80 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Połajewie.
● Piknik Wójciński.
● „ Uczę się pilnie, bawię się grzecznie, pracuję bezpiecznie”.



SPRAWOZDANIE  BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIOTRKÓW  KUJAWSKI 
Z  REALIZACJI  ZADAŃ  INWESTYCYJNO – REMONTOWYCH 

ZA  TRZY  KWARTAŁY  2008  ROKU

Szanowni Państwo.
Przedkładam informację z realizacji zadań inwestycyjno – remontowych za trzy 
kwartały  bieżącego  roku.  Pragnę  jednocześnie  stwierdzić,  że  ilość  i  jakość 
realizowanych zadań utwierdza w przekonaniu, iż tempo rozwoju Naszej gminy 
jest  od  dłuższego  czasu  na  wysokim poziomie,  a  wszelkie  działania  ze  strony 
Urzędu motywowane są potrzebami mieszkańców. 

W ZAKRESIE POPRAWY STANU DRÓG, ULIC I CHODNIKÓW:
1.  Zakończono  prace  związane 
z  przebudową  chodnika 
i  nawierzchni  na  ulicy  Pogodnej, 

wartość prac wyniosła blisko 497.000 złotych.
2. Została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania pod 
nazwą:  “Przebudowa  ulic  30-Lecia  PRL  i  Słonecznej 
w  Piotrkowie  Kujawskim”.  Zadanie  to  jest  jednym 
z priorytetowych ze względu na stan i  położenie  ulicy.  Środki 
finansowe przeznaczone  na ten  cel  zamknęły  się  kwotą  5.000 
złotych.
3.  Wyremontowano  chodnik  w  miejscowości  Połajewo  na 
odcinku  200  m.,  co  wpłynęło  również  na  poprawę  wizerunku 
i bezpieczeństwa. Całkowity koszt zadania wyniósł 37.000 złotych.                                  (ul. Pogodna)
4. Nasz samorząd kwotą 25.000 złotych dofinansował remont chodnika przy drodze powiatowej w Dębołęce. 

W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ:
1.  Zakończono  I  etap  prac  związanych  z  budową  kanalizacji 
sanitarnej  z  przyłączami  na  ul.  Włocławskiej,  Dworcowej, 
Kujawskiej,  Wypycha,  Łokietka  i  Kolejowej  oraz  kanalizacji 
deszczowej na ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim. Nakłady 
na inwestycję stanowiły kwotę blisko 598.000 złotych.
2.  Wykonano  dokumentację  projektową  na  przebudowę 
z rozbudową ujęcia  wodociągowego w Piotrkowie Kujawskim. 
Konieczność  tych  poczynań  wynika  z  potrzeby  usprawnienia 
wydobywania wody, jak i procesu jej uzdatniania- koszt wyniósł 
102.000 złotych.
3. Zakończono budowę sieci wodociągowej Katarzyna – Przewóz 
o łącznej długości 7,3 km. Do sieci przyłączono 25 gospodarstw. 
Realizacja przedsięwzięcia kosztowała samorząd 357.000 złotych.                                 (ul. Włocławska)

W ZAKRESIE MIENIA KOMUNALNEGO:
Z  myślą  o  okresie  zimowym  w  miesiącach  letnich  podjęto  działania  związane  z  niezbędnymi  pracami 
remontowymi: 
1.  Wykonano  docieplenie  dachu  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej – koszt 19.000 złotych. 
2.  Zrealizowano  również  prace  związane  z  wymianą  okien 
i drzwi w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim 
- koszt robót to 20.000 złotych.
3.  Wymieniono  okna  w  Bibliotece  Publicznej  -  koszt  10.000 
złotych.
4. W szkole w Byczu wykonano: remont instalacji elektrycznej, 
wymianę okien wraz z montażem.
Całkowity koszt prac wyniósł 16.500 złotych.
5.  W  szkole  w  Dębołęce  przeprowadzono  remont  łazienek 
i wymieniono piec c. o. - koszt 100.000 złotych.                                                           (Stadion miejski - ogrodzenie)



6. W budynku Warsztatów Terapii  Zajęciowej w Nowej Wsi zrealizowano wymianę okien oraz pieca c. o. 
Ogólny koszt robót wyniósł 127.000 złotych. 
7.  Na  stadionie  miejskim  w  Piotrkowie  Kujawskim  odgrodzono  trybuny  od  płyty  boiska.  Poprawiło  to 
bezpieczeństwo widzów, jak i ogólny estetyczny wizerunek stadionu.

W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG  I OŚWIETLENIA DROGOWEGO:
1. Nakłady na poprawę oświetlenia ulic i dróg, tym samym zwiększenie bezpieczeństwa w tych miejscach 
wyniosły 80.000 złotych.
2. Zimowe inicjatywy w sprawie utrzymania dróg kosztowały 5.000 złotych.
3. Wynajem równiarki na równanie dróg gminnych, celem poprawy ich jakości to koszt prawie 47.000 złotych.
4. Wynajem ciągnika do wykonania prac komunalnych zamyka się kwotą 70.000 złotych.
5. Wynajem koparko – ładowarki do bieżących napraw dróg gminnych i przepustów kosztowało samorząd 
6.500 złotych.
6. Ogólny koszt związany z bieżącym utrzymaniem dróg i oświetlenia oraz zakupem niezbędnych materiałów 
i usług stanowi kwotę 434.000 złotych.

W ZAKRESIE OCHRONY P.POŻ.: 
1.  Rozstrzygnięto  przetarg  na  zakup  bojowego  samochodu  pożarniczego  dla  jednostki  OSP w Piotrkowie 
Kujawskim.
2. Realizowano remonty remiz OSP w Byczu, Lubsinie, Połajewie i Świątnikach. Łączny koszt realizowanych 
zadań wyniósł 21.000 złotych. 

INWESTYCJE W REALIZACJI:
1. Przebudowa i remont dróg:
- Zadanie 1 – Remont chodnika w miejsc owości Wąsewo II etap,
- Zadanie 2 – Remont nawierzchni drogowych pomiędzy ul. 1 Maja a ul. Kościuszki w Piotrkowie Kujawskim.
2.  Remont  dachu  na  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Piotrkowie  Kujawskim  z  wymianą  rynien  i  rur 
spustowych. 
3. Modernizacja drogi gminnej Kaczewo – Rogalin Etap II (asfaltowanie) – współfinansowana przez Samorząd 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
4. Remont nawierzchni poprzez powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej Kaspral – Nowa Wieś nr 180704 
C km 7+424 – 8+304 etap III.

PROJEKTY W OPRACOWANIU:
1. Przebudowa chodnika w ulicy Poznańskiej wraz z odwodnieniem.
2. Przebudowa chodnika w ulicy Strażackiej i Nadgoplańskiej w Piotrkowie Kujawskim.
3. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo.

OGŁOSZONO PRZETARGI NA:
1.  Zakup  autobusu  przeznaczonego  do  przewozu  niepełnosprawnych  uczniów  zamieszkujących  na  terenie 
gminy,  celem  działania  jest  usprawnienie  tym  uczniom  codziennej  drogi  do  szkoły  w  wygodnych 
i bezpiecznych warunkach. 
2.Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kasprowicza, 
Mokrej,  Mostowej,  Parkowej,  11  Listopada,  Św.  Ducha,  Słonecznej,  oraz  kanalizacji  deszczowej  w  ul. 
Mostowej i Parkowej w Piotrkowie Kujawskim.

Szanowni Państwo.
Powyższe sprawozdanie ukazuje, że w swych poczynaniach dotyczących inwestycji staramy się uwzględniać 
większość potrzeb naszej społeczności, poczynając od spraw dotyczących remontu dróg, poprzez wodociągi 
i kanalizację do spraw remontu szkół i innych placówek, na sprawach bezpieczeństwa kończąc. Motywacją do 
coraz  szybszych  działań  jest  satysfakcja  z  wykonanych  inwestycji  i  świadomość  ułatwienia  życia  naszym 
mieszkańcom. Rozwój gminy możliwy jest dzięki nie tylko mojej pracy, ale i również całej Rady Miejskiej, 
sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, współpracowników, którzy swym zaangażowaniem i ciężką 
pracą umożliwiają wykonanie zaplanowanych prac. 
                                                                                                           Z wyrazami szacunku i podziękowania 

                   Burmistrz - Mirosław Skonieczny 

“LATO W PARKU”
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 10 sierpnia 2008 r. już po raz piąty uczestniczyła w imprezie “Lato 

w  Parku”.  Organizatorami  tegorocznej  imprezy  był  Nadgoplański  Park  Tysiąclecia,  PTTK  Oddział 
Nadgoplański w Kruszwicy oraz Gminy Jeziora Gopło. Jest to impreza kulturalna, której celem jest prezentacja 



gmin nadgoplańskich. 
Punktualnie  o  godzinie  1200 pod  Mysia  Wieżą 

nastąpiło  otwarcie  “Lata  w  Parku”  przez  Dyrektora 
Nadgoplańskiego  Parku  Tysiąclecia  pana  Andrzeja 
Sieradzkiego, który powitał przybyłych gości. Barwne stroje, 
ludowa  muzyka  i  przyśpiewki  bardzo  podobały  się 
zgromadzonej  publiczności,  która  nagrodziła  artystów 
gromkimi  brawami.  Podczas  występów  odbywała  się 
prezentacja  gmin  nadgoplańskich,  które  ciekawymi 
prezentacjami,  wystawami,  wyrobami  artystycznymi  oraz 
smakołykami  przygotowanymi  przez  Koła  Gospodyń 
Wiejskich przyciągały tłumy zwiedzających. 

Już  po  raz  drugi  w prezentacji  gmin  wzięła  udział 
Proszkownia Mleka z  Piotrkowa Kujawskiego Spółka z  o.o.  grupa LACPOL. Zakład zaprezentował  swoje 
produkty  oraz  nagrody.  Do  produktów  prezentowanych  zeszłego  roku  dołączyły  sery,  które  w  wyżej 
wymienionym zakładzie produkuje się od niedawna.

Dużym zainteresowaniem cieszyła  się  wystawa prac wykonanych  przez  podopiecznych  Warsztatów 
Terapii Zajęciowej oraz przedmioty kowalstwa artystycznego pana Andrzeja Schmidta. Wielką uwagę gości 
przykuła wystawa obrazów autorstwa pani Aliny Miętkiewicz, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem. 
Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim przedstawił reportaż z XIV Dni Piotrkowa Kujawskiego oraz 
rozdawał foldery związane z Miastem i Gminą (smycze reklamowe, maty plażowe, widokówki oraz książki 
opisujące Piotrków Kujawski). Miłym zaskoczeniem były odwiedziny naszych stoisk przez v-ce Wojewodę 
Kujawsko- Pomorskiego pana Dariusza Kurzawę.
Serdeczne  podziękowania  składamy  tegorocznym  reprezentantom  naszej  gminy:  Proszkowni  Mleka 
w  Piotrkowie  Kujawskim  grupa  LACPOL,  Warsztatom  Terapii  Zajęciowej  z  Nowej  Wsi,  Kowalstwu 
Artystycznemu pana Andrzeja Schmidta oraz pani Alinie Miętkiewicz.
Wszystkim współorganizatorom dziękujemy za pomoc w reprezentacji gminy oraz zapraszamy w przyszłym  
roku.

                      Mirosław Czynsz

„PIASTOWSKIM SZLAKIEM Z MAŁYM PRZEDSZKOLAKIEM”
Nasze  Przedszkole  od  września  ruszyło  „pełną  parą’’,  wyruszyliśmy Szlakiem Piastowskim.  Niecodzienną 

przygodę  zaczęliśmy  od  poznania  legend,  podań  i  mitów 
kujawskich.  Wzbogaciliśmy  kąciki  kujawskie  w  salach
i  odnowiliśmy  wystrój  naszej  Izby  Regionalnej, 
odwiedziliśmy  w  Kruszwicy  Piasta  Kołodzieja  i  Mysią 
Wieżę  -  pozostałość  po  zamku  zbudowanym  przez 
Kazimierza  Wielkiego.  Spacerujemy  również  ulicami 
naszego miasta  obserwując  i  zwiedzając ciekawe miejsca 
i zabytki. Nasza bezpieczna  i ciekawa podroż zakończy się 
wyprawą do Skansenu Kujawsko- Dobrzyńskiego w Kłóbce.
Tradycją naszego przedszkola stały się dni adaptacyjne dla 
dzieci  nowo  przyjętych.  W  ostatni  tydzień  sierpnia 
zapraszamy  dzieci  wraz  z  rodzicami  do  zwiedzania 
i zapoznania się z bajkowymi salami, malowniczym placem 

zabaw oraz całym obejściem przedszkola.
           Patrycja Dziubich

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  "Przekroczyć Granice"
Zarząd  Stowarzyszenia  Na Rzecz  Osób Niepełnosprawnych  PRZEKROCZYĆ GRANICE w Nowej 

Wsi składa serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli za pomoc oraz wsparcie 
finansowe, dzięki któremu można było zorganizować wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Jarosławca.
W  szczególności  dziękujemy:  Urzędowi  Miasta  i  Gminy  w  Piotrkowie  Kuj.,  Bankowi  Spółdzielczemu 
w Piotrkowie  Kuj.,  Urzędowi  Gminy  w  Topólce,  Firmie  Intemo  S.A.  w Piotrkowie  Kuj.,  Pani  Marzenie 
Czajkowskiej,  Panu  Andrzejowi  Schmidt,  Panu  Tadeuszowi  Boguckiemu,  Firmie  Budowlanej  Zet-Bud 



Zbigniew  Ziętara,  Firmie  Budowlanej  Rombud  Roman  Racław,  Apostolatowi  Maryjnemu  w  Piotrkowie 
Kujawskim, Pani Krystynie Kurowskiej, Panu Tadeuszowi Urbaniakowi, Firmie Farbud Jarosław Skrzynecki, 
Panu Józefowi Michałowskiemu, Panu Zbigniewowi Mikołajczakowi, Pani Agnieszce Graczyk, Państwu Marii 
i  Pawłowi  Kowalczykom,  Panu  Romanowi  Michalakowi,  Pani  Danieli  Pomianowskiej,  Firmie  Domex 
Agnieszka  i  Arkadiusz  Rybak,  Pracownikom  Poczty  Polskiej  o/  Bytoń,  Panu  Robertowi  Palakowi,  Panu 
Idziemu Pieścińskiemu,  Panu Sławomirowi Graczykowi,  Panu Andrzejowi Graczykowi,  Panu Sławomirowi 
Wydrze,  Panu  Dawidowi  Wydrze,  Panu  Mirosławowi  Wiatrowskiemu,  Panu  Zenonowi  Chęsemu,  Firma 
Gemini  Radosław i  Bogumił  Olejnik,  Pani Gabrieli  Sarpińskiej,  Panu Mariuszowi Pomianowskiemu i Pani 
Barbarze Bonkowskiej Apteka Nowa. 

    Zarząd Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zarząd  Stowarzyszenia  Na Rzecz  Osób Niepełnosprawnych  „PRZEKROCZYĆ GRANICE” w Nowej  Wsi 
informuje,  że  wyniku  zbiórki  publicznej  przeprowadzonej  w  dniach  09.06.-  31.07.20008r.,  na  podstawie 
zezwolenia nr PSP V 5012/1/2008 z dnia 02.06.2008r.,  wydanego przez Starostę Powiatu Radziejowskiego 
zebrano środki pieniężne w kwocie 5388.13zł z czego: 
– do puszek kwestarskich - zebrano 2988.13 zł,
– dobrowolne  kwoty na konto bankowe stowarzyszenia  o numerze  94 9551 0002 0003 9068 3000 0001 

-  zebrano 2400.00 zł, 
– zbiórki listownej - zebrano 0 zł.
Koszt zbiórki wyniósł 104,90 zł (opłata skarbowa 82 zł, materiały biurowe - 22,90 zł)
Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych 
z powiatu radziejowskiego, który odbył się w terminie 30.08.2008r – 12.09.2008r. w Jarosławcu.

Zarząd Stowarzyszenia

Przygoda z Kubusiem Puchatkiem

W Bibliotece  Publicznej  w Piotrkowie  Kujawskim 
wrzesień  minął  pod  hasłem  „Przygoda  z  Kubusiem 
Puchatkiem”.  Kubuś  –  duża  maskotka,  przyciągnął  do 
biblioteki  mnóstwo  dzieci,  odwiedziły  go  wszystkie  grupy 
z  Przedszkola  w Piotrkowie  Kujawskim,  1  klasy  ze  Szkoły 
Podstawowej  oraz  najmłodsze  klasy  ze  Szkół  z  Bycza 
i  Dębołęki.  Słodkie  spotkania  z  misiem  urozmaicone  były 
przez  czytanie  fragmentów  książki,  zagadki  oraz  rysunki. 
Dzieci  otrzymały  pamiątkowe serduszka  zawieszki  na  szyje. 
Śmiech i zabawa towarzyszyły wszystkim przez cały czas. 

          Irena Sobczak

Wyróżnienie dla Zespołu Folklorystycznego Piotrkowianie
Dzień  10 sierpnia  2008 roku był  szczęśliwy dla  naszego zespołu folklorystycznego.  Bardzo udanie 

zaprezentował  się  na  tegorocznym  –  „XV  Wojewódzkim 
Przeglądzie  Dorobku Klubów Seniora”  w Raciążku.  Zespół 
Folklorystyczny  Piotrkowianie  został  wyróżniony 
i  zaproszony  na  przegląd  zespołów  do  Bydgoszczy.  Jury 
w  składzie:  Jerzy  Baranowski,  Ireneusz  Frelichowski  było 
zachwycone  naszym  zespołem  i  wykonaniem  przez  nich 
tradycyjnych  pieśni,  tańców  i  przyśpiewek  kujawskich. 
Nadmienić trzeba, iż zespołem kieruje pani Zofia Długołęcka 
przy pomocy artystycznej pana Marka Marynowskiego. 
Składamy serdeczne gratulacje i podziękowania dla zespołu 
za  wieloletnie  pielęgnowanie  rodzimej  tradycji  folkloru 
muzycznego i słownego Kujaw. 

       Mirosław Czynsz



RSW koło gminne w Piotrkowie Kujawskim
W zawodach z okazji Dnia Dziecka, które odbyły się na 

Stawach Miejskich w Piotrkowie Kujawskim udział  wzięło 15 
młodych  adeptów  wędkarstwa  z  terenu  naszej  gminy. 
Rywalizacji  przyglądała  się  duża ilość widzów jak i  rodziców 
uczestników.  W  wyniku  sportowej  rywalizacji  wyłoniono 
trzy najlepsze osoby:

1. Adrian Wiśniewski 2809 pkt. 
2. Dawid Żmierski 1606 pkt.
3. Sebastian Sobiesierski 1222 pkt. 

Nagrody  oraz 
upominki  dla 
zwycięzców  i  pozostałych  uczestników  imprezy  wędkarskiej 
ufundowali:  Regionalne  Stowarzyszenie  Wędkarskie  Piotrków 
Kujawski,  Ochotnicza  Straż Pożarna w Piotrkowie Kujawskim 
oraz  Miejsko  Gminny  Ośrodek  Kultury  Sportu  i  Rekreacji 
w  Piotrkowie  Kujawskim.  Nagrody  wręczał  Prezes  RSW Pan 
Jacek  Nowacki  oraz  Dyrektor  MGOKSiR  pan  Marek 
Marynowski.

                                          Karol Woźniak

Reaktywacja zespołu „Bigos 2200”

Piotrkowska kapela najaktywniej działała w latach 1992-1993. 
Nazwa zespołu pochodzi od ceny bigosu w pociągu Wars na 
trasie Brodnica-Inowrocław. Grupa ta została stworzona przez 
Sebastiana Benedykcińskiego,  Artura Szuszmana oraz Piotra 
Osińskiego.  Muzyka  nawiązuje  do  gatunku  punk  rock 
z  elementami  reggae.  W swoim repertuarze  posiadali  wiele 
hitów,  tym:  „Arytmia  śmiechu”,  „Tu piją  wódkę wszyscy”, 
„Syjon”,  „Europa  utopia”  i  wiele  innych.  W  latach  swojej 
świetności  zespół  poszczycić  się  może  koncertami  w: 
Radziejowie,  Skulsku,  Lubrańcu  i  Włocławku.  Do 

największych  sukcesów 
zaliczyć  możemy  zajęcie 
I i  III  miejsca na festiwalu 
rockowym w Skulsku. Nagrodę publiczności oraz nagrodę dla najlepszego 
wokalisty. Największym sukcesem Bigosu 2200 było zakwalifikowanie się 
na  festiwal  rockowy  Jarocin.  Zespół  Bigos  2200  przygotowuje  się  do 
nagrania  płyty  w  jednym  z  toruńskich  studiów  muzycznych.  Miłym 
akcentem dla fanów tej grupy będą kolejne dwa nowe utwory: „Tw Bolek”, 
„Amelia  się  śmieje”.  Oprócz  planów  związanych  z  nagraniem  płyty 
kolejnym krokiem będzie występ w klubie Wiatraczek w Bydgoszczy razem 
z legendarnym zespołem punk rockowym KSU na początku grudnia tego 
roku.  Obecnie  grupa  występuje  w  następującym  składzie:  Sebastian 
Benedykciński „Benek” - wokal, gitara, Adam Bruździński „Bolo” - gitara 
basowa,  Piotr  Osiński  „Osa”  -  perkusja,  Marcin  Sylwestrzak  „Syluch”  - 
gitara  oraz  Adam  Marynowski  „Adaś  junior”  -  saksofon.  Muzyka  punk 
rockowa adresowana jest do mniejszej liczby słuchaczy. Życzymy zespołowi 

nagrania debiutanckiej płyty, która odniesie sukces na polskim rynku muzycznym.

                         Mirosław Czynsz



,,AKTYWNI NA START”

W  ramach  projektu  realizowanego  przez  Miejsko  – 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Piotrkowie Kujawskim 
Program  Operacyjny  Kapitał  Ludzki  Priorytet  VII  Promocja 
integracji  społecznej,  Działanie  7.1  Rozwój  i  upowszechnienie 
aktywnej  integracji,  Poddziałanie  7.1.1  Rozwój 
i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy 
społecznej  zakończył  się  kurs  –  sprzedawca  z  obsługą  kas 
fiskalnych. Szkolenie, wszystkie osoby uczestniczące, zakończyły 
z wynikiem pozytywnym – otrzymały certyfikaty. 

Nadal trwają kursy:

 

- opiekun osób starszych, chorych                - magazynier z obsługą                                   - kucharz
   i niepełnosprawnych                                     wózków widłowych                                                             

                                                                                                       Zespół projektowy

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Od 1 października 2008 roku świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego zastąpią wypłacane obecnie 

zaliczki  alimentacyjne.  Wnioski  o  ustalenie  prawa do  świadczeń  z  Funduszu  Alimentacyjnego  należy 
pobrać i złożyć bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – w Piotrkowie Kujawskim, 
pokój nr 3. Świadczenia z FA przyznawane będą na tzw. okresy świadczeniowe, trwające od 1 października do 
30 września następnego roku. 
KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FA
Świadczenia z FA przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku 
gdy  uczy  się  w  szkole  lub  szkole  wyższej  do  ukończenia  25  roku  życia,  albo  w  przypadku  posiadania 
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Osobą uprawnioną jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego 
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność  egzekucji  oznacza  egzekucję,  w wyniku  której  w  okresie  ostatnich  dwóch  miesięcy nie 
wyegzekwowano  pełnej  należności  z  tytułu  zaległych  i  bieżących  zobowiązań  alimentacyjnych.  Za 
bezskuteczną  egzekucję  uważa  się  również  niemożność  wszczęcia  lub  prowadzenia  egzekucji  alimentów 
przeciwko  dłużnikowi  alimentacyjnemu  przebywającemu  poza  granicami  Rzeczpospolitej  Polskiej, 
w szczególności z powodu: 
1.  braku  podstawy  prawnej  do  podjęcia  czynności  zmierzających  do  wykonania  tytułu  wykonawczego 
w miejscu zamieszkania dłużnika;
2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za 
granicą. 
Świadczenia  z  FA przysługują  w wysokości  bieżąco  ustalonych alimentów, jednakże  nie  wyższej  niż 
500 zł. Świadczenia z FA nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
3. zawarła związek małżeński.

KRYTERIUM DOCHODOWE 
Świadczenia  z  Funduszu  Alimentacyjnego  przysługują,  jeżeli  dochód  rodziny  w  przeliczeniu  na  osobę 



w rodzinie nie przekracza 725 zł. Prawo do świadczeń z FA ustalane będzie na okres od 1 października 2008 
r. do 30 września 2009r. na podstawie dochodów uzyskanych przez członków rodziny w 2007 roku.
WAŻNE!
Dziecko,  które  ma  zasądzone  alimenty,  nie  musi  być  wychowywane  przez  rodzica  samotnie  je 
wychowującego.  Prawo do świadczenia  z  FA przysługuje też  na dzieci  wychowywane przez  rodzica, 
który  zawarł  kolejny  związek  małżeński,  żyje  w nieformalnym związku  lub  aktualny  mąż nie  płaci 
zasądzonych alimentów.
Pełną informację na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 
można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, pokój 
Nr 3.
Podstawa prawna - Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 
192, poz. 1378 z późn. zm.).

         MGOPS w Piotrkowie Kujawskim

Otwarcie boiska sportowego w Leszczach

Dnia  6  września  w  Leszczach  nastąpiło  uroczyste 
poświęcenie  i  otwarcie  boiska  sportowego   o  wymiarach 
88  x  52.  Oficjalnego  otwarcia  dokonali:  proboszcz  Parafii 
p.  w.  Św.  Wojciecha  w  Brześciu  nad  Gopłem  ks.  Jerzy 
Rafalont,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Piotrków  Kujawski 
Mirosław  Skonieczny,  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Piotr 
Siutkowski  oraz  sołtys  sołectwa  Łabędzin  Tomasz  Kocent. 
Przed inauguracyjnym otwarciem boiska zorganizowano mecz 
pomiędzy  kawalerami  a  żonatymi,  który  po  zaciętej  walce 
zakończył się wynikiem 2:1 dla kawalerów. Nadmienić również 

trzeba,  że dużej 
pomocy  przy 
powstaniu boiska udzielił Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie 
Kujawskim,  który  ufundował  trawę,  bramki,  siatki  oraz 
mieszkańcy  sołectwa  Łabędzin.  Wszystkim  osobom,  które 
pomagały  przy  pracach  związanych   z  adaptacja  terenu, 
murawą,  bramkami  oraz  ławeczkami  składamy  serdeczne 
podziękowania za pomoc niesioną na rzecz sołectwa Łabędzin. 
Boisko to pełni i  pełnić będzie rolę ogólnodostępnego boiska 
sportowo-rekreacyjnego  dla  wszystkich  mieszkańców  wsi 
i naszej gminy.

 Mirosław Czynsz

 „Piknik Rodzinny” na powitanie wakacji
29 czerwca 2008r. na boisku Szkoły Podstawowej w Byczu odbyła się impreza plenerowa pt. „ Piknik 

Rodzinny”.  Organizatorzy tj.  Rada Pedagogiczna i  Rada Rodziców zadbali,  by każdy uczestnik mógł  miło 
spędzić  niedzielne  popołudnie.  Dzięki  pomocy  pana  Marka  Marynowskiego,  Dyrektora  MGOKRiS 
w  Piotrkowie  Kujawskim,  który  bezinteresownie  użyczył 
swojego sprzętu muzycznego mogliśmy wspaniale się bawić, 
a artyści wystąpić na dużej scenie. 
Składamy  Panu  Dyrektorowi  szczególne  podziękowania. 
Ogromne  podziękowania  należą  się  także  pani  Wandzie 
Wiatrowskiej, która bardzo profesjonalnie poprowadziła całą 
imprezę. Wśród atrakcji największym powodzeniem cieszyła 
się  loteria  fantowa  z  cennymi  nagrodami  i  licytacja 
przedmiotów:  pysznego  tortu,  ciepłej  puchowej  pościeli. 
Zapewniono  zaplecze  gastronomiczne;  serwując  frytki, 
kiełbaski z grilla oraz pyszne domowe ciasta.

Miłośnicy  muzyki  ludowej  mieli  niepowtarzalną 



okazję posłuchać Kapeli „ Echo Kujaw” pod dyrekcją Jana 
Skuratowicza.  Na  naszej  scenie  zatańczyły  dziewczęta 
z zespołu tańca nowoczesnego działającego przy Miejsko - 
Gminnym Ośrodku Kultury w Piotrkowie Kujawskim. Dużą 
atrakcją  tegorocznego  pikniku  był  występ  rodzinnego 
kabaretu „Pod Miotłą” z Sompolna. Na scenie zaprezentowali 
się  także  uczniowie  naszej  szkoły;  Daria  Wiśniewska 
laureatka muzycznych konkursów zaśpiewała kilka piosenek 
ze swego repertuaru, następnie grupa teatralna wystawiła w 
przedstawieniu kukiełkowym „Piękną i bestię”, a uczniowie 
klasy szóstej przedstawienie „Migawki ze szkolnej ławki”. Po 
występach na miłośników tańca czekała zabawa taneczna.
Społeczność Szkoły Podstawowej w Byczu składa serdeczne 

podziękowania wszystkim sponsorom bez, których pomocy impreza by się nie odbyła. 
W czasie wakacji w Szkole Podstawowej w Byczu przeprowadzone zostały następujące prace: wymieniono 
okna na sali gimnastycznej, odmalowano korytarze, klatkę schodową i łazienki.

        Katarzyna Czaplewska,
                    Małgorzata Karpińska

80 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Połajewie

W dniu 6-go lipca 2008 r. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Połajewie święciła jubileusz 80 – lecia powstania jednostki. 
Organizowaniem uroczystości  zajmował się powołany przez 
członków  Komitet  Obchodów  80  –  lecia  OSP  Połajewo, 
w  skład  którego  weszli:  Piotr  Ilecki  –  przewodniczący 
Komitetu  oraz  członkowie:  Karolina  Jazubska,  Grzegorz 
Woźniak,  Grzegorz  Baranowski,  Zdzisław  Kobierski,  Jan 
Nawrocki,  Leszek  Wąsowicz,  Eugeniusz  Stanisławski, 
Krzysztof Kobierski. Ustalono termin i program uroczystości 
oraz  zajęto  się  pozyskaniem  odpowiednich  środków 

finansowych. 
Uzyskaliśmy 
pomoc  z 
Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Piotrkowie  Kujawskim,  od 
sponsorów  z  firm,  instytucji,  mieszkańców  okolicy  oraz 
wczasowiczów  wypoczywających  nad  Jeziorem  Gopło. 
Jubileuszowe  obchody  rozpoczęły  się  uroczystym 
przemarszem strażaków do kościoła parafialnego w Połajewie, 
gdzie o godzinie 1200 rozpoczęła się uroczysta Msza Św. Po 
Mszy  nastąpił  przemarsz  strażaków  do  Ośrodka 
Wypoczynkowego  w  Połajewie  nad  Jeziorem  Gopło.  Tam 
odbyła  się  uroczystość  oficjalna  z  pocztami  sztandarowymi, 
hymnem 

państwowym,  okolicznościowymi  przemówieniami, 
wyróżnieniami  dla  zasłużonych  strażaków,  poświęceniem 
wozu bojowego i skutera wodnego.
Następnie odbyły się występy artystyczne, konkursy,  pokazy 
ratowniczego  sprzętu  wodnego  w  akcji.  Przygotowaliśmy 
atrakcje  dla  dzieci  i  punkty  małej  gastronomii.  Dla 
zaproszonych gości przygotowano obiad w remizie strażackiej.

Do północy nad jeziorem trwała  zabawa  ludowa.  Po 
obchodach  80  –  lecia  nasza  organizacja  strażacka  jest 
wzmocniona aktywną postawą swoich członków.

Przygotowując  się  do  jubileuszu  wyremontowaliśmy 



remizę  strażacką,  zostaliśmy  wyposażeni  w  lepszy  wóz 
bojowy. Poczuliśmy się docenieni przez społeczność.
   Składamy  serdeczne  podziękowania  pani  Wandzie 
Wiatrowskiej  za  profesjonalne  prowadzenie  uroczystości 
i  imprez  oraz  panu  Ryszardowi  Włodarskiemu  i  panu 
Mirosławowi Czynszowi  za  udzieloną  pomoc  organizacyjną 
i koordynację przygotowań do obchodów.

Dziękujemy  sponsorom:  UMiG  w  Piotrkowie 
Kujawskim,  Bankowi  Spółdzielczemu  w  Piotrkowie 
Kujawskim,  Polska  Soda  “Ciech”  Mątwy,  Proszkowni 
Mleka w Piotrkowie Kujawskim, firmie “Petroman” oraz 
przedsiębiorstwu “Rochbud Benedykt”. 

                  
                                                                                            Komitet Obchodów 80 – lecia OSP Połajewo 

Piknik Wójciński

Odbył się tradycyjnie jak co roku w drugą niedzielę sierpnia 2008 roku, przy Świetlicy wiejskiej w Wójcinie. 
Organizatorem był  Zarząd  Kółka  Rolniczego  w Wójcinie. 
W pikniku po raz  pierwszy wystąpili  członkowie  z  „Koła 
zainteresowań  muzycznych”  w   Wójcinie,  które  powstało 
w  roku  2007.  Przy  wsparciu  Gminnego  Ośrodka  Kultury 
w  Skulsku,  dzieci,  młodzież  i  osoby  dorosłe  z  „Koła 
zainteresowań  muzycznych”  w  Wójcinie  wystąpiły 
w  orkiestrze  dętej,  w  zespole  „Feniks”,  w  zespole 
akordeonowym liczącym 9 osób i w duecie akordeonowym. 
Mateusz  Radziński  mieszkaniec  Wójcina,  mając  zaledwie 
8  lat,  ucząc  się  grać  10-miesięcy  indywidualnie  zagrał 
3 utwory. Instruktorami nauk Mateusza i koła zainteresowań 
muzycznych  są  Jan  Skuratowicz  i  jego  syn  Arkadiusz 
Skuratowicz mieszkańcy Wójcina, którzy bardzo dużo serca 

i wysiłku włożyli w uświetnienie i zorganizowanie Pikniku 
oraz  ich  przełożony  Jan  Wadelski  Dyrektor  Gminnego 
Ośrodka  Kultury  w  Skulsku.  W  Festynie  wzięły  udział 
również zespoły:  Kapela Radziejowiacy,  Kapela biesiadna 
Gieniusie,  zespół  estradowy  Sami  Swoi,  Zespół 
folklorystyczny  Piotrkowianie,  zespół  folklorystyczny 
Tradycja,  Zespół  folklorystyczny  Jarzębinki,  zespół 
młodzieżowy Debiut. Bardzo dużo radości przynoszą dzieci, 
gdy występują a nimi byli: Występ Taneczny 3 dziewczyn 
z   Zagorzyc,  występ  Break  Dance  rodzeństwa  Klaudii 
i  Kewina  Cieszyńskich  z  Piotrkowa,  występ  muzyczno 
wokalny  rodzeństwa  Kasi  ,  Karoliny  i  Tomasza 
Wojciechowskich z Gradowa. Przygotowano również atrakcje dla dzieci i osób dorosłych: fantowa loteria bez 
losów pustych, zjeżdżalnie, dmuchany zamek, kucyki, trampoliny, czterokołowe motory spalinowe, zabawki, 

wata  cukrowa,  popcorn,  balony,  motory  rajdowe, 
przejażdżka  konna  wolantem  i  bitką.  Niespodzianką  dla 
dzieci było koło fortuny gdzie największa wygrana była na 
Bankrucie. Dla dorosłych miłą niespodzianką była obecność 
na pikniku byłego Ministra Rolnictwa Gabriela Janowskiego, 
który  zawsze  walczył  w  obronie  rolników  i  Ojczyzny. 
Pamiętano  o  zdrowiej,  wiejskiej,  kujawskiej  żywności,  to 
zasługa  Kujawianek.  Panie  przygotowały  grochówkę 
kujawską,  ciasto  wiejskie,  herbatę,  kawę,  chleb  wiejski 
z  masłem,  miodem,  smalcem,  ogórkiem,  kiełbasą,  szynką. 
Chleb  wiejski  upiekły  mieszkanki  Wójcina:  pani  Helena 



Szczepańska i pani Wiesława Kostrzak z córką Katarzyną. Oprócz chleba i wypieków wiejskich, był też chleb 
i  ciasto  z  Piekarni  Ptyś  Państwa  Wiśniewskich  z  Piotrkowa  Kujawskiego.  Kiełbasę  obsuszaną  i  szynkę 
wędzoną  przygotował  pan  Grzegorz  Pietrzak  -  Firma  Grant  z  Piotrkowa  Kujawskiego.  Zaprezentowano 
również dzieła artystyczne w tym wieniec dożynkowy,  stół szwedzki,  kowalstwo pana Andrzeja Schmidta, 

i  wikliniarstwo.  Piknik  przyniósł  wiele  miłych  wrażeń. 
Z roku na rok powiększa się liczba uczestników zachęcając 
organizatorów  do  organizowania  kolejnych  Pikników. 
Uczestnicy  festynu  bawili  się  wspaniale  toteż  utwardzona 
płyta  do tańca mająca  około 200 m2 okazała  się  za mała, 
a pierwsze pary zaczęły tańczyć już od godziny 16. Porządku 
na  parkingach  pilnowali  pracownicy  z  Urzędu  Miasta 
i  Gminy  oraz  strażacy   z  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w  Piotrkowie  Kujawskim.  Nad  bezpieczeństwem  czuwała 
ochrona  „HERKULES”  z  Konina.  Drodzy  czytelnicy 
uczestnicy Pikniku,  ze względu na ograniczoną ilość stron 
Echa Piotrkowa przepraszam za tak krótki opis. 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do Pana Sylwestra Radzimskiego, ul. 1 Maja 6 w Piotrkowie 
Kujawskim, tel. 604 446 919 u którego można nabyć pamiątkowe zdjęcia i płytę z około 3 godzinnym 
nagraniem. Zapraszamy do obejrzenia galerii  zdjęć z pikniku na stronie www.piotrkowkujawski.pl.  Pragnę 
najserdeczniej  podziękować  sponsorom  i  wszystkim  ludziom  dobrego  serca,  którzy  pomagali  przy 
organizowaniu  i  uświetnieniu  pikniku  i  wszystkim uczestnikom wykazującym dużo szacunku i  wzajemnej 
serdeczności. 

Zainteresowane  osoby  nauką  gry  na  różnych  instrumentach  oraz  osoby  zainteresowane 
wynajęciem świetlicy w Wójcinie na wesela i inne uroczystości prosimy o zgłaszanie się do Wiesława 
Michalaka zamieszkałego w Wójcinie tel. 0604 739 716.           
Zapraszamy na składkowy Bal Sylwestrowy.
                            Wiesław Michalak

„ UCZĘ SIĘ PILNIE, BAWIĘ SIĘ GRZECZNIE, PRACUJĘ BEZPIECZNIE”

KRUS pośród wielu obowiązków dba również o to, aby praca rolników była bezpieczniejszą, by 
nie  ulegali  oni  wypadkom przy  pracy  i  nie  zapadali  na  choroby zawodowe.  Zawód  rolnika  jest  z  natury 
niebezpieczny. Rolnik musi posługiwać się wieloma maszynami, obsługuje zwierzęta, spieszy się, aby w porę 
zasiać  i  zebrać  plony.  KRUS  podczas  szkoleń  organizowanych  w  wioskach  informuje  rolników 
o  niebezpieczeństwach  związanych  z  pracą  i  o  tym,  jak  się  przed  wypadkami  uchronić.  Myśli  także 
o bezpieczeństwie  dzieci  wiejskich  w myśl  przysłowia:  „Czego Jaś  się  nie  nauczy,  tego Jan nie  będzie 
umiał”. W tradycję rodzinnego gospodarstwa wpisana jest praca wszystkich domowników, również i dzieci. 
Niezbędna jest jednak świadomość, że są prace, których dzieci wykonywać nie powinny, bo zwyczajnie do nich 
nie dorosły. Mają za mało sił, doświadczenia, brakuje im wyobraźni, nie potrafią ocenić niebezpieczeństwa, 
przewidzieć  skutków  swoich  zachowań,  a  zatrucie,  czy  przeciążenie  młodego  organizmu  może  mieć 
nieodwracalne  skutki.  Przy  pracach  w  gospodarstwie 
nietrudno o nieszczęście.  Każdego roku kilkanaścioro 
dzieci  traci  życie.  Korzystając  z  pomocy  dzieci 
i  powierzając  im  wykonywanie  jakichś  prac, 
wybierzmy takie, którym są one w stanie podołać bez 
narażania  się  na  niepotrzebne  niebezpieczeństwo. 
Poniżej  przedstawiamy  wykaz  prac,  których  nie 
powinny wykonywać dzieci do lat 15. Trzeba pamiętać, 
ze  na  rodzicach  i  opiekunach  spoczywa  prawny 
i moralny obowiązek opieki nad dzieckiem, chronienia 
go  przed  niebezpieczeństwem.  Kiedy  wydarzy  się 
wypadek,  jest  już  za  późno  na  zastanawianie  się. 
Miejmy to zawsze na uwadze. 

Dzieci do lat 15 nie powinny:



1. Kierować ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami samobieżnymi,
2. Obsługiwać kombajnów do zbioru zbóż, zielonek i okopowych, maszyn żniwnych, kosiarek rolniczych, 

pras do słomy i siana, kopaczek do zbioru okopowych,
3. Sprzęgać i rozprzęgać maszyn i narzędzi rolniczych, przyczep i wozów z ciągnikami rolniczymi, a także 

pomagać przy tych czynnościach,
4. Korygować  ich  pracy poprzez  strącanie  nadmiaru  sadzeniaków lub 

przegarnianie ziarna w skrzyni nasiennej.
5. Obsługiwać  maszyn  do  przygotowywania  pasz-sieczkarni, 

śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy,
6. Obsługiwać młockarni, pracować na jej górnym pomoście oraz przy 

współpracującej prasie do słomy,
7. Przerzynać  drewna  przy  użyciu  pilarki  tarczowej  (krajzegi, 

cylkularki) oraz wykonywać czynności pomocniczych przy tej racy: 
podawania i odbierania drewna, usuwania trocin, itp.,

8. Pracować  przy  użyciu  pił  łańcuchowych  (przecinaniu  pni, 
okrzesywaniu gałęzi, prześwietlaniu drzew),

9. Ścinać  drzew,  ściągać  ich,  załadowywać  i  rozładowywać,  jeśli 
średnica pnia jest większa niż 15cm.,

10. Pracować  przy  wyładunku  i  wysiewie  wapna  nawozowego, 
szczególnie wapna palonego,

11. Wykonywać prac przy użyciu chemicznych środków ochrony roślin,
12. Pomagać przy pracy z użyciem rozpuszczalników organicznych,
13. Topić i podgrzewać lepiku i smoły,
14. Obsługiwać dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych,
15. Pracować  przy  wykonywaniu  wykopów  ziemnych  i  pomagać 

w głębokich wykopach,
16. Obsługiwać i rozpalać pieców centralnego ogrzewania,
17. Obsługiwać parników i kotłów do gotowania,
18. Obsługiwać rozpłodników-buhajów, ogierów, knurów, tryków,
19. Pomagać przy załadunku i rozładunku zwierząt oraz ich uboju,
20. Opróżniać zbiorników i wywozić gnojówki, gnojowicy i zawartości 

szamba,
21.  Pracować w silosach, zamkniętych zbiornikach i pojemnikach,
22. Obsługiwać ładowaczy i mechanicznych podnośników,
23. Pracować na wysokości ponad 3 metry: na pomostach, drabinach, drzewach, dachach, itp.
Cyklicznie  pracownik KRUS przeprowadza  pogadanki  oraz konkursy wiedzy i  konkursy plastyczne  na 

temat bezpiecznej pracy i zabawy w gospodarstwach rolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
z terenu Powiatu. Od tego roku szkolnego dzieci wiejskie otrzymują również broszury, plany lekcji, zakładki do 
podręczników,  a  najmłodsze  malowanki,  przybliżające  zasady  bezpiecznych  zachowań  w  gospodarstwie 
rolnym i domowym. Tematykę dot. bezpieczeństwa przedstawia im również wyświetlany w trakcie pogadanek 
film pt.: ”Rodzina Porażków”. Mam nadzieję,  że zdobyta przez dzieci  wiedza na zawsze pozostanie  w ich 
pamięci. 

Przypominam, że zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990r. 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz.491) od dnia 02.05.2004r osoby nie opłacające składek na ubezpieczenie społeczne 
rolników (m.in. dzieci do lat 16) nie są uprawnione do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu 
wypadku przy pracy rolniczej.

                                                                                                                          Agnieszka Zalesiak 

XIV Dni Piotrkowa Kujawskiego

Dnia 20 lipca 2008 r.  odbyły się XIV Dni Piotrkowa Kujawskiego. Organizatorami  byli:  Miejsko Gminny 
Ośrodek  Kultury  Sportu  i  Rekreacji  w  Piotrkowie  Kujawskim oraz  Urząd  Miasta  i  Gminy  w Piotrkowie 
Kujawskim.  Zdjęcia  z  XIV  Dni  Piotrkowa  Kujawskiego  są  dostępne  na  stronie  internetowej 
www.piotrkowkujawski.pl. Zapraszamy.

http://www.piotrkowkujawski.pl/
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