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Relacja z Rajdu Rowerowego 

7  lipca  2012  roku  odbył  się  Rajd  Rowerowy 
zorganizowany  przez  Lokalną  Grupę  Działania  "Razem 
dla powiatu radziejowskiego" wspieraną przez Miejsko - 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Piotrkowie 
Kujawskim.  Trasa  rozpoczęła  się  w  Świeszu,  gdzie 
uczestnicy  zwiedzili  Dworek  Neoklasycystyczny 
z II połowy XIX wieku.  Następnie  uczestnicy  otrzymali 
ulotki  z  mapą  jazdy  oraz  tzw.  zestaw  bezpieczeństwa 
rowerzysty  (brelok  pulsacyjny,  zawieszka  odblaskowa 
i opaska  identyfikacyjna).  Następnie  blisko 
czterdziestoosobowa  grupa  ochoczo  wyruszyła  w  trasę. 
Pierwszy jej przystanek stanowiła Jaźwica, w której uczestnicy rajdu zwiedzali stare bunkry powojenne. Dalsza 
część  drogi  miała  swój  przystanek  w  Kozach  gdzie  zwiedzany  był  kościół,  po  czym  grupa  pojechała  do 

Gradowa-  tam  zjadła  obiad  i nabierała  sił  na  punkt 
kulminacyjny  wydarzenia,  jakim  było  Połajewo.  Tam 
mimo  przebytej  drogi,  zmęczeni  rowerzyści  rozegrali 
mecz  piłki  plażowej  i  zaczerpnęli  orzeźwiającej  kąpieli 
w Gople. Było także ognisko i pyszne, upieczone na nim, 
kiełbaski. Całości dopiął przejazd motorówką po jeziorze 
oraz  loteria  fantowa  z  licznymi  nagrodami.  Grupa 
zakończyła  swoją  wycieczkę  o  godzinie  18:30 
w Piotrkowie Kujawskim.

 
 

Opracowanie: Rafał Piotrowski
 Zdjęcia: Karol Szmagalski oraz LGD 

              Relacja ze Spływu Kajakowego
"Wspomnienia to najważniejsze co nam pozostaje.

Zapamiętujemy te najbardziej wzruszające, płynące z głębi serca, zapisane do końca życia.
 Noc i dzień tego wakacyjnego weekendu pozostawiły nam jedyne i niezapomniane... wspomnienia..."

 Mimo dawno ułożonego programu i  wielu przygotowań 
przysłowiowo  „dopiętych  na  ostatni  guzik”  nikt  nie 
spodziewał  się  jakie  przygody  uszykował  nam  spływ 
kajakowy,  który  odbył  się  w ostatni  weekend  czerwca, 
jednocześnie  inicjujący  początek  wakacji  w  sezonie 
letnim  2012.  Wypłynęliśmy  dwudziestoosobową  ekipą, 
z której  dwie  osoby  to  ratownicy  radziejowskiego 
WOPRu, spisujący się podczas całego spływu wzorowo, 
jednocześnie  integrując  się  z  nami  w  każdej  sytuacji. 
Pierwszy dzień naszej trasy obejmował odcinek niespełna 
7  kilometrów  i  kończył  się  na  plaży  Ośrodka 
Wypoczynkowego  w  Złotowie.  Mimo  przebytej  trasy, 
ekipa  jeszcze  przed  posiłkiem  chętnie  zorganizowała 
mecz piłki  nożnej,  który mimo,  że wyłonił  zwycięzców 

nie pozostawił na żadnej twarzy smutku przegranej. Po niezwykle smacznej kolacji przysiedliśmy w godzinie 
wieczornej do wspólnego ogniska i pieczenia kiełbasek. Było dużo śmiechu, żartów i śpiewu przy gitarze. Nasi 
kajakowicze wesoło integrowali się do późnych godzin nocnych i mimo wszystko nie przeszkodziło im to we 
wczesnym wstaniu na pyszne i sycące śniadanie. W dobrych nastrojach i w pełni grzejącym słońcu odbiliśmy 
od złotowskiego brzegu, zmierzając do celu naszej podróży – Kruszwicy. Po drodze mieliśmy okazję podziwiać 
od  strony  wodnej  uroki  rezerwatu  Nadgoplańskiego  Parku  Narodowego.  To  właśnie  w  tej  chwili,  na 
4 kilometry przed końcem trasy na środku jeziora dopadła nas burza i to nie byle jaka, bo przeżyliśmy Biały 
Szkwał - jedną z najgroźniejszych burz, którą co prawda bardzo rzadko, ale jednak można spotkać na naszych 
wodach. W swojej specyfice objawia się ona znienacka i w taki właśnie sposób nas zaskoczyła. Tnący deszcz 



tworzący wraz z bardzo silnym wiatrem mleczną mgłę przez, którą nie mogliśmy zobaczyć nic przed naszymi 
nosami, wysokie fale, które mimo walki naszych mięśni i wioseł nie dawały nam szans w starciu z siłami matki 
natury. Jedynym dowodem na obecność naszych kompanów podróży były gwizdki naszych WOPR-owskich 
przyjaciół i tłumione przez zabierający oddech wiatr okrzyki, aby krzesać z siebie ostatnie siły do walki. Mimo 
wszystko  dzięki  błyskawicznemu  działaniu,  doświadczeniu  naszych  ratowników  oraz  ogromnej  dawce 
szczęścia udało nam się wyjść z tej sytuacji bez najmniejszego szwanku. Zaręczam w imieniu uczestników, że 
wszyscy jesteśmy z siebie dumni, silniejsi i posiadamy większy szacunek do samych siebie i życia, w związku 
z  tym,  że  udało  nam  się  przetrwać.  Już  po  wszystkim  w podtopionych  kajakach  i o  własnych  siłach 
zawinęliśmy do niezwykle kolorowej i tętniącej życiem Kruszwicy. Jako, że dzień, w którym dotarliśmy do 
tego miasta  składał  się  akurat  na dzień  regat  żeglarskich,  przypominało  ono zatokę  wyciętą  znad naszego 
Bałtyku. Przy opadających już emocjach jakie jeszcze godzinę temu osiągnęły punkt kulminacyjny, palącym 
słońcu i Szantach płynących z głośników przystani Ligi Ochrony Kraju, zorganizowaliśmy się i poszliśmy na 
niezwykle obfity obiad w zajeździe „U Piasta Kołodzieja”. Tuż po nim zrobiliśmy wspólne grupowe zdjęcie na 
tle Mysiej Wieży, po czym mimo wielkiego zmęczenia wspięliśmy się na szczyt w zadumie wpatrując się z niej 
w widoki, które jeszcze przed chwilą mniej lub bardziej spokojnie przemierzaliśmy w naszych kajakach. Po 
tym wszystkim przy niezwykle pouczających słowach przewodnika zwiedziliśmy podziemia Mysiej  Wieży. 
Uwieńczeniem  przygód  był  powrót  naszym  szlakiem  statkiem  wycieczkowym  „Rusałka”,  na  którym 
zorganizowano wspólnego grilla oraz dzięki uprzejmości kapitana, nie tylko w jej wnętrzu, ale także na dziobie 
statku  mogliśmy  korzystać  z przyjemnego  wiatru  w ciepłym  słońcu.  Podróż  ta  upłynęła  pod  znakiem nie 
zamykających się ust uczestników relacjonujących wrażenia ze spędzonych wspólnie dwóch dni. Było to o tyle 
niezwykłe, że mówiąc o miejscach, w których tyle przeżyliśmy, mijaliśmy je prędzej czy później, dopóki nie 
dopłynęliśmy do Połajewa, w którym aktualnie odbywała się impreza „Przywitanie Lata”.
Spływ Kajakowy „Na Przywitanie Lata” posiadał długość blisko 20 kilometrów, na tej trasie przeżyliśmy wiele 
wspaniałych  przygód,  wśród  doborowej  grupy  ludzi, 
smakując  wielu  doświadczeń  i  wynosząc  wiele  nauk. 
Poznaliśmy miejsca  na co  dzień  sprawdzone i  znane  od 
zupełnie  innej  strony  w  całkowicie  innym  świetle. 
Dziękujemy za wszelki wkład ludzi, którzy przyczynili się 
do  zorganizowania  tego  wyjątkowego  wydarzenia. 
Podziękowania  również  dla  wszystkich  niezwykłych 
uczestników naszego Spływu. Do zobaczenia na Spływie 
Kajakowym „Na Przywitanie Lata” już za rok. Aktualnie, 
wraz  z  ludźmi,  którzy  uczestniczyli  w  tegorocznym 
wydarzeniu,  zaszczepieni  chęcią  przygody,  jesteśmy 
w trakcie  organizacji  spływu już w sierpniu jeszcze tego 
roku.  Informacje  wkrótce.  Pozdrawiamy  i życzymy 
zdrowia i uśmiechu.
           Rafał Piotrowski

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zborowcu
Postępują  prace  przy  przebudowie  świetlicy  wiejskiej 
w Zborowcu.  Wykonawcą  robót  jest  Firma 
Ogólnobudowlana „INSTALTECH” Józef  Sławianowski 
z Włocławka. Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, 
murowe  i  żelbetowe,  pokrycie  dachu,  wymianę  stolarki 
okiennej  i  drzwiowej,  prace  wewnątrz  budynku 
(malowanie,  posadzki),  wymiana  instalacji  elektrycznej, 
ocieplenie  budynku,  instalacje  wodno-kanalizacyjne 
wewnętrzne, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 
oraz  utwardzenie  terenu  kostką  betonową.  Termin 
zakończenia  planowany  jest  na  28 września  2012  r. 
Zadanie  „Przebudowa  świetlicy  wiejskiej  w  Zborowcu” 
jest realizowane w ramach działania  „Odnowa i  rozwój  
wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Sylwia Ciesielska



41 Spotkanie z folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

W dniach 29-30 czerwca i 1 lipca w Ciechocinku odbył 
się festiwal folklorystyczny.
Przez trzy dni można było posłuchać muzyki  ludowej, 
a także  podziwiać  barwne  kujawskie  stroje.  Festiwal 
zgromadził  prawie  50  zespołów  z  całego  regionu, 
a wśród nich „PIOTRKOWIANIE”-  zespół  działający 
przy  Miejsko  –  Gminnym  Ośrodku  Kultury  Sportu 
i Rekreacji  w Piotrkowie  Kujawskim.  Zespół  wystąpił 
już po raz trzeci, a jego największym osiągnięciem było 
zajęcie II miejsca w kategorii  zespołów pieśni i tańca. 
W poprzednich  latach   „Piotrkowianie”  uczestniczyli 
również  w  przeglądzie  klubów  seniora  województwa 
kujawsko  –  pomorskiego  w  Raciążku  gdzie  zdobyli 
pierwszą nagrodę. W tym roku zespół otrzymał pamiątkową statuetkę oraz dyplom.
W  czasie  festiwalu  jak  co  roku  odbył  się  jarmark  rękodzieła  artystycznego  oraz  tradycyjnych  wyrobów 
kulinarnych. Na zdjęciu zespół PIOTRKOWIANIE podczas swojego występu.

MGOKSiR
Na scenie teatru szkolnego 

 
16 VI 2012 roku odbyła się w Szkole Podstawowej w Dębołęce VI edycja Powiatowego Przeglądu Scenek 

Teatralnych – Kukiełki. Tematem tegorocznego przeglądu 
była  „Adaptacja  teatralna  przygód  Mikołajka,  na  
podstawie książki autorów – Sempé, Gościnny”.
W konkursie brały udział 4 grupy animatorów. Uczestnicy 
przeglądu  kreując  sceniczną  rzeczywistość  przygód 
bohatera  książkowego  dostarczyli  wszystkim  widzom 
wiele  niezwykłych  i  niezapomnianych  wrażeń 
estetycznych, wzbogacanych bardzo cennymi elementami 
wychowawczymi. Efekty twórczej i solidarnej współpracy 
dzieci w zespołach oceniało jury w składzie:
Przewodnicząca  –  Daria  Lisiecka  –  animator  kultury 
i sztuki;  Członek  –  Wanda  Wiatrowska  –  redaktor 
naczelny pisma lokalnego „Powiatowe ABC”; Członek – 

Edward Kubisiak – radny starostwa powiatowego. Według oceny powyższej komisji występy poszczególnych 
grup uplasowały się na następujących miejscach:
I  miejsce-  „Małe  Chichotki” ze  Szkoły  Podstawowej 
w Piotrkowie Kujawskim za przedstawienie  „Harcerze”; 
opiekuni: Krzysztof Kowalski, Krzysztof Nejman
II miejsce ex aequo- „Trzpioty” ze Szkoły Podstawowej 
w Dębołęce za przedstawienie „Plaża jest fajna”; opiekun: 
Sławomira  Kowalska  oraz  grupa  „Marionetki” z  MSZ 
Publicznej  Szkoły Podstawowej  nr  1  w Radziejowie za 
przedstawienie „ Kleofas ma okulary”; opiekun: Grażyna 
Trzmielewska
III  miejsce-  „Kukiełki”  z  MSZ  Publicznej  Szkoły 
Podstawowej  nr  1  w  Radziejowie  za  przedstawienie 
„Zegarek”; opiekun: Grażyna Trzmielewska
Zespoły otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Starostwo  Powiatowe  w  Radziejowie.  Impreza  jak  co  roku  przebiegała  w  miłej  i  przyjaznej  atmosferze. 
Pozwoliła na wymianę doświadczeń, wzbogacenie wiedzy i umiejętności dzieci w dziedzinie sztuki teatralnej.
Za rok, do udziału w kolejnej VII edycji przeglądu zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników teatru ze 
szkół i innych placówek kulturalno-oświatowych działających na terenie powiatu radziejowskiego.

Sławomira Kowalska, Elżbieta Niedziałkowska, J. Stranc 



Z wizytą u przedszkolaków w Piotrkowie Kujawskim.
15.06.2012 roku mundurowi kolejny raz odwiedzili milusińskich z Samorządowego Przedszkola w Piotrkowie 
Kujawskim.  Wizyta  przebiegała  w  miłej  atmosferze,  a  rozmawiano  o  rzeczach  ważnych  i  potrzebnych. 
Spotkanie  poprowadził  policjant  z  radziejowskiej  prewencji  w  ramach  kontynuacji  akcji  „Małolat”. 
Mundurowy nauczył przedszkolaków, jak i kiedy należy korzystać z telefonu alarmowego 112 i 997.

Dzieci  wraz  z policjantem wykonały  próbne  połączenie 
alarmowe i na żywo mogły usłyszeć jak zgłaszać prośbę 
o pomoc.  Następnie  była  mowa  o  tym  jak  należy  się 
zachować w przypadku ataku przez psa. Dzieci nauczyły 
się  jak  przybrać  bezpieczną  pozycję  tzw.  „jeżyka”. 
Przedszkolaki  obecne  na  spotkaniu  dowiedziały  się 
również  jak  należy bezpiecznie  poruszać  się  po drodze 
oraz  o  tym,  aby  zachowały  ostrożność  w kontaktach 
z nieznajomymi.  Nie  obyło  się  bez  ostrzeżeń 
o właściwym zachowaniu nad wodą. W trakcie spotkania, 
każdy  chętny  mógł  zobaczyć  jak  wygląda  policyjny 
samochód oraz wyposażenie do służby.  Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy spotkania zrobili pamiątkowe zdjęcia. 

asp. Marcin Krasucki
Zakończono przebudowę pomostu

Wykonawcą  robót  była  firma Mosty Kujawy Krzysztof 
Szymański  z  Smólnika.  Rozebrano  podkład  starego 
pomostu,  zamontowano  nowy  pomost  pływający  oraz 
wykonano  chodnik  łączący  pomost  ze  ścieżką  pieszo-
rowerową.  Odbioru  końcowego  dokonano  13  czerwca 
2012  roku.  Wartość  przebudowanego  pomostu  wynosi 
262  288,78  zł,  natomiast  wartość  dofinansowania 
100 351,00 zł. Zadanie „Zagospodarowanie Jeziora Gopło 
w celach  rekreacyjnych  -  Przebudowa  pomostu  wraz 
z infrastrukturą  towarzyszącą  w  Połajewie”  jest 
realizowane  w  ramach  działania  413  „Wdrażanie 
Lokalnych  Strategii  Rozwoju”  w  zakresie  operacji 
odpowiadających  warunkom  przyznania  pomocy 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Sylwia Ciesielska
 

Turniej Piłki Siatkowej
W  dniu  1  maja  2012  roku  o  godzinie  11:00  w  Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Piotrkowie Kujawskim odbył 
się  turniej  piłki  siatkowej  zorganizowany  przez  Klub 
Sportowy  "Kujawiak"  oraz  Miejsko  Gminny  Ośrodek 
Kultury  Sportu  i  Rekreacji  w  Piotrkowie  Kujawskim. 
W turnieju z okazji 40-lecia powstania TKKF "Kujawiak" 

uczestniczyły  zespoły  z  Powałkowic, Radziejowa, 
Nowej Wsi oraz Piotrkowa Kujawskiego.

W turnieju miejsca kolejno zajęli: 
I - Kuranty” Powałkowice 
II - "Kujawiak" Piotrków Kujawski  
III - "Energohandel" Radziejów 
IV - "Olimpia” Nowa Wieś 



Puchary  zostały  ufundowane  przez  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Pana  Arkadiusza  Rybaka,  Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  oraz salon RTV "U Elektronika" Wojtka i Doroty Kubiaków. 
Puchary  wręczyli  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w Piotrkowie  Kujawskim  Pan  Arkadiusz  Rybak  oraz 
Pan Arkadiusz Szczurowski z Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.                                       

Sylwester Radzimski 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Połajewo - Przewóz
   

W dniu 29 czerwca 2012 r.  dokonano odbioru  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Budowa sieci  wodociągowej 
z przyłączami  Połajewo-  Przewóz”  zrealizowanego  przez  wykonawcę  tj.  Zakład  Usługowy  Wodno-
Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak z Osięcin. Inwestycję rozpoczęto w maju, a zakończono w czerwcu. 
Wartość zadania wyniosła 119 207, 42 zł, które jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości    68 750,00 zł. Wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 
2562 mb oraz wykonano 8 przyłączy wodociągowych. Nowy odcinek sieci wodociągowej zasilany jest ze stacji 
uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim. 

Sylwia Ciesielska

Przedszkolny Piknik Rodzinny w Piotrkowie Kujawskim
Już od 13 lat w kalendarz imprez przedszkolnych na stałe 
wpisuje  się największa impreza  środowiskowa – piknik 
rodzinny. Celem pikniku jest integracja ze środowiskiem, 
współpraca z instytucjami i współpraca z rodzicami. Bez 
tej  ostatniej  nie  byłoby  pewnie  pikników  w  ogóle.  To 
rodzice  stanowią  nasze  główne  wsparcie,  pomoc 
finansową  i  rzeczową.  Drugim  naszym  filarem  są 
sponsorzy.  Dzięki  ich  hojności  każdy  piknik  przyciąga 
dzieci  różnorodnymi  atrakcjami.  To  dzięki  nim 
(sponsorom i  rodzicom),  co  roku  jest  święto,  na  które 
czeka lokalne społeczeństwo.  Tak było  i teraz.  Rodzice 
przygotowali pyszne ciasta, zapiekanki, frytki i gofry (te 
cieszyły się największym wzięciem). 
W kujawskiej chacie można było skosztować domowych przysmaków: chleba domowego wypieku, smalcu, 

powideł,  ogórków  kiszonych,  ciasta  drożdżowego 
(upieczonego  przez  panią  dyrektor).  Datki  za  domowe 
jedzenie  wrzucane do kamiennego garnka wesprą zakup 
karuzeli  na  przedszkolny  teren.  Dobre  serce  sponsorów 
pozwoliło  na  zatrudnienie  artystów  cyrkowych  z  firmy 
„Klaunik”  z  Łodzi.  Artyści  wyśmienicie  zabawiali 
i dużych, i małych. Atrakcją dla uczestników pikniku byli 
miłośnicy  Sztuk  Walki  –  dzieci  i  młodzież  z  klubu 
sportowego z  Koła  oraz  policja  i  straż.  Gwoździem 
pikniku były jednak występy artystyczne przedszkolaków 
i gości:  uczniów  ze  SP  i  Gimnazjum  w  Piotrkowie 
Kujawskim, uczestników z WTZ w Nowej Wsi, Orkiestry 
Dętej  działającej  przy  miejscowym  MGOKSiR, 

absolwentki przedszkola Joanny Linkowskiej. Mimo zmiennej pogody wszyscy bawili się doskonale.
LISTA SPONSORÓW:
Katarzyna Łyczak  „FIGARO” - Piotrków Kujawski, Anna Feit   „ RYDZ”  - Piotrków Kujawski, Elżbieta  
i Eugeniusz  Złotniccy -  Radziejów, Ewa i Tadeusz Zawidzcy-  Radziejów, Jacek Krysiak   „KOMPUTERY”  
- Piotrków Kujawski, Agnieszka i Arkadiusz Rybak „DOMEX” -  Piotrków Kujawski,  Lech Racinowski,  
Andrzej  Zawadzki  FIRMA HANDLOWA KUBUŚ  -  Piotrków Kujawski,  Leszek Przybysz  „ ELMEX” -  



Piotrków Kujawski, Mariusz Wojtysiak AUTOMAR  - Piotrków Kujawski, Iwona i Lajos Kis   „APTEKA  
POD  MAGNOLIĄ”  -  Piotrków  Kujawski,  Krystyna  Kurowska  TEX-ROL-   Piotrków  Kujawski,  Anna  
i Michał  Jędrzejewscy   COSMETIC  –  Radziejów,  Bank  Spółdzielczy  -   Piotrków  Kujawski,  Barbara  
i Grzegorz Dzięciołowscy  TECH-MILK - Piotrków Kujawski, Danuta i Grzegorz Niciejewscy  ROL MIĘS -  
Piotrków Kujawski, Jadwiga i Ryszard Krysińscy „KAROLINKA” - Piotrków Kujawski, Proszkownia Mleka  
LACPOL - Piotrków Kujawski, Intemo - Piotrków Kujawski, Mariusz Tarkowski  „TARSTAL” – Piotrków  
Kujawski,  Krystyna  i  Jacek  Nowaccy  KSIĘGARNIA   -  Piotrków  Kujawski,  Teresa  i  Jan  Kowalscy  
PRZYCHODNIA  LEKARSKA  TERMED  -  Piotrków  Kujawski,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Piotrków  
Kujawski, Zbigniew Śmiechowski artysta malarz – Gdańsk, Daniela i Piotr Waszak SKLEP SPOŻYWCZY -  
Piotrków  Kujawski,  Rodzice  Przedszkolaków,  Sponsorzy  anonimowi,  Grzegorz  Pietrzak  „GRANT”  -  
Piotrków Kujawski,  Halina i Krzysztof   Nowaccy   SZKÓŁKA DRZEWEK I KRZEWÓW OZDOBNYCH  
Piotrków Kujawski.

Bogumiła Pawłowska  

Imieniny Książki 2012 
Majowy dzień  przyniósł  naszym małym czytelnikom wiele  radości  i  zabawy.  Po raz ósmy obchodziliśmy 
IMIENINY KSIĄŻKI. Tradycyjnie obchody święta książki rozpoczęliśmy barwnym korowodem bajkowym. 
Wyruszyliśmy  z  Przedszkola  Samorządowego,  łącząc  ze  sobą  zaprzyjaźnione  szkoły:  Piotrków  Kujawski, 
Dębołękę i Bycz oraz zaproszonych gości – ambasadorów czytania. Siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Kultury  Rekreacji  i  Sportu  zamieniła  się  w  bajkową 
krainę  książek.  Mocą  czarodziejskich  zaklęć  pani 
dyrektor  naszego przedszkola  i  pani  dyrektor  biblioteki 
publicznej  przeniosły  nas  do  świata  bajek  i  baśni. 
Tegoroczne Imieniny Książki  były  okazją do spotkania 
z Teatrem  przedszkolaka  i  obejrzenia  przedstawienia 
pt. „Królowa  biedronek”  w  interpretacji  najmłodszej 
grupy  przedszkolnej,  a  tym  samym  laureata  przeglądu 
teatrzyków  przedszkolnych  grupy  Biedronki.  Nie 
brakowało  magicznych  zabaw.  Dzięki  magicznemu 
eliksirowi  my też mogliśmy zamienić  się  w bohaterów 
bajki  Jaś  i  Małgosia,  wcielić  się  w  rolę  Kopciuszka, 
naśladując jego ciężką pracę. Zaproszeni goście odczytali 
fragmenty  wierszy  czołowych  polskich  autorów  poezji 
dziecięcej  oraz  wiersze  specjalne  –  napisane  i  przygotowane  na  uroczystość  imienin  książki.  Jak  co  roku 
władze lokalne i biblioteka publiczna ufundowały wszystkim uczestnikom książeczki.  Nasi specjalni goście 
otrzymali  tradycyjne serca z piernika - symbol naszych imienin książki. Poprzez zaangażowanie wszystkich 
organizatorów,  życzliwości  naszych  przyjaciół,  rodziców  oraz  serdeczności  ambasadorów  czytania  po  raz 
kolejny mogliśmy cieszyć się tak wspaniałym świętem jak Imieniny Książki. Dziękujemy. 

Katarzyna Ulewicz 

Dzień otwarty szkół społecznych
Dnia 27 kwietnia 2012 roku w hali  widowiskowo-

sportowej  przy  Gimnazjum  w  godzinach  11:00-15:00 
odbył   się  dzień  otwarty  Szkół  Społecznych. 
Zaprezentowały się: Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
i Społeczna Zasadnicza  Szkoła Zawodowa w Piotrkowie 
Kujawskim. Dzień otwarty dał możliwość zapoznania się 
z  ofertą  edukacyjną  naszych  szkół.  Prezentacja  szkoły 
poprzez  pokaz  umiejętności  nabytych  w  czasie 
praktycznej  nauki  zawodów  cieszyła  się 
zainteresowaniem.  Ukazane  zostały  umiejętności  takich 
zawodów  jak   kucharz  małej  gastronomii,  sprzedawca, 
mechanik  pojazdów  samochodowych,  murarz,  kowal 
i fryzjer.  Zwłaszcza  degustacja  potraw  przygotowana 

przez  uczniów  kształcących  się  w  zawodzie  kucharza  małej  gastronomii  cieszyła  się  ogromnym 
zainteresowaniem, także wyroby kowalskie były oglądane z podziwem i uznaniem.



Mechanicy  i murarze  oddali  do  podziwiania  to  co 
wyprodukowali  i  naprawili  właśnie  podczas  trwania 
prezentacji. Specjalnym zainteresowaniem cieszyły się 
fryzjerki, które z ogromnym zaangażowaniem ścinały 
włosy  i układały  wyrafinowane  fryzury  wszystkim 
ochotnikom.  Licealiści  pokazali  prezentację 
multimedialną przygotowaną specjalnie na tę okazję. 
Opowiadali  w  ten  sposób  o  swojej  szkole  ukazując 
jednocześnie  własne  chwile  spędzone w jej  murach. 
Dzień otwarty przyciągnął gimnazjalistów, rodziców, 
nauczycieli  oraz   wszystkich  zainteresowanych 
i mimo,  iż odbył  się pierwszy raz wypadł  doskonale 
i z powodzeniem będzie kontynuowany w przyszłości.

Piotr Kołodziejski 

         Grupa Rekonstrukcji Historycznej „KOLUMBOWIE”
            Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Kolumbowie” 
nawiązuje  do  powieści  Romana  Bratnego  pod  tytułem 
„Kolumbowie  rocznik  20”.  Powstanie  takiej  nazwy 
związane  jest  w  przypadku  „Kolumbów”  Romana 
Bratnego  z  pierwszym  pokoleniem młodzieży  urodzonej 
już w nowej,  wolnej,  niepodległej  Polsce po roku 1918. 
Młodzież,  która  tworzy  licealną  piotrkowską  grupę 
rekonstrukcyjną  Armii  Krajowej  Powstańców 
Warszawskich,  również  jest  pokoleniem  powołanym  na 
świat w wolnej, niepodległej i suwerennej Polsce powstałej 
po roku 1989. 

Sama  idea  powołania  szkolnej  grupy 
rekonstrukcyjnej  Armii  Krajowej  Powstańców 

Warszawskich jest niczym innym jak propagowaniem tradycji historycznej i literackiej z okresu okupowanej 
przez Niemców i Sowietów Polski, walki AK, myśli i odwagi młodych ludzi działających w szeregach Armii 
Krajowej, a przedtem w Harcerstwie Polskim. Młodzi - dorośli z okresu 1939 – 1956, w którym bohaterowie 
Romana Bratnego wchodzili w realia dorosłości, stawali się solą, spoiwem i symbolem walki o wolną Polskę. 
Pamiętajmy, iż nasza młodzież jest i  staje się zarazem młodą inteligencją wchodzącą w dorosłość w okresie, 
w którym już mają wywalczone wartości demokratyczne. Grupa nawiązuje również do tradycji Piotrkowskiej 
propagując pamięć o komórce AK działającej właśnie w naszym miasteczku. 

Obrona  ojczyzny,  walka  z  wrogiem  wyzwala 
instynkty  pozwalające  czerpać  satysfakcję 
z osiągania  celów.  Miłość  do  swojego  języka,  kultury 
i historii  kraju  jest  wartością  wpływającą  zwłaszcza  na 
ludzi  młodych  i  zbuntowanych.   Istnieje   jednak  walor 
stania na straży tych wartości i utrzymywania stanu ciągłej 
gotowości  w  okresie  kryzysu  światowego,  zagrożenia 
terrorystycznego  i  w  skali  mikroregionu  -  otrzymanie 
wykształcenia,  wejścia  w rynek  pracy  dbania   o  rozwój 
miasta  i  własną  szkołę.  Zasianie  myślenia  przepojonego 
hasłem BÓG HONOR OJCZYZNA ma utrwalić,  wpisać 
w twardy  dysk  wyobraźni  i  uświadomić  znaczenie  tych 
pojęć.  Grupa  rekonstrukcyjna  ma  również  na  celu 
promocję  Społecznego  Liceum  Ogólnokształcącego  w Piotrkowie  Kujawskim,  rozbudzenie  w  uczniach 
dodatkowych zainteresowań historycznych, literackich a nawet technicznych.

 Trzeba  wziąć  pod uwagę,  iż  w naszym regionie  jest  to  obecnie  nowość  i  nie  ma  tego typu  grup 
rekonstrukcji  historycznej.  Istnieje  możliwość  kontynuacji  tradycji  harcerskiej  ze  szkoły  podstawowej 
i gimnazjum w postaci rekonstrukcji harcerstwa (Szarych Szeregów) z okresu Powstania Warszawskiego.

Grupa przyjęła  zasadę  jednolitego umundurowania,  czyli  panterki  i  czapki,  takie  jak zdobyte  przez 
Zgrupowanie Armii Krajowej Radosław w magazynach na Stawkach w roku 1944. Mundury,  pasy,  czapki, 
szelki  itp.  grupa  otrzymała  od  Szkół  Społecznych  w  Piotrkowie   Kuj.  Można  oczywiście  używać  części 



mundurów i wyposażenia polskiego i niemieckiego z 1939 r i wyżej, lub pochodzącego ze zrzutów angielskich 
oraz garderobę cywilną nawiązującą swoim krojem do ubrań noszonych w 1944 r. Nie można zapominać, że 
założenie na rękaw biało-czerwonej  opaski i  przypięcie  do czapki orzełka jest   ogromnym zobowiązaniem 
względem  historii  i  żołnierzy  Armii  Krajowej.  Grupa  także  współpracuje  z MGOKSiR  w  Piotrkowie 
Kujawskim. Zachęcamy do wkraczania w nasze szeregi – kontakt     E-mail: slowianin2@wp.pl  - wszelkie 
zgłoszenia i info.

Piotr Kołodziejski 

Profilaktyka uzależnień - koncert „Dekalog jako dobry kompas”
W  dniu  22  czerwca  2012  r.,  z  inicjatywy  Burmistrza 
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski,  w hali widowiskowo 
–  sportowej   przy  Gimnazjum  im.  Stefana  Kardynała 
Wyszyńskiego odbył się program profilaktyki uzależnień 
w formie koncertu muzycznego, pt. „DEKALOG JAKO 
DOBRY KOMPAS”,  w wykonaniu Gabriela Fleszara – 
muzyka przygotowanego do realizacji programu. Koncert 
sfinansowano  ze  środków  Gminnego  Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2012 rok.  Był  on 
dedykowany  młodzieży  gimnazjalnej,  która  jest  grupą 
najbardziej  podatną  na  wpływy,  zarówno  rówieśników, 
jak i idoli znanych z telewizji i Internetu. Stąd też powstał 

pomysł, aby w tego typu akcje profilaktyczne angażować osoby rozpoznawalne, medialne, które mają znaczący 
wpływ na kreowanie zachowań u młodzieży. Program miał  na celu rozwój zainteresowań młodzieży różnymi 
formami działalności, kreowanie jej właściwych postaw życiowych, pokazanie jak umiejętnie podjąć właściwą 
decyzję,  dokonać  właściwego  wyboru,  jak  być 
asertywnym i umieć powiedzieć „nie”.
Koncert  w  wykonaniu  Gabriela  Fleszara  był  sumą 
obserwacji  życia  jego  przyjaciół,  znajomych,  którzy 
popadli w różnego rodzaju nałogi oraz  prób jakie podjęli, 
aby  walczyć  z  uzależnieniami.  Piosenkarz  opowiadał 
o swoich kolegach, poznanych w czasach gdy na ulicach 
zarabiał grą na gitarze oraz takich, którzy tak jak później 
on,  muzykowali  na  scenach.  Młodzież  poznała 
dramatyczne  historie  osób  uzależnionych  od  alkoholu 
i narkotyków.  Sam Fleszar  przyznał  się  do uzależnienia 
od  nikotyny.  Powiedział,  że  pali  papierosy  od 
siedemnastego roku życia,  ale obecnie stara się uwolnić 
od tego nałogu.
Piosenkarz  zwrócił  też  uwagę  na  fakt,  że  w  dzisiejszych  czasach  młodzież  dotyka  nowy nałóg,  pozornie 
kontrolowany przez  rodziców, nauczycieli  i  samą młodzież  – uzależnienie  od komputera  i  internetu.  Poza 
przekazaniem wiedzy o niebezpieczeństwach związanych z uzależnieniami program był ofertą dobrej zabawy 
i atrakcyjnym wydarzeniem kulturalnym.

Joanna Zientkiewicz 

Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 
W dniu 15 lipca 2012 roku na Jeziorze Gopło odbyły się 
zawody  wędkarskie  zorganizowane  przez  Koło  Miejsko- 
-Gminne  Regionalnego  Stowarzyszenia  Wędkarskiego 
w Piotrkowie  Kujawskim.  Zawody odbyły  się  w kategorii 
juniorów i seniorów. Sędzią głównym zawodów był kolega 
Jacek  Nowacki-  Prezes  Koła  w  Piotrkowie  Kujawskim, 
a zastępcą Stanisław Paczkowski- Prezes Zarządu Regionu. 
W kategorii seniorów wyniki przedstawiają się następująco: 
I miejsce- Jerzy Bugalski
II miejsce- Marek Wiśniewski
III miejsce- Henryk Mazgaj



W kategorii juniorów:
I miejsce- Adam Lichmański
II miejsce- Mikołaj Świątkowski
III miejsce- Krzysztof Siutkowski
Ufundowano także puchar za złowienie największej ryby- 
-i tak  największą  rybę-  leszcza złowił  kolega  Henryk 
Mazgaj.  Puchary  wręczał  w  imieniu  Burmistrza  Miasta 
i Gminy Mirosława Skoniecznego przedstawiciel  Urzędu 
Miasta  i  Gminy  Piotrków  Kujawski-  Mirosław  Czynsz 
w towarzystwie  sędziów  głównych  zawodów. 
Organizatorzy zawodów oraz wszyscy uczestnicy składają 
podziękowanie za ufundowane puchary.
 

Karol Woźniak 

Piknik rodzinny w Połajewie
W  dniu  1  lipca  2012  roku  w  Połajewie  nad  Jeziorem 
Gopło  odbył  się  strażacko-sołecki  piknik  rodzinny 
zorganizowany  z  inicjatywy  Zarządu  OSP  Połajewo 
i Rady Sołeckiej Połajewa. Koordynatorem przygotowań 
była dh. Karolina Jazubska. Przy współudziale strażaków, 
mieszkańców  oraz  sponsorów  udało  się  zorganizować 
atrakcyjną  imprezę.  Gastronomia  zaoferowała  m.in. 
napoje  chłodzące,  lody,  watę  cukrową,  zorganizowano 
również grila. Najmłodsi mogli  skorzystać z przejażdżki 
konikiem, trampoliny,  zjeżdżalni.  Organizatorzy w swej 
ofercie  przewidzieli  także  pływanie  rowerami  wodnymi 
i kajakami.  Przeprowadzono  liczne  zabawy  i  konkursy 
z nagrodami.  Udało  nam się  dostarczyć  sporo rozrywki 

przy niewielkim nakładzie środków. Mieszkańcy wsi i okolic bawili się wspaniale.
Zarząd OSP w Połajewie 

Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim laureatem Konkursu Kujawsko - Pomorski Gospodarczo-
Samorządowy HIT 2012

Gospodarczo-Samorządowy  HIT  Regionu  jest  to  przedsięwzięcie  organizowane  od  połowy  lat  90. 
minionego wieku w Wielkopolsce,  a od końca lat  90.  także  w regionach kujawsko-pomorskim,  lubuskim 
i pomorskim. Wyłaniane są tutaj co roku szczególnie cenne dokonania rynkowe, samorządowe i ekologiczne. 
Organizatorem wszystkich dotychczasowych edycji konkursu jest Agencja Promocyjna „Punkt S".

 Kapitułę  tworzą  przedstawiciele  urzędów,  instytucji  i  stowarzyszeń  statutowo   zainteresowanych 
rozwojem gospodarczym i promocją regionu. Oceniają przede wszystkim poziom jakościowy,  nowatorstwo 
i zakres osiągniętych korzystnych efektów. Przyjęte kryteria ocen i zasady pracy kapituły wyrównują szanse 
małych,  średnich i dużych firm, urzędów, zespołów i poszczególnych osób.

Nagrody są nominacjami do tytułu HIT oraz  tytuły HIT - 
także Kryształowe i Rubinowe. Ich symbolami są akty nominacji 
i akty  nadania  tytułów  HIT  oraz  medale  i statuetki.  Laureaci 
otrzymują  prawo do wykorzystywania   tych  symboli  w obiegu 
gospodarczym  oraz  prawo  do  promocyjnego  wykorzystywania 
zastrzeżonego znaku graficznego HIT. We wszystkich dotychczas 
rozegranych  edycjach  konkursu  w Wielkopolsce,  w  regionie 
kujawsko-pomorskim,  w województwach pomorskim i lubuskim 
uczestniczyło  około  1350  firm,  urzędów,  instytucji 
i stowarzyszeń.  Konkurs  jest  finansowany  poprzez  opłaty 
uiszczane  przez  uczestników,  a  uzupełnieniem  konkursowego 
budżetu mogą być środki pozyskane od sponsorów, fundacji itp. 
Galę  poprowadził  Dariusz  Bereski,  od  dawna  związany 
zawodowo  z  toruńskim  Teatrem  im.  Wilama  Horzycy,  jest 
tegorocznym nominatem do tytułu „Mistrz Mowy Polskiej”.



Laureatów witali  na scenie i wręczali  im konkursowe trofea:  Starosta Grudziądzki  Marek Szczepanowski, 
Wiceprezydent Bydgoszczy  Grażyna Ciemniak, Starosta Inowrocławski Tadeusz Majewski, Starosta Żniński 
Zbigniew Jaszczuk, Wicestarosta Włocławski  Zbigniew Lewandowski  oraz  Wojewoda Kujawsko-pomorski 

Ewa  Mes  i  przewodnicząca  Konwentu  Powiatów 
Kujawsko-pomorskich,  a  tym  samym  przewodnicząca 
kapituły  konkursowej  Starosta  Świecki  -  Marzena 
Kempińska.  Korespondencyjnie  życzenia  tryumfatorom 
tegorocznej  (trzynastej)  edycji  konkursu  złożył 
Wicemarszałek  Sejmu  RP  Jerzy  Wenderlich.  Galę 
ozdobił występ tria „The Goodies”. Cateringiem zajęli się 
pracownicy firmy „Hotel Filmar”. Bank Spółdzielczy w 
Piotrkowie  Kujawskim  za  “Kredyt  unijny  SGB”  - 
skuteczne  narzędzie  realizowania  inwestycji  z  udziałem 
funduszy  pomocowych  wspierające  rozwój  firmy, 
gospodarstwa rolnego i gminy został wyróżniony tytułem 
HIT KRYSZTAŁOWY 2012.
Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się 19 czerwca 

2012 roku w Dworze Artusa w Toruniu.  W gali  udział  wzięli  Prezes  Banku Rafał Marciniak,  Sekretarz  
Powiatu Radziejowskiego Wojciech Kotarski, Kierownik Działu Kredytów  Pan Grzegorz Borczyński,  oraz 
pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim Mirosław Czynsz. 

Mirosław Czynsz

Łukasz Zagrobelny gwiazdą XVIII Dni Piotrkowa Kujawskiego 

Serdecznie zapraszamy na XVIII Dni Piotrkowa Kujawskiego, które odbędą się 29 lipca 2012 roku na 
stadionie miejskim.

Główną  gwiazdą 
wieczoru  będzie  Łukasz  
Zagrobelny wraz 
z zespołem,  który  od 
czasu  swojego  debiutu 
płytą „Myśli  warte słów”, 
na  jesieni  2007,  stał  się 
prawdziwą  gwiazdą. 
Wokalista wyśpiewał hity: 
„Nieprawda”,  „Życie  na 
czekanie” i „Nie kłam, że  
kochasz  mnie”  w  duecie 
z Eweliną Flintą. Wystąpił 
w Tańcu  z  Gwiazdami, 
zagrał  kilkadziesiąt 
koncertów. Stał się artystą 
rozpoznawalnym.  Został 
doceniony  zarówno  przez 
krytykę, jak i publiczność. 
Otrzymał wiele nagród, m. 
in. Superjedynkę i ESKA Music Award oraz Mikrofon Popcornu. Mało komu w tak krótkim czasie udało się 
zdziałać tak wiele na rynku muzycznym. Druga płyta „Między dźwiękami” przyniosła przeboje „Jeszcze o nas” 
oraz „Mówisz i masz”. Koncerty Łukasza wyróżniają się ogromną żywiołowością oraz wspaniałym kontaktem 
z  publicznością.  Świadczy  o  tym  ponad  sto  zagranych  koncertów,  po  których  nikt  nie  mógł  czuć  się 
nieusatysfakcjonowany. Publiczność wspaniale bawi się przy takich hitach jak „Nie kłam, że kochasz mnie” 
czy „Nieprawda”. Piosenkarzowi towarzyszy sześcioosobowy zespół złożony ze znakomitych muzyków, na co 
dzień współpracujących z Teatrem Muzycznym Roma. Występ Gwiazdy planowany jest na godzinę 20.30. 

Niedzielna impreza będzie poprzedzona wydarzeniem „Rock Piotrkovia Festival”, które odbędzie się 
dzień wcześniej tj. 28.07.2012 roku w godzinach 1300-0000 w tym samym miejscu.

Mirosław Czynsz




