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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2008 składamy 
            wszystkim   mieszkańcom Miasta i Gminy Piotrków Kujawski najlepsze życzenia,             

zdrowia i ciepła rodzinnego, radości i pomyślności, spełnienia marzeń i wielu sukcesów.
  Niech atmosfera wigilijnego stołu doda Państwu sił i wleje w serca nadzieje i miłość.

  
       Przewodniczący Rady Miejskiej                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
             Piotr Siutkowski                                             Mirosław Skonieczny
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Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 
z realizacji zadań w 2007 r.

Szanowni Państwo!
Przekładam informacje z realizacji zadań za okres 11 miesięcy bieżącego 

roku. Rok 2007 w szczególności jest nastawiony na sporządzanie dokumentacji 
pod bieżące i przyszłe inwestycje. W porównaniu z poprzednią kadencją tempo 
naszych prac nie słabnie. W naszym mieście i gminie jest wiele potrzeb i braków. 
Ogromną bolączką są wodociągi, drogi i kanalizacja. Wymaga to jednak bardzo 
dużych  nakładów  finansowych,  dlatego  musimy  je  realizować  sukcesywnie, 
wykorzystując własne środki i fundusze zewnętrzne.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
1. Wodociągi gminne:
– Zrealizowano sieć wodociągową z przyłączami w miejscowości Trojaczek o łącznej długości 1362 m. Koszt budowy 

wyniósł 73.147,81 zł.
– Wybudowano sieć wodociągową z przyłączami w miejscowości Rzeczyca o łącznej długości 1798 m. Koszt budowy 

wyniósł  60.964,66  zł.  Zadanie  to  dotowane  było  ze  środków pochodzących  z  Agencji  Nieruchomości  Rolnych 
w Bydgoszczy w wysokości 18.365,00 zł.

– Opracowane zostały dokumentacje techniczne na budowę sieci wodociągowych w miejscowościach:
a)  Nowa  Wieś  -  Przewóz  -  Katarzyna;  koszt  opracowania  wyniósł 
29.621,60 zł,
b) Przewóz - Połajewo; koszt opracowania wyniósł 14.249,60 zł,
d) Rzeczyca - III etap: koszt opracowania wyniósł 5.795,00 zł.
c) Bycz - Józefowo; koszt opracowania wyniósł 10.431,00 zł,

– Zlecono  opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  przebudowę 
i  rozbudowę  ujęcia  wodociągowego  w  Piotrkowie  Kujawskim. 
Dokumentacja  opracowana  zostanie  do  dnia  31.03.2008r.  Koszt 
opracowania dokumentacji wyniesie 140.300 zł.

2. Kanalizacja sanitarna:
Opracowano  dokumentacje  –  projekt  organizacji  ruchu  drogowego  oraz 
kosztorys inwestorski dla budowy I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Włocławskiej od przepompowni ścieków do 
przejazdu kolejowego. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 2.964,00 zł.
3. Drogi gminne:
– „Przebudowa drogi gminnej Anusin – Wąsewo” – zadanie polegało na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 

442  mb.  Całkowity  koszt  zadania  wyniósł  202.199,48  zł  z  czego  196.882,92  zł  sfinansowano  z  budżetu 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego   w ramach Funduszu Wsparcia. Pozostałą kwotę w wys.  5.316,56 zł ze 
środków własnych gminy,

– W ramach modernizacji ułożono nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Kaczewo - Rogalin – długość odcinka 
840  mb.  Koszt  modernizacji  to  231.746,78  zł.  Na  modernizację  drogi  otrzymano  dotację  z  Funduszu  Ochrony 
Gruntów Rolnych w wys. 56.000 zł.

– Wyremontowano  odcinek  chodnika  w  miejscowości  Wąsewo  na 
powierzchni  362  m2 z  kostki  betonowej.  Koszt  tej  inwestycji  wyniósł 
63.378,52 zł.

– „Remont nawierzchni i chodników w Piotrkowie Kujawskim ul. Rynek” - 
zadanie  to  polegało  na  ułożeniu nowej  nawierzchni  asfaltowej  oraz  na 
remoncie chodnika po prawej stronie. Całkowity koszt zadania wyniósł 
127.855,31  zł  z  czego  121.600,00  zł  sfinansowano  z  budżetu 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach Funduszu Wsparcia. 
Pozostałą kwotę w wysokości 6.255,31 zł ze środków własnych gminy.

– Zakończono remont przystanku autobusowego w Piotrkowie Kujawskim. 
Koszt remontu wyniósł 95.939,57 zł.

– Opracowana została dokumentacja techniczna na remonty dróg i ulic:
a) w Piotrkowie Kujawskim na ul.  Dworcowej - odcinek od ul. Smołowej do Posterunku Energetycznego.  Koszt 
opracowania wyniósł 7.452 zł,
b)  w Piotrkowie Kujawskim na ul.  Wyzwolenia  –  odcinek  od  ul.  Poznańskiej  do 30 lecia  PRL.  Dokumentacja 
przewiduje remont chodników oraz zasadzenia drzew. Koszt opracowania projektu technicznego to 4.098,00 zł,
c)  droga  nr  2833C Piotrków Kujawski  -  Tomisławice  na  odcinku od  ul.  Dworcowej  do  skrzyżowania  z  drogą 
powiatową Wójcin - Bycz (w Gradowie), która otrzyma nawierzchnię asfaltową. Koszt opracowania to 13.724,00 zł,
d)  wykonanie  jezdni  i  chodników w Piotrkowie  Kujawskim w ulicy:  Pogodna,  Wiśniowa,  Kalinowa  z  budową 
kanalizacji deszczowej w ul. Kalinowa i Wiśniowa. Koszt opracowania wyniósł 11.299,20 zł.

4.  W  roku  bieżącym  kontynuowano  roboty  budowlane  związane  z  adaptacją  budynku  byłej  Szkoły  Podstawowej 



w Nowej Wsi na Warsztaty Terapii Zajęciowej. W roku bieżącym wykonano nowa instalację odgromową na budynku. 
Koszt robót wyniósł 16.763,38 zł.
5.  W  roku  bieżącym  kontynuowano  również  rozbudowę  oświetlenia  przy  drogach  na  terenie  gminy.  Lampy 
zainstalowano w miejscowościach: Łączki, Łabędzin, Zborowiec, Połajewek, 
Kozy,  Lubsin,  Krogulec.  Zainstalowanych  zostało  35  dodatkowych  lamp. 
Koszt robót wyniósł 47.306,77 zł.
6.  Zakupiono  nowoczesny  samochód  do  wywozu  nieczystości  stałych  – 
pojemność  załadowcza  16  m3, na  podwoziu  samochodu  MAN.  Całkowity 
koszt  zakupu  samochodu  wyniósł  433.100,00  zł,  z  czego  368.135,00  zł 
sfinansowano z pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pozostałą kwotę w wysokości 64.965,00 zł 
ze środków własnych gminy.
7. Wykonywane prace w I półroczu 2007 r.:
a) zimowe utrzymanie dróg  – koszt 14.322,35 zł,
b) równanie  dróg gminnych – 33.793,00 zł,
c) wywóz nieczystości stałych z ulic – 35.568,00 zł,
d) sprzątanie poboczy i rowów na wszystkich drogach asfaltowych ( wojewódzkie, powiatowe i gminne) w granicach 
administracyjnych gminy,
e) wycięcie zarośli na poboczu drogi  w miejscowości Palczewo i ulicy Włocławskiej, oraz ulicy Topolowej,
f) obcięcie poboczy dróg,
g) remont  dróg gminnych kamieniem wapiennym  (1650 ton, koszt 86.229,00 zł),
h) wykonano remont schodów wejściowych do Urzędu,
i) odnowiono elewację budynku  biblioteki, 
8. Ponadto przeprowadzono w okresie lipiec – listopad następujące prace:
a) równanie  dróg gminnych za kwotę – 17.208,00 zł,
b) wywóz nieczystości stałych z ulic – 31.480,00 zł,
c) zamontowano 71 tabliczek z nazwami ulic,
d) posadzono drzewa przy drogach: lipy drobnolistne - 46 sztuk, akacja kulista - 40 sztuk,
Ponadto posadzono na terenie szkoły 10 szt. świerku srebrnego i 150 szt. Tuji. 
9. Remonty i zakupy w OSP w 2007 r.:
a) OSP Bycz: zakupiono 2 okna – 1.190,00 zł,
b) OSP Dębołęka - Rudzk Duży: zakupiono i zamontowano 2 szt. drzwi – 1.600,00 zł,
c) OSP Jerzyce: remont wewnątrz remizy (zalano posadzkę i położono płytki podłogowe), wartość robót – 1.333,00 zł,
d) OSP Lubsin:

- obróbka drewna – 1.000,00 zł
- zakupiono blachę na wymianę dachu za ogólną wartość – 4.000,00 zł. 
Obecnie trwa jej zamontowanie.

e) OSP Piotrków Kujawski:
– zewnętrzne malowanie obiektu,
– założenie nowej podłogi na dużej sali,
– malowanie dużej sali,
– założenie płytek w WC i na schodach przed wejściem do remizy,
– wymurowanie cokołu i zamontowanie figurki św. Floriana,
– ułożenie polbruku (wjazd na teren placu manewrowego),
Koszt zakupu materiałów to 12.500,00 zł.
f) OSP Połajewo: zakup piły spalinowej do cięcia drewna – 2.360,00 zł.
g)  OSP  Świątniki:  Wyrównano  plac  przed  remizą,  utwardzono  tłuczniem  wapiennym,  okrawężnikowano 
i wyasfaltowano.

Ogółem koszty materiałowe na prace wykonane w obiektach OSP wyniosły – 23.983,00 zł.

      Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Mirosław Skonieczny

Kolejne miejsce zabaw i rekreacji 
w gminie Piotrków Kujawski

W miesiącu czerwcu bieżącego roku Miasto i Gmina Piotrków Kujawski złożyła wniosek w konkursie "Place 
zabaw dla dzieci - tereny wiejskie" ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
W wyniku  przeprowadzonej  procedury konkursowej  projekt  pn.  "Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole 



Podstawowej  w  Dębołęce"  został  wybrany  przez  Zarząd  Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego do dofinansowania.
Roboty  budowlano  -  montażowe  polegające  na  doposażeniu  istniejącego 
placu  zabaw  w  urządzenia 
zabawowe oraz ogrodzeniu całego 
terenu  wraz  z  siatką  ochronną 
zostały  zakończone  w  dniu  31 
października  2007  roku. 
Całkowity koszt  zadania  wyniósł 
22 768,27 zł, z tego 16 157,00 zł 
zostało  sfinansowane  z  dotacji 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego, pozostała część została pokryta ze 
środków własnych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. 

   

 Krzysztof Staszak

Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim na Sesji w dniu 28 listopada 2007 roku 
przyjęła następujące uchwały ustalając stawki podatków i opłat, które obowiązywać będą w 2008 roku:

Nr X/42/07
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze 

gminy Piotrków Kujawski na 2008 rok.

Obniża się cenę skupu 1 kwintala żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 r. do kwoty 
30,00 zł za 1q. 

Nr X/43/07
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków: 
− na cele produkcyjne i usługowe - 0,46 zł od 1m2 pow.
− na cele handlowe - 0,51 zł od 1m2 pow.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,71zł od 1 ha pow.
c) wykorzystywanych dla celów rekreacyjno – wypoczynkowych - 0,33 zł od 1m2 pow.
d)  od  pozostałych,  w  tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez 
organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł od 1m2 pow.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,42 zł od 1m2 pow. użytkowej 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na 
prowadzenie działalności  gospodarczej wykorzystywanych na cele:
- produkcyjno usługowe - 11,97 zł od 1m2 pow. użytkowej
- handlowe - 12,60 zł od 1m2 pow. użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,04 zł 
od 1m2 pow. użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń   zdrowotnych - 3,81 zł od 1m2 

pow. użytkowej
e) wykorzystywanych na cele związane z przechowywaniem opału, drewna, hodowlą zwierząt oraz  wykorzystywanych 
rolniczo na cele magazynowe - 3,27 zł od 1m2 pow. użytkowej
f) wykorzystywanych dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych - 4,55 zł od 1m2 pow. użytkowej
g) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego -  4,55 zł  od 
1m2 pow. użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 – 2%.

Nr X/44/07
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008rok.

Zwalnia  się  od  podatku od nieruchomości  budynki  mieszkalne  nie  zajęte  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej 



podlegające  opodatkowaniu  podatkiem  od  nieruchomości  ,dla  którego  obowiązek  podatkowy  ciąży  na  osobach 
fizycznych  (właścicielach  samoistnych  posiadaczach  nieruchomości,  posiadaczach  zależnych  lub  zarządcach 
nieruchomości)  będących  podatnikami  podatku rolnego,  które  są  usytuowane  na gruncie  stanowiącym gospodarstwo 
rolne.

Nr X/45/07
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok. 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 
2008 r. w wysokości:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 654,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 982,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.198,00 zł,
2.  Od  samochodów  ciężarowych  z  zawieszeniem  pneumatycznym  lub  zawieszeniem  uznanym  za  równoważne 
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi - dwie - równej lub wyższej niż 12 ton - 1.418,00 zł;
b) o liczbie osi - trzy 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1.362,00 zł 
- równej lub wyższej niż 19 ton - 1.690,00 zł;
c) o liczbie osi - cztery i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszy niż 25 ton - 1.634,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton – 1.854,00 zł
3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi - dwie 
- równej lub wyższej niż 12 ton - 1.470,00 zł
b) o liczbie osi - trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1.418,00 zł 
- równej lub wyższej niż 19 ton - 1.744,00 zł 
c) o liczbie osi - cztery i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1.690,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 29 ton - 2.344,00 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton - 2.550,00 zł 
4. Od  ciągników siodłowych  i  balastowych  do  używania  łącznie  z  naczepą  lub  przyczepą  o  dopuszczalnej  masie 
całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 1.090,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1.198,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1.308,00 zł
5. Od  ciągników  siodłowych  i  balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z  naczepą  lub  przyczepą, 
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi - dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1.418,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1.634,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1.690,00 zł
b) o liczbie osi - trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton – 1.854,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton - 1.908,00 zł
6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym 
systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi -dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1.470,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1.830,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1.984,00 zł
b) o liczbie osi - trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1.996,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.550,00 zł
7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 
a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 270,00 zł
8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi - jedna
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 326,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton - 436,00 zł



b) o liczbie osi - dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 33 tony - 818,00 zł
- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1.090,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.254,00 zł
c) o liczbie osi - trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton - 1.102,00 zł
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów:
a) o liczbie osi - jedna
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 326,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 544,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 654,00 zł
b) o liczbie osi - dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 33 tony - 1.254,00 zł
- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1.418,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.876,00 zł
c) o liczbie osi - trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton - 1.418,00 zł
10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.198,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.308,00 zł.

Nr X/46/07
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2008 rok

§ 1
Ustala  się  dzienną  stawkę  opłaty  targowej  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Piotrków Kujawski  w wysokości  określonej 
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Opłatę targową pobiera się od sprzedających na targowiskach w wyznaczonych miejscach.

§ 3
1. Pobór  opłaty  targowej  odbywać  się  będzie  w  drodze  inkasa  w  dniu,  w  którym  dokonywana  jest  sprzedaż  na 

targowisku.
2. Na inkasenta wyznacza się Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim.
3. Wysokość prowizji z tego tytułu należna Zakładowi wynosi 80 % sumy wpłat, rozliczanych w okresie miesięcznym.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Dzienne stawki opłaty targowej:
1. Za sprzedaż z pojazdu, wozu konnego lub wystawionej sztuki - 8,00 zł.
2. Za sprzedaż art. spożywczych i przemysłowych z pojazdu, straganów, stoiska:
- w dni targowe i pozostałe - 11,00 zł.
- w jarmarki - 14,00 zł.
3. Za sprzedaż z wozu dwukołowego, ręcznego, wiadra, kosza, sprzedaży obnośnej - 5,00 zł.

                                            
                                        

Piknik w Dobrem 2007
Dnia 8 września 2007 r. na stadionie przy ul. Szkolnej w Dobrem odbył się Piknik organizowany przez 

Stowarzyszenie  Rozwoju  Powiatu  Radziejowskiego  i  gminy  z  powiatu 
radziejowskiego. Piknik promował 
program  LEADER,  którego 
głównym  celem  jest  aktywizacja 
mieszkańców  obszarów wiejskich 
poprzez  budowanie  potencjału 
społecznego  na  wsi,  zwiększenie 
potencjału  zdobywania  środków 
finansowych  i  ich wykorzystania, 
a  także  polepszenie  zarządzania 
lokalnymi  zasobami  i  ich 
waloryzacja,  w  ramach  zadania 
"Razem dla  Powiatu  Radziejowskiego"  dofinansowanego  przez  Samorząd 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Samorządy z terenu powiatu radziejowskiego.



Miasto i Gmina Piotrków Kujawski prezentowała na swoim stoisku dorobek rodzimych artystów m. in. obrazy 
i  szkice,  robótki  ręczne,  wyroby  kowalstwa  artystycznego,  wykonane  przez  Panią  Alinę  Miętkiewicz  z  Piotrkowa 
Kujawskiego, Panią Alicję Dębowską z Anusina, Pana Andrzeja Schmidta z Piotrkowa Kujawskiego oraz mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.
Na  scenie  prezentował  się  zespół  folklorystyczny  „Piotrkowianie”  oraz  dziecięce  i  młodzieżowe  zespoły  taneczne 
działające  przy  Miejsko  Gminnym  Ośrodku  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji.  Władze  samorządowe  składają  serdeczne 
podziękowania współrealizatorom Pikniku w Dobrem.

                                                                                           Krzysztof Staszak

          Tygryski z wizytą u Pana Burmistrza
Ostatnią  środę  października  dzieci  z  grupy  Tygryski  spędziły  na  wycieczce  po  Urzędzie  Miasta  i  Gminy 

w Piotrkowie  Kujawskim.  Byliśmy  umówieni  z  samym  Panem Burmistrzem Mirosławem Skoniecznym na  godzinę 
14.00. Czym prędzej więc zjedliśmy podwieczorek i wyruszyliśmy w drogę. Na miejscu powitano nas bardzo serdecznie. 
Pani Irena Marek oprowadziła nas po wszystkich zakamarkach naszej gminy i przedstawiła wielu ważnych, pracujących 
tam ludzi.  Ile  tam było  drzwi,  ile  razy się witaliśmy i  żegnaliśmy…  W 
końcu zawitaliśmy do Pana Burmistrza. Bardzo spieszył się na spotkanie z 
nami, gdyż był na pilnym wyjeździe. Poczuliśmy się wyróżnieni.
Kiedy rozgościliśmy się wygodnie w gabinecie, mogliśmy zapytać o ważne 
dla  dzieci  sprawy  dotyczące  naszej  miejscowości,  ale  i  nie  tylko  o  to. 
Pierwsza swoje pytanie zadała Weronika Kapela: „W co lubił się Pan bawić 
kiedy był Pan mały?”
P.B.:  „Kiedy  byłem  mały  bawiłem  się  w  takie  same  zabawy  jak  wy. 
Niestety nie chodziłem do przedszkola, więc pewnie wiele straciłem. Kiedy 
skończyłem  7  lat  poszedłem  do  szkoły  Podstawowej  w  Piotrkowie 
Kujawskim.  Tu  uczyłem  się  i  bawiłem  przez  kolejne  8  lat.  Jak  każdy 
chłopiec trochę rozrabiałem i psociłem.”
Daria Wesołowska: „Czy w Piotrkowie powstanie plac zabaw dla wszystkich dzieci?”
P.B.: „Rozumiem, że chodzi o jeszcze jeden plac zabaw, otwarty dla wszystkich. Mam nadzieję, że pozyskamy na to 
pieniądze. Na razie dostaliśmy fundusze na plac zabaw dla dzieci z Dębołęki, które to nie miały żadnego placu zabaw. 
Zapraszam wszystkich, jeśli macie możliwość do odwiedzenia i zobaczenia go. Myślę jednak, że i wy doczekacie się 
jeszcze jednego, miłego miejsca do zabawy.”

Kasia Waśkiewicz: „Czy w Piotrkowie powstanie ścieżka rowerowa?”
P.B.: „Oczywiście są takie plany,  ścieżka rowerowa powstałaby wzdłuż 
ulicy Poznańskiej.  Niestety teraz w gminie są nieco ważniejsze sprawy. 
Naszym  zadaniem  jest  teraz  dokończenie  sieci  wodno-kanalizacyjnej. 
Niestety nie na wszystko od razu można dostać pieniążki, niekiedy trzeba 
trochę poczekać, na przykład na ścieżkę rowerową.”
Mikołaj Radzimski: „Czy jest Pan zadowolony ze swojej pracy?”
P.B.: „Jestem bardzo  zadowolony ze  swojej  pracy,  dlatego  też  brałem 
udział w wyborach do drugiej kadencji i znów jestem burmistrzem.”
Kiedy  dowiedzieliśmy  się  już  wszystkiego  czego  to  chcieliśmy  się 
dowiedzieć, podziękowaliśmy za wizytę i wręczyliśmy na pamiątkę Panu 
Burmistrzowi, album z naszymi pracami plastycznymi. W odpowiedzi my 

też dostaliśmy prezent, był to cały karton cukierków. Pożegnaliśmy się i pełni miłych wrażeń wróciliśmy do przedszkola.
                                                                              

                                                                                                        Magdalena Gregor

Podsumowanie działalności Regionalnego Stowarzyszenia Wędkarskiego 
Koło Miejsko – Gminne Piotrków Kujawski

W dniu 9 listopada 2007 roku odbyło się posiedzenie Zarządu RSW 
podsumowujące prace Koła Wędkarskiego za rok 2007. Tematem głównym 
spotkania było omówienie wyników współzawodnictwa o Mistrza Koła za 
rok 2007.  W Grand Prix w kategorii Senior pierwsze trzy miejsca zdobyli:
1. Grzegorz Kaniewski - 14411 pkt.
2. Jerzy Kaźmierczak - 13216 pkt.                                                            
3 Marek Boniecki - 12641 pkt.
W kategorii Juniorów  Grand Prix pierwsze trzy miejsca zdobyli:         
1. Adrian Wiśniewski - 11604 pkt.
2. Sebastian Sobiesierski - 4003 pkt.
3 Magda Kaźmierczak - 2537 pkt.



Zawody  z  serii  Grand  Prix  cieszyły  się  dużym  zainteresowaniem  i  odbywały  na  Jeziorze  Gopło  w  miejscowości 
Połajewek. Uczestnikom gratulujemy i życzymy połamania kija w roku 2008. 
Nasze Koło RSW skupiło się również na działaniach w naszej gminie i uczestniczyło oraz pomagało  w organizacji 
imprezy  dla  dzieci  nad  Jeziorem  w  Dobrem.  Członkowie  Koła  uczestniczyli  w  zawodach  o  Puchar  Wójta 
i Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo zajmując 1 lokatę.
Regionalne Stowarzyszenie Wędkarskie składa podziękowanie Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 
i  Rekreacji  Markowi  Marynowskiemu  oraz  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Piotrkowie  Kujawskim.  Wszystkich 
zainteresowanych  młodszych  i  starszych  namawiamy  do  wstąpienia  w  szeregi  Regionalnego  Stowarzyszenia 
Wędkarskiego  Koło  Miejsko-Gminne  Piotrków  Kujawski.  Informacji  udziela  Prezes  Koła  RSW  -  Jacek  Nowacki, 
Skarbnik Koła - Jerzy Kaźmierczak oraz Sekretarz - Karol Woźniak 

Karol Woźniak

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie  spokój  i radość. 
Niech każda chwila Świąt żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje pomyślnością  i szczęściem.  Najpiękniejszych Świąt 

Bożego Narodzenia dla członków i rodzin RSW , a także Burmistrza Miasta i Gminy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej 
                 życzy 

                             Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Wędkarskiego 
                                   Koło Miejsko – Gminne Piotrków Kujawski

Turniej w Szachach Błyskawicznych
W niedzielę 18 listopada 2007 r. w Piotrkowie Kujawskim, odbył  się Turniej o Puchar Inspektora ds. Sportu 

Turystyki i Rekreacji w Szachach Błyskawicznych.
Najlepsze  wyniki  osiągnęli:  Rafał  Janiak  -  9  pkt,  Piotr  Waszak,  Jerzy 
Waniński,  Andrzej  Kiciak  –  po  7  pkt,  Jacek  Belter  -  5  pkt.  Najbardziej 
wyrównana  była  walka  o  drugie, 
trzecie  i  czwarte  miejsce. 
Kolejności nie można było wyłonić 
nawet  za  pomocą  tzw.  małych 
punktów,  wszyscy  pretendenci  do 
drugiego  miejsca  nawet  w  tej 
kategorii mieli identyczne wyniki. 
O miejscach zadecydowała dopiero 

dogrywka  rozegrana  przez  zawodników:  Piotra  Waszaka,  Jerzego 
Wanińskiego  i  Andrzeja  Kiciaka.  Z  dogrywki  zwycięsko  wyszedł  Piotr 
Waszak  zajmując  w  ten  sposób  drugie  miejsce  w  całym  turnieju,  drugi 
w dogrywce był  Andrzej Kiciak, co pozwoliło mu zamknąć strefę pucharową turnieju, a ostatecznie czwarte miejsce 
w zawodach zajął Jerzy Waniński.

   Arkadiusz Szczurowski

Konkurs PCK
Uczniowie  Szkoły  Podstawowej  w  Dębołęce  wzięli  udział  w  dwóch  konkursach 

zorganizowanych przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Radziejowie.
Celami  konkursów  było:  propagowanie  idei 

honorowego krwiodawstwa wśród dzieci i młodzieży, 
pozyskiwanie  nowych  dawców  krwi,  poszerzanie 
wiedzy  o  krwiodawstwie  i  krwiolecznictwie 
oraz  kształtowanie  postaw  humanitarnych  – 
przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji.

Miło  nam  poinformować,  że  w  konkursie  pt. 
„Wywiad  z  krwiodawcą”   pierwsze  miejsce  zajęła 
uczennica klasy VI Kinga Krysiak. Natomiast w konkursie Nie jesteś sam” 
Julita Wardęcka , również uczennica klasy VI, zajęła trzecie miejsce. Są to 
uczennice ze Szkoły Podstawowej w Dębołęce. Wręczenie nagród odbyło 
się na uroczystym posiedzeniu Zarządu, w obecności władz wojewódzkich 

i  powiatowych oraz honorowych dawców krwi,  w dniu 23 listopada 2007r.  w Zespole Szkół 
Mechanicznych w Radziejowie. 

Cieszy nas postawa uczniów ze Szkoły Podstawowej z Dębołęki. Gratulujemy uczniom 
zajętych miejsc, a nauczycielom tak wspaniałej młodzieży.
                                                                                                                              Dorota Wysocka



                             “Śpiewaj z Hugo”

W dniu 26 listopada 2007 roku w sali Miejsko Gminnego Ośrodka 
Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w  Piotrkowie  Kujawskim  odbył  się  Finał 
Miejsko Gminnego Konkursu „Śpiewaj z Hugo”. 
W wyniku wstępnych przesłuchań do finału konkursu zakwalifikowało się 10 
uczestników, w tym: Iwona Klimczak, Anna Pankiewicz, Sylwia Linkowska, 
Marta  Tomaszewska,  Aleksandra  Habecka,  Angelika  Fordon,  Klaudia 
Wojnowska, uczennice Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim oraz 
Oktawia  Brauer,  Daria  Wiśniewska,  Aleksandra  Słowińska  ze  Szkoły 
Podstawowej w Byczu.
Podczas  konkursu  dzieci  wykonywały  utwór  pt.  „Czas  uwolnić  rodzinę”. 
Poziom  był  bardzo  wyrównany.  Komisja  w  składzie:  Mirosław 
Czynsz  -  przewodniczący,  Krzysztof  Nejman  -  członek,  Małgorzata 
Palusiak - członek, Piotr Marciszewski - członek, ustaliła następujące wyniki: 
I miejsce - Daria Wiśniewska - SP. w Byczu,
II miejsce - Aleksandra Habecka - SP. w Piotrkowie Kujawskim,
III miejsce - Klaudia Wojnowska - SP. w Piotrkowie Kujawskim.

W  Miejsko  Gminnym 
konkursie  wszystkie  nagrody 
zostały  ufundowane  przez 
Burmistrza  Miasta  i  Gminy 
Piotrków  Kujawski  Mirosława 
Skoniecznego, natomiast nagrodą 
główną  dla  Darii  Wiśniewskiej 
był udział w programie estradowym, pt.:” Śpiewaj z Hugo”, który odbył się 
14  grudnia  2007 roku  o  godz.  11:00  w Auli  Uniwersyteckiej  przy ulicy 
Gagarina 11w Toruniu.

Składamy serdeczne podziękowania uczestnikom konkursu, opiekunom 
oraz  Miejsko  Gminnemu  Ośrodkowi  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji 

w Piotrkowie Kujawskim.
                                                                            Mirosław Czynsz

Andrzejki
W czwartek 29 listopada w Szkole  Podstawowej  w Byczu  odbyły  się 

Andrzejki. Były tańce i zabawy. Odbyły się także otrzęsiny klasy IV i nowych 
pań.  „Koty”  musiały wykazać  się  w kilku konkurencjach sprawnościowych. 
Wszyscy  pozytywnie  zdali  egzamin  i  zostali  przyjęci  do  grona  starszych 
uczniów. Aby tradycji stało się zadość nie obyło się bez andrzejkowych wróżb. 
Każdy chciał poznać co czeka go w przyszłości. Wszyscy znakomicie się bawili 
przy muzyce zespołu Marco Polo. Dla spragnionych po wyczynach na parkiecie 
był  bufet  ze  słodyczami  i  napojami.  Wszyscy  byli  niepocieszeni  gdy został 
ogłoszony koniec imprezy. Ciągle powtarzającym się wśród uczniów pytaniem 
było: „Kiedy będzie kolejna zabawa?”

                                                                           Monika Miętkiewicz - Derucka
.............

Bezpieczna SzkołaBezpieczna Szkoła

              W  ramach  rządowego  programu  wspierania  w  latach  2007  –  2009  organów  prowadzących 
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach: 

"Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego otrzymała dotację celową  w kwocie 
24 000,00 zł  z  przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i  instalacji  w Szkole Podstawowej im.  Jana Kasprowicza 
w Piotrkowie  Kujawskim i  Gimnazjum im.  Stefana Kardynała  Wyszyńskiego  zestawów do monitoringu wizyjnego. 
Objęcie  tych  obiektów  monitoringiem  wizyjnym  w  znacznym  stopniu  zwiększy  bezpieczeństwo  uczniów  oraz 
pracowników.

                  Stanisław Kwiatkowski              



Podziękowanie

Zarząd  MLKS  „Zjednoczeni” 
Piotrków  Kujawski  pragnie  gorąco 
podziękować  panom  Dawidowi 
i  Michałowi  Malickim, 
przedstawicielom  firmy  DMD  BIS, 
za  przekazanie  dresów  sportowych 
drużynie seniorów naszego klubu.

                                                                                      
                                                                             Artur Żywica

Wójcin wciąż aktywny
Kółko  Rolnicze  w  Wójcinie  przy  współpracy:  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Piotrków  Kujawski  Mirosława 

Skoniecznego,  wójta gminy Skulsk Antoniego Klonowskiego,  pracowników gmin i  ich jednostek administracyjnych, 
radnych, sołtysów, Gminnych Ośrodków Kultury, Ochotniczych Straży Pożarnych, zespołów ludowych, mieszkańców 
Wójcina i okolicznych wsi stara się umilać czas zarówno dorosłym jak i dzieciom. 
Działając społecznie w 2007 roku w Wójcinie zorganizowano: 
– Bal Sylwestrowy 2007,
– „Zabawę choinkową” z udziałem 107 dzieci - 6 stycznia 2007 r.,
– wycieczkę dzieci na basen do Mogilna - 23 stycznia 2007 r.,
– kulig z ogniskiem i ciepłym poczęstunkiem - 27 stycznia 2007 r.,
– Bal Karnawałowy - 10 lutego 2007 r., 
– wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego w Płocku z okazji Dnia Dziecka - 2 czerwca 2007 r.,
– festyn „Piknik Wójciński” - 12 sierpnia 2007 r.,
Natomiast w dniach:
– 2 września 2007 r. - delegacja mieszkańców Wójcina z wieńcem dożynkowym „Bazylika Licheńska” uczestniczyła 

w dożynkach województwa Kujawsko-Pomorskiego w Jabłonowie Pomorskim reprezentując powiat radziejowski. 
Z wieńców  największą atrakcją był wieniec „Bazylika Licheńska”, o czym przekonaliśmy się sami i co potwierdziła 
również prasa. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wójcina przygotowały stoisko, na którym była prezentowana 
kujawska  żywność.  Prezentacja  cieszyła  się  dużym  zainteresowaniem  uczestników  dożynek  nie  dając  chwili 
wytchnienia paniom;

– 9 września 2007 r. - uczestniczyliśmy w dożynkach diecezjalnych w miejscowości Wierzchy, gdzie wykonano setki 
zdjęć podziwiając artystyczne wykonanie wieńca przez panią Janinę Maziarz- mieszkankę Wójcina, przy pomocy 
innych osób;

– 16 września 2007 r. - odbyły się rodzinne dożynki z poczęstunkiem 
i zabawą;

– 13  października  2007  r.  -  odbył  się  nieodpłatny  koncert  zespołu 
„Polana”  ze  Skulska,  który  został  zaproszony  przez  Koło 
Zainteresowań  Muzycznych  w  Wójcinie  liczący  19  osób.  Koncert 
odbył  się  dzięki  wyjątkowej  życzliwości  dyrektora  Gminnego 
Ośrodka  Kultury  w  Skulsku  Jana  Wadelskiego,  kapelmistrza  Jana 
Skuratowicza i całego zespołu.

Pragnę poinformować, że w każdą środę odbywa się  nieodpłatnie nauka 
gry na instrumentach muzycznych  prowadzona przez kapelmistrza Jana 
Skuratowicza, mieszkańca Wójcina. Zajęcia odbywają się w lokalu przy świetlicy w Wójcinie. Rok 2007 zakończymy 
Balem Sylwestrowym, który rozpocznie się o godz. 20:00. W dniu 5 stycznia 2008 r. odbędzie się zabawa choinkowa dla 
dzieci i opiekunów.
Wszystkim sponsorom i osobom, którzy przyczynili się do uświetnienia imprez i wszystkich organizowanych spotkań, 
składam serdeczne podziękowanie.

Czytelnikom,  ich  rodzinom  i  znajomym  życzę,  aby  Święta  Bożego  Narodzenia  były  radosne  i  szczęśliwe, 
a nadchodzący 2008 rok przynosił bogaty plon dla serc ludzkich i obfitował Bożą pomocą. Szczęść Boże.

Wiesław Michalak



Informacja
W Gminie Piotrków Kujawski delegatami Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zostali wybrani: Tomasz Kocent 

zamieszkały  w  Łabędzinie  i  Wiesław  Michalak  zamieszkały  w  Wójcinie.  Tomasz  Kocent  został  wybrany 
przewodniczącym Rady Powiatu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. 
Z  inicjatywy  Izby  Rolniczej  odbyły  się  szkolenia,  co  do  spełnienia  standardów w dziedzinie  ochrony  środowiska, 
zwierząt  i  konsumenta  a  uzyskanie  dopłat  bezpośrednich.  W całym  województwie  najwięcej  ze  szkolenia  rolników 
skorzystało  z  gminy  Piotrków  Kujawski  dzięki  zaangażowaniu  delegatów,  sołtysów  i  rolników.  Szczególne 
podziękowanie należy się państwu: Dominice i Krzysztofowi Sas-Wisłockim z Lisianek, Steni i Jerzemu Wojtczakom 
z Kasprala, za udostępnienie gospodarstw mlecznych w 4 dniu szkolenia oraz Panu Burmistrzowi, a także Zarządowi 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowie Kujawskim, który udostępnił salę na szkolenie.

Uwaga
Przypominamy rolnikom że do końca grudnia 2007 r. jest termin złożenia oświadczenia u Powiatowego Lekarza 

Weterynarii celem otrzymania zezwolenia na obrót paszami i zbożami. 
W pierwszym  kwartale  2008 roku odbędzie  się  dodatkowe szkolenie.  Bliższe  informacje  można  otrzymać  od  Pana 
Kocenta Tomasza, tel. (054) 2654 244 lub Pana Wiesława Michalaka, tel. 0604 739 716.
Za zaufanie  jakim obdarowali  nas  rolnicy wybierając  na delegatów Kujawsko-Pomorskiej  Izby Rolniczej,  składamy 
serdeczne podziękowanie.  
                                                                                                                                       Delegaci Izby Rolniczej
                                                                                                                              Tomasz Kocent i Wiesław Michalak

Integracja w Przedszkolu
Nasze  Przedszkole  uczy  dzieci  wrażliwości  na  drugiego  człowieka.  Stara  się  pomagać  przedszkolakom 

w  zrozumieniu  osób  niepełnosprawnych,  traktowaniu  ich  z  tolerancją, 
a co najważniejsze godnością, życzliwością i serdecznością. Dlatego też 
15  listopada  2007  roku  nasze  Przedszkole  odwiedzili  goście.  Byli  to 
uczniowie  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Radziejowie  oraz 
podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi. Dzieci z grupy 
SŁONECZKA  postanowiły  pochwalić  się  inscenizacją  wiersza  Jana 
Brzechwy  pt.  ”Na  straganie”.  Następnie  sześciolatki  zaprezentowały 
umiejętności  taneczne  przy  dźwiękach  LAMBADY,  KACZUCHÓW 
i KANKANA.

Nie  lada  niespodzianką  dla  przedszkolaków  okazało  się 
przygotowane przez uczniów z Radziejowa przedstawienie pt. „Rzepka” 
na  podstawie  wiersza  Juliana  Tuwima.  Do  obejrzenia  tej  inscenizacji 
zaprosiliśmy także przedszkolaków z grup LEŚNE SKRZATY i  PUCHATKI.  Natomiast  podopieczni  z  Nowej  Wsi 
przygotowali dla nas słodką niespodziankę. Po prezentacji nasi goście zwiedzali Przedszkole, izbę regionalną, a także sale 
grup. Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i mamy nadzieję, że  jeszcze się spotkamy.
                                                                                              

              Katarzyna Dziubich

KRUS radzi: Śpiesz się powoli! Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń
 w gospodarstwie rolnym:

cd.:
Wszędzie  tam,  gdzie  zachodzi  konieczność  podawania  materiału  do  obróbki,  a  tym  samym  istnieje 

niebezpieczeństwo pochwycenia rąk (w sieczkarniach, rozdrabniaczach, pilarkach tarczowych)  należy wykorzystywać 
podajniki,  popychacze  lub  zamontować  zabezpieczenia  uniemożliwiające  wciągnięcie  ręki,  albo  mechanizm zmiany 
kierunku obrotów lub zatrzymania maszyny w razie niebezpieczeństwa. 

Przed rozpoczęciem pracy z kosiarką rotacyjną, glebogryzarką, rozrzutnikiem obornika, rozsiewaczem nawozu 
należy uprzedzić osoby znajdujące się na polu, aby nie zbliżały się do nich. Przebywanie podczas pracy tych maszyn 
w odległości mniejszej niż 50 m jest bardzo niebezpieczne. Do pracy z rozrzutnikiem obornika nie wolno przystępować 
bez zainstalowanej siatki na przedniej burcie. 

Przy zrywce drewna w lesie należy wykorzystywać tylko ciągniki z kabiną, której tylna szyba zabezpieczona jest 
siatką przed uderzeniem zerwaną liną. 

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo upadku lub pośliźnięcia, ciągniki, przyczepy, maszyny rolnicze wyposaża 
się w schodki lub drabinki i uchwyty ułatwiające wchodzenie i schodzenie, a podesty robocze- w barierki. Należy zadać 
o to, aby były one solidnie przymocowane i na bieżąco oczyszczane  z błota, smarów, itp. 

W czasie zwózki należy zabierać ze sobą długą drabinę, aby po załadunku użyć jej do zejścia z przyczepy. Nie 
wolno zeskakiwać z przyczepy, schodzić po dyszlach, kołach, burtach. 

Aby ułatwić agregowanie maszyn  lub przyczep z ciągnikiem i wyeliminować udział drugiej osoby narażonej 



w czasie sprzęgania na przygniecenia, montuje się zaczepy podwieszane na sprężynach lub wyposażone w podpórki, 
a ciągniki wyposaża w układ „HITCH-TRONIC” i szybkosprzęg. Znacznie zwiększają one bezpieczeństwo. Agregować 
maszyny i przyczepy należy samodzielnie. Nie wolno dopuszczać, aby między ciągnikiem i doczepianą maszyną  lub 
przyczepą przebywały inne osoby. 

Przed  uruchomieniem  ciągnika  lub  maszyny  samobieżnej  należy  sprawdzić  układ  kierowniczy,  hamulcowy, 
ogumienie,  światła,  sygnał  dźwiękowy.  Następnie  stan  osłon,  zabezpieczeń,  mechanizmów  napędowych  i  układów 
przekazu  mocy  oraz  połączenie  maszyny  z  ciągnikiem.  Następnie  należy  sprawdzić,  do  jakiego  stopnia  maszyna 
ogranicza pole widzenia. Może się okazać, że dorosłego maszyna nie przesłania, ale dziecko - TAK.

Przed rozpoczęciem pracy zespołowej należy ustalić  sposób porozumiewania  się.  Bez zapowiedzi  nie  wolno 
maszyny uruchamiać, przed zatrzymaniem maszyny obsługiwanej zespołowo należy uprzedzić pomocników. 

Nie wolno opuszczać ciągnika lub maszyny samobieżnej, jeżeli nie został wyłączony silnik i napęd wału odbioru 
mocy  WOM.  W  przypadku  zatrzymania  ciągnika,  maszyny  na  stoku,  należy  zaciągnąć  hamulec  ręczny  i  włączyć 
najniższy bieg przeciwstawny do kierunku staczania się ciągnika. 

Nie wolno wykonywać napraw, konserwacji, regulowań, sprawdzeń lub czyszczenia ciągnika, maszyny z nim 
zagregowanej  lub samobieżnej bez wyłączonego silnika i napędu. Należy zaczekać, aż zatrzymają się elementy robocze. 
Także  zakładanie  sznurka,  regulacja  przyrządu  wiążącego,  smarowanie  pasa  transmisyjnego  i  koła  pasowego  jest 
bezpieczne dopiero przy wyłączeniu silnika i odłączeniu napędu. 

W przypadku korzystania z podnośnika przy naprawianiu maszyny, przed rozpoczęciem pracy należy podstawić 
dodatkowe podpórki, aby maszyna nie opadła. 

W przypadku konieczności naprawy maszyn i urządzeń zawieszanych na ciągniku, przed rozpoczęciem pracy 
należy opuścić je najpierw na ziemię. 

Nie  wolno  naprawiać  maszyn  prowizorycznie.  Nie  wolno  używać  lin,  łańcuchów,  pasów naprawianych  za 
pomocą nitów, śrub, drutu. Uszkodzone osłony i zabezpieczenia należy wymieniać i uzupełniać brakujące. 

Nie  wolno  włączać  napędu  rozrzutnika  obornika,  aby  ułatwić  jego  mycie.  Nie  wolno  usuwać  zapchań 
kombajnów, kopaczek, pras przy włączonym napędzie. 

Należy  pamiętać,  że  zaniedbanie  może  być  przyczyną  wypadku.  Trzeba  być  odpowiedzialnym,  sprawdzać 
technicznie maszyny oraz ich przygotowanie do pracy i wyposażenie.

Nie  można  dopuścić  do  tego,  aby złe  połączenie  przyczepy  z  ciągnikiem spowodowało  rozłączenie  się  ich 
w czasie jazdy. Sworzeń zaczepu musi być zabezpieczony przed wypadaniem. 

Nie wolno dopuścić, aby przewożony ładunek spadał podczas jazdy. Do transportu materiałów objętościowych 
należy  używać  wyłącznie  przyczep  z  podwyższonymi  burtami  lub  obudową  siatkową.  Przewożone  ładunki  należy 
zabezpieczyć uniwersalnymi pasami transportowymi. 

Należy  pamiętać  o  obowiązujących  przepisach  kodeksu  drogowego:  bezpiecznej  prędkości,  wyposażeniu 
przyczep i maszyn w światła, oznakowaniu ładunku i zabezpieczeniu go przed spadaniem.  

       
                               Agnieszka Zalesiak 

NOWY ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW – PIOTRKÓW KUJAWSKI
Ważny od 09.12.2007 r. Do  13.12.2008 r.

Peron Godzina przyjazdu Kierunek Godzina odjazdu Peron
3 538

(1), 854, 1254, 1808 Babiak 742, 1359, 1722, 2156
(2) 2

2 1620 Bydgoszcz Gł. 211
(4), 1855

(4) 3

3 211
(4), 1855

(4) Częstochowa 742, 1620
(3) 2

3 1620 Gdynia Gł. 211
(4), 1855

(4) 3

2 742, 1359, 1620, 1722, 2156
(2) Inowrocław 211

(4), 538
(1), 854,1254, 1808, 1855

(4) 3

3 1254 Katowice 742, 1620
(3) 2

Łódź Kaliska 1620 2

2 1359, 1722 Toruń Gł. 854, 1808 3

3 854, 1254, 1808 Zduńska Wola 742, 1359, 1722 2

3 211
(4), 1254, 1855

(4) Zduńska Wola Karsznice 742 2
Kolor czerwony – pociąg pośpieszny
(1) – kursuje od poniedziałku do soboty oraz 1 XI oprócz Świąt,
(2) – kursuje od poniedziałku do piątku i w niedzielę oprócz 24, 25, 31 XII; 23 III; 30 IV; 2, 21 V; 14 VIII; 10 XI,
(3) – kursuje do 15 VI i od 1 IX od poniedziałku do piątku i w niedzielę oraz 1 XI, a w terminie 16 VI – 31 VIII 

codziennie, 
(4) – kursuje 13 VIII


