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Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski
Mirosław Skonieczny

Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim
uchwaliła następujące uchwały dotyczące podatku na 2009 rok
Uchwała Nr XIX/93/08
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
na 2009 rok.
§ 1. Obniża się cenę skupu 1 kwintala żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2009 r.
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.(M.P. z 2008 r. Nr 81 poz. 717 ) z kwoty 55,80 zł za 1 q do
kwoty 32,40 zł za 1q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.
Uchwała Nr XIX/96/08
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2009 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.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
DZIENNE STAWKI OPŁATY TARGOWEJ
1. Za sprzedaż z pojazdu, wozu konnego lub wystawionej sztuki 9,00 zł.
2. Za sprzedaż art. spożywczych i przemysłowych z pojazdu, straganów, stoiska: w dni targowe i pozostałe 12,00 zł,
w jarmarki 15,00 zł.
3. Za sprzedaż z wozu dwukołowego, ręcznego, wiadra, kosza, sprzedaży obnośnej 5,00 zł.
Uchwała Nr XIX/95/08
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na
2009 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 ton1.362,00 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 ton1.908,00 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:
- 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 przyczep i naczep 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,
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-pomorskiego.
Uchwała Nr XIX/94/08
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2009 rok .
§ 1. 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 0,52 zł od 1m2 pow., b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych 3,90 zł od 1 ha pow., c) wykorzystywanych dla celów rekreacyjno – wypoczynkowych0,36 zł od 1m2 pow.,
d) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego0,11 zł od 1m2 pow.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,45 zł od 1m2 pow. użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 13,27 zł od 1m2 pow.
użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 6,52 zł od 1m2 pow. użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych 4,01 zł od 1m2 pow. użytkowej, e) wykorzystywanych
na
cele
związane
z
przechowywaniem opału, drewna, hodowlą zwierząt oraz wykorzystywanych rolniczo na cele magazynowe
3,53 zł od 1m2 pow. użytkowej, f) wykorzystywanych dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych 4,91 zł od 1m2 pow.
użytkowej, g) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
4,91 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%
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-pomorskiego.

Uchwała Nr XX/107/08
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok.
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
1. 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.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.

Obchody Święta Niepodległości
Tradycyjnie 11 listopada w Narodowym Święcie Niepodległości wzięli udział członkowie Ochotniczej Straży
Pożarnej z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski,
delegacje zakładów pracy, instytucje oraz organizacje
społeczne. W bieżącym roku uroczystości rozpoczęły się
przemarszem uczestników ulicami Piotrkowa Kujawskiego.
Przed Mszą Świętą złożono wiązanki kwiatów przed tablicą
upamiętniającą pobyt w Piotrkowie Kujawskim Prezydenta
Ignacego Mościckiego oraz przy obelisku w miejscowym
parku upamiętniającym pomordowane osoby świeckie
i duchowne przez niemieckiego okupanta. Następnie
w kościele parafialnym p.w. Św. Jakuba odprawiona została
Msza Święta
w
intencji
„Ojczyzny”
przez
księdza
prałata
Kazimierza
Bocianowskiego
poprzedzona montażem słowno muzycznym wykonanym przez
młodzież z Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Po Mszy Świętej poświęcony został nowy samochód bojowy
marki Mercedes - Benz Atego 1326 AF zakupiony przez
samorząd dla jednostki OSP w Piotrkowie Kujawskim za
kwotę 541.420,00 zł, z czego kwota 391.420,00 zł to środki
gminy, pozostałe 150.000,00 zł stanowią środki pozyskane
z
Zarządu
Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Chrzestnymi
samochodu bojowego wytypowanymi przez OSP zostali: pani
Joanna Szymańska i pan Rafał Marciniak. Następnie na placu
manewrowym OSP w Piotrkowie Kujawskim odbyło się
uroczyste przekazanie kluczy do samochodu przez Burmistrza
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Mirosława Skoniecznego
na ręce v-ce Prezesa jednostki OSP - kierowcy wozu bojowego
dh. Marka Kiliańskiego. Uroczystości zakończyły się pokazem
sprawności bojowej jednostki OSP przy użyciu nowo
zakupionego samochodu bojowego.
Mirosław Czynsz

Jubileusz Szkoły Podstawowej w Dębołęce
Dnia 11 października 2008r. w Szkole Podstawowej w Dębołęce odbył się Jubileusz 60 – lecia szkoły.
Obchody rozpoczęto w piątek Mszą Świętą w intencji nauczycieli, wychowanków i pracowników szkoły oraz
złożeniem wiązanek na grobach nauczycieli, którzy pracowali w szkole.
W sobotni ranek do szacownej Jubilatki zaczęli przybywać zaproszeni goście, na ten szczególny dzień
szkoła przybrała odświętny wygląd. Uroczystość rozpoczęła
dyrektor szkoły pani Elżbieta Niedziałkowska witając gości
i dziękując im za przybycie. Swą obecnością Jubileusz
uświetnili przedstawiciele władz Miasta i Gminy Piotrków
Kujawski. Piotr Siutkowski przewodniczący Rady Miejskiej,
członkowie Komisji Oświaty z przewodniczącym Bogdanem
Prusem, Mirosław Skonieczny burmistrz, Stanisław
Kwiatkowski
dyrektor
Zespołu
EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, oraz władze oświatowe Elżbieta
Urbańska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Delegatura we Włocławku. Ponadto na uroczystości obecni byli
emerytowani dyrektorzy szkoły, nauczyciele, dyrektorzy
lokalnych szkół, ksiądz Prałat Kazimierz Bocianowski proboszcz parafii Piotrków Kujawski, kierownicy
zakładów pracy i przedstawiciele różnych organizacji, z którymi szkoła na co dzień współpracuje. W swoim
przemówieniu dyrektor szkoły podkreśliła, iż Jubileusz jest obchodzony pod hasłem: Szkoło ma na równinie
kujawskiej położona, otwierasz przede mną horyzonty nieznanego świata.
Następnie przedstawiła historię szkolnictwa na terenie wsi Dębołęka oraz zwróciła uwagę na zasługi
nauczycieli i rodziców w kształtowaniu osobowości uczniów,
a także na zaangażowanie powyższych podmiotów
w działalność szkoły. Goście złożyli gratulacje pracownikom
szkoły, a następnie podziwiali występ dzieci, które swoim
aktorstwem urzekły zebranych, za co otrzymały gromkie
brawa. Podczas przerwy można było podziwiać wystawy
przygotowane przez nauczycieli, rodziców i uczniów, złożyć
wpisy w kronice szkolnej oraz zgodnie z kujawskim duchem
uroczystości skosztować żuru, smacznej zupy kujawskiej.
W drugiej części programu goście podziwiali popisy taneczno –
artystyczne dzieci z oddziału przedszkolnego i ogniska
muzycznego.
Uroczystość zakończyła dyrektor szkoły, dziękując
władzom za pomoc w realizacji statutowych zadań szkoły oraz gościom za przybycie.
Społeczność Szkoły Podstawowej w Dębołęce

PRZEDSZKOLNY KONKURS POEZJI DZIECIĘCEJ
Któż z nas nie chciał występować na scenie przed wspaniałą publicznością i doskonałym jury?,… chyba
każdy. Nasze przedszkolaki miały taką możliwość. Po wielu
przygotowaniach po raz pierwszy zorganizowaliśmy
przedszkolny konkurs poezji dziecięcej. 21 listopada 2008 r.
o godzinie 10.00 dzieci 5 i 6-letnie z wielkim przejęciem, ale
i radością prezentowały swoje umiejętności recytatorskie.
Każda grupa przygotowała inscenizację swojego ulubionego
wiersza. Przedszkolaki zadbały także o wspaniałe stroje,
w których wyglądały znakomicie.
Występy przedszkolaków oceniało jury w składzie:
p. Elżbieta Robakowska - poetka ludowa, p. Alina Miętkiewicz
- kierownik Biblioteki Gminnej, p. Jolanta Korpowska
- nauczycielka Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej,
p. Renata Woźniak - dyrektor naszego Przedszkola i p. Bogumiła Pawłowska - logopeda. Po długiej naradzie
jury przyznało następujące miejsca: pierwsze miejsce zajęły dzieci z grup Krasnoludki i Puchatki, natomiast

drugie z grup Muchomorki, Tygryski i Gwiazdeczki. Przedszkolaki otrzymały dyplomy oraz książeczki. Na
zakończenie p. Elżbieta Robakowska wszystkim dzieciom zaprezentowała swoje wiersze. Serdecznie
dziękujemy gościom za przybycie i do zobaczenia za rok.
Katarzyna Dziubich

Jestem już przedszkolakiem
Wspaniałą okazją do tworzenia ”przedszkolnej bliskiej dzieciom rodziny” są wspólnie organizowane
uroczystości. Jedna z nich odbyła się w grupie maluszków 13 listopada 2008 r. To bardzo ważny dzień w życiu
dzieci gdyż zdają wówczas swój pierwszy egzamin, którego
świadkiem byli rodzice i zaproszony gość p. dyr. R. Woźniak.
W naszym Przedszkolu zorganizowaliśmy ją po raz pierwszy.
Rodzice ucieszyli się z tego pomysłu, sami zaproponowali, że
przygotują poczęstunek. Nauczycielki wspólnie ułożyły tekst
przysięgi
przedszkolaków
i
ślubowania
rodziców.
Przygotowano specjalne czapeczki dla każdego dziecka.
Z koncepcją ich wykonania wyszły mamy trzylatków
p. A.Włodarska, L. Bachurska, A. Ozimińska i A. Fornalewicz.
Przygotowaliśmy poduszkę, na której dzieci podczas
pasowania klękały. Do pasowania wykorzystaliśmy również
potężny ołówek. Duża kolorowa obręcz gimnastyczna
posłużyła jako element zadaniowy poprzedzający pasowanie- przejście przez nią warunkowało otrzymanie
miana przedszkolaka. Cała obręcz owinięta była różnobarwnymi wstążkami. Samą uroczystość poprzedziło
wystosowanie zaproszenia dla p. dyrektor i ogólnego zaproszenia do rodziców umieszczonego w holu
przedszkola i gorąco zapraszającego do wspólnego świętowania. W części pierwszej został zaprezentowany
program artystyczny zakończony przyrzeczeniem złożonym przez maluchy ” Chcę być dobrym
przedszkolakiem…” oraz ślubowania rodziców. Miła atmosfera, pełna wrażeń, humoru i wspólnie spędzony
czas pozwolił nam się bliżej poznać. Dzieci i rodzice długo będą wspominać tą uroczystość.
Ewa Staszak

ENERGA na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Dnia 3 grudnia uczniowie klas I-III w Piotrkowie Kujawskim
i klas IV-VI Szkoły w Radziejowie otrzymali od
przedstawicielek ENERGI i mundurowych z radziejowskiej
komendy, gadżety odblaskowe. Nie zapomniano o kierujących,
którym również wręczano kamizelki odblaskowe W szkołach
podstawowych w Piotrkowie Kujawskim i Radziejowie Policja
i ENERGA zainaugurowały radziejowską część akcji
wyposażania pieszych i kierowców w odblaski. Kamizelki
i odblaskowe elementy ufundowane przez ENERGĘ
przekażemy oprócz dzieciom i młodzieży szkół powiatu
radziejowskiego również pieszym i kierowcom -informuje
młodszy aspirant Sławomir Bogucki - kierownik miejscowej
drogówki. Radziejowska część akcji rozpoczęła się wizytą
przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Szkole
Podstawowej w Radziejowie (sierżanta sztabowego Roberta
Rzepeckiego i młodszego aspiranta Marcina Krasuckiego,
którym towarzyszyły przedstawicielki sponsora ENERGA
o/ Radziejów, panie Mirosława Jarzębińska i Emilia Częsz Gmurska. W trakcie pogadanki z dziećmi klas I - III w szkole
Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim i dziećmi z klas IV-VI
w Szkole Podstawowej w Radziejowie, oprócz niezbędnej
wiedzy z zakresu poruszania się po zmroku poza obszarem
zabudowanym, wręczyliśmy łącznie blisko 500 różnorakich
gadżetów (kamizelki i opaski odblaskowe). Równocześnie
z zainaugurowaną dziś akcją przeprowadzaną w szkołach,

patrole ogniwa ruchu drogowego na ulicy Włocławskiej, przekazali odblaski niechronionym uczestnikom ruchu
drogowego, (piesi, kierujący jednośladami) - informuje Marcin Krasucki.
Zarówno dzieci jak i użytkownicy ruchu drogowego bardzo pozytywnie odnieśli się do tych działań,
przyznając, że otrzymane elementy odblaskowe w znaczący sposób poprawią ich widoczność, a tym samym
będą widoczniejsi dla innych uczestników ruchu drogowego- uzupełnia M. Krasucki. Już niebawem kolejne
spotkania z dziećmi placówek oświatowych z terenu powiatu radziejowskiego, którzy zostaną obdarowani
brelokami, opaskami, elementami samoprzylepnymi i kamizelkami odblaskowymi. Przez czas trwania akcji,
kierowcy w czasie codziennych służb "białych czapek" będą wyposażani w kamizelki odblaskowe.
Piotr Chrupek

Spotkanie w sprawie Gopła w Piotrkowie Kujawskim
Ekspertyza dotycząca skutków środowiskowych działalności
kopalni odkrywkowej Tomisławice została zaprezentowana
publicznie podczas spotkania samorządowych władz
województwa z przedstawicielami samorządów lokalnych
z południowo-zachodniej części naszego regionu i władzami
będącej właścicielem odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego
Konin. Choć odkrywka Tomisławice znajduje się w granicach
Wielkopolski, może mieć wpływ na ekosystem terenów
położonych w południowo-zachodniej części naszego
województwa. Przeciwko eksploatacji kopalni protestowali
mieszkańcy zagrożonych terenów, samorządy lokalne
i reprezentujący ten rejon posłowie. Zlecona przez marszałka
województwa ekspertyza hydrogeologiczna miała wykazać, czy zagrożenie rzeczywiście istnieje.
Przygotowane przez Państwowy Instytut Geologiczny
opracowanie wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego na
początku października. - Ponieważ niektóre jego fragmenty
budziły wątpliwości interpretacyjne, zwróciliśmy się do PIG
o uściślenie wskazanych zapisów dokumentu. Otrzymaliśmy
odpowiedzi i teraz możemy publicznie przedstawić dokument
– wyjaśnia odpowiedzialny za sprawy związane z ochroną
środowiska członek zarządu województwa Franciszek
Złotnikiewicz. Na dzisiejsze spotkanie w remizie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Piotrkowie Kujawskim zaprosiliśmy
samorządowców powiatów radziejowskiego, mogileńskiego
i inowrocławskiego oraz przedstawicieli kierownictwa kopalni,
a
także
parlamentarzystów,
radnych
województwa,
przedstawicieli służb ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wnioski z ekspertyzy przedstawił kierownik
Zakładu Hydrogeologii Regionalnej i Gospodarowania Wodami Podziemnymi w Państwowym Instytucie
Geologicznym Piotr Herbich. Pełna treść ekspertyzy znajduje się na stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl
Beata Krzemińska
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego

Konkurs wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w gospodarstwie rolnym i domowym
W miesiącach październik-listopad na terenie działania PT KRUS Radziejów przeprowadzono konkursy
wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w gospodarstwie rolnym i domowym pt.: ”Uczę się pilnie, bawię się
grzecznie, pracuję bezpiecznie” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Topólce i Piotrkowie Kuj. W konkursie
wzięło udział ponad 40 uczniów z klas IV-VI, spośród których po części testowej wyłoniono 10 uczniów,
którzy zdobyli największą liczbę punktów. W dniach 14 i 21 listopada w szkołach odbyły się ustne finały
konkursu. Na podstawie odpowiedzi udzielanych przez uczniów przyznano pierwsze, drugie i trzecie miejsca.
Uczniowie za udział w konkursie, zgodnie ze zdobytym miejscem otrzymali nagrody rzeczowe, pamiątkowe
dyplomy, książeczki dla dzieci, malowanki i zakładki tematyczne KRUS, z których byli zadowoleni.
Agnieszka Zalesiak

AUTOBUS DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Dobra informacja dla mieszkańców gminy Piotrków Kujawski – władzom udało się zdobyć dofinansowanie na
zakup nowego autobusu, przystosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych. A wszystko to w ramach pilotażowego
programu „Uczeń na wsi”, prowadzonego przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON.
Program ma za zadanie przyczynić się do wyrównywania
szans
w
zdobyciu
wykształcenia
przez
osoby
niepełnosprawne zamieszkujące na wsiach i w aglomeracjach
wiejsko – miejskich, a pośrednio pomóc im, w zajęciu jak
najwyższej pozycji w życiu zawodowym i społecznym,
poprzez umożliwienie uczestnictwa w zajęciach, mających na
celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej oraz
likwidacji barier transportowych.
Toruński oddział PFRON wsparł gminę kwotą 133.682,75 zł,
co stanowi około 50% kosztów zakupu nowego autobusu. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł
265.960,00 zł. Dzięki w/w dotacji udało się nabyć 20-osobowy autobus marki Mercedes Benz przystosowany
do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Mirosław Czynsz

BUDOWA HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski z dniem 11 sierpnia 2005 roku rozpoczęła realizację
(przygotowanie dokumentacji) jednego z największych w powiecie radziejowskim przedsięwzięcia pod nazwą:
“BUDOWA HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM”.
Pierwsze prace w terenie rozpoczęto dnia 12 listopada
2008 roku. Roboty wykonuje Przedsiębiorstwo “BUDROX”
Sp. z o. o., która została wyłoniona drogą przetargu. Boisko
użytkowe będzie miało 19 metrów szerokości i 36 metrów
długości, wraz z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi,
zapleczami i szatniami zajmie powierzchnię około 1300 m²,
planuje się blisko 240 miejsc siedzących. Całkowity koszt
zadania wyniesie ponad 4,5 miliona złotych. Inwestycja
współfinansowana jest ze środków Samorządu Województwa
Kujawsko – Pomorskiego. Planowany termin zakończenia
budowy szacuje się na koniec sierpnia 2010 roku.
W pierwszej kolejności z hali korzystać będą uczniowie Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum, natomiast po zajęciach lekcyjnych hala będzie dostępna dla stowarzyszeń
sportowych i mieszkańców gminy.
Mirosław Czynsz

I Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego
Dnia 18 października 2008r. w naszym regionie odbył
się I Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego.
Głównym organizatorem turnieju było Gimnazjum im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Piotrkowie Kujawskim. Turniej
odbył się w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie,
w czym bardzo pomocni byli współorganizatorzy:
- Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie,
- Starostwo Powiatowe w Radziejowie,
- Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim,
- Stowarzyszenie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim,
- Radziejowski Dom Kultury,
- Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim,

- Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie,
- Białobłocki Dom Kultury w Białych Błotach,
- Pan Krzysztof Świeciak ( nagłośnienie i oświetlenie),
- zespół „Ray of Joy” działający przy Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim .
Wypada wspomnieć o sponsorach indywidualnych bez, których ów Turniej nie miałby miejsca, a byli nimi:
p. Teresa Kowalska, państwo Jolanta i Robert Palak, państwo Barbara i Marek Granczewscy, państwo
Wiesława i Krzysztof Borowscy, państwo Elżbieta i Lech Przybysz, państwo Ewa i Sławomir Ludwiczak,
państwo Halina i Krzysztof Nowaccy, firma PUH „Cezar”.
W Turnieju uczestniczyło około 200 tancerzy. Zespół „Ray of Joy” zwyciężył w następujących kategoriach:
- inne formy tańca powyżej 15 lat
- duety powyżej 15 lat.
Do zobaczenia na II Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego...
Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim

,,AKTYWNI NA START”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim zakończył realizację projektu
systemowego pt ,,AKTYWNI NA START” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem tego projektu było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy, a także podwyższenie statusu
zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.
Działaniami projektu zostało objętych 12 osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe, zdobyły umiejętności
w zakresie poruszania się na rynku pracy i zmiany własnego planu na życie. Wszyscy uczestnicy projektu
pomyślnie ukończyli szkolenia i zdobyli certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji.

1. Kurs: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych odbył się w okresie 11.08.2008r – 1.09.2008r.
2. Kurs: opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych odbył się w okresie 25.08.2008r – 7.10.2008r.
3. Kurs: kucharz odbył się w okresie 18.08.2008r – 30.09.2008r.
4. Kurs: magazynier z obsługą wózków widłowych odbył się w okresie 1.09.2008r.– 29.09.2008r.
Zespół projektowy

Dni ochrony przyrody
W dniu 31 października 2008 roku członkowie SK LOP
w Byczu przygotowali z okazji Dni Ochrony Przyrody
inscenizację pt. „Pogadanka na wysypisku”. Z wielkim
przejęciem wcielili się w role „odpadów”, by wszyscy
zrozumieli – co się z nimi dzieje, a co powinno się dziać. Dzięki
inscenizacji uczniowie doszli do wniosku, że piękna przyroda
to miejsce, w którym chcieliby żyć. Musi być ono zawsze
czyste i zadbane. Zgodnie z hasłem: „PIĘKNA PRZYRODA
ALBO NIC – WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE”.
Po inscenizacji pani Dyrektor wręczyła uczniom
dyplomy i nagrody za zdobyte miejsca w
konkursie

plastycznym na plakat „Sprzątanie świata 2008”. Punktem kulminacyjnym, a jednocześnie wielką atrakcją dla
uczniów było spotkanie z leśniczym z Lubrańca p. Romanem Wawrzyniakiem, który obdarował dzieci
upominkami, książkami przyrodniczymi i gadżetami.
Pan leśniczy opowiadał o swojej odpowiedzialnej pracy, o problemach z utrzymaniem czystości
w lasach i o zwierzynie leśnej. Na pamiątkę spotkania przed szkołą, w obecności uczniów i nauczycieli
posadzone zostało drzewko jako symbol współpracy z Nadleśnictwem.
Uwieńczeniem tegorocznej akcji ,, Sprzątanie świata” był wyjazd do zakładu segregacji i utylizacji
odpadów ,, Saniko” w Machnaczu pod Włocławkiem. Wycieczka na długo pozostanie uczestnikom
w pamięci i dzięki niej będą wiedzieli jak postępować, aby nasza planeta była piękna.
Małgorzata Korytowska – Wajer

Dzień Patrona w naszej Szkole
Dnia12 grudnia 2008 roku w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim obchodzono 148 rocznicę
urodzin patrona placówki – Jana Kasprowicza, która
przebiegała pod hasłem “Kujawy – moja mała ojczyzna”.
Z tej okazji nauczyciele przygotowali szereg konkursów,
w których udział wzięli uczniowie klas I – VI. Odbyły się
konkursy plastyczne (“Chata kujawska”, “Kujawskie ozdoby
choinkowe”, “Karta świąteczna”, “Sportowe marzenia
małych kujawiaków”, “Kujawski pejzaż jesienny”),
polonistyczne (recytatorski w klasach I – III i poetycki
w klasach IV – VI) informatyczny (“Kujawy mój region”)
dla klas VI) oraz “Quiz o kujawach” dla klas V i “Konkurs
o życiu i twórczości Jana Kasprowicza” dla uczniów klas IV
– VI. Dodatkowo uczniowie klas starszych wykonali
przepiękne stroiki świąteczne, a klasy VI w formie plakatu
przygotowały reklamy zachęcające do zwiedzania miast
naszego regionu: Piotrkowa Kujawskiego, Kruszwicy,
Ciechocinka i Włocławka. Wszystkim laureatom konkursów
zostały wręczone dyplomy, drobne upominki i wyróżnienia
ufundowane przez Radę Rodziców. Szkoła w tym dniu
zmieniła się w wielką “galerię sztuki”, gdzie prezentowano
dorobek kulturowy regionu. Przygotowano wystawy
rękodzieła kujawskiego, fajansu włocławskiego, obrazów
o kujawskiej tematyce, chaty kujawskiej i potraw, stroików
świątecznych. Pokonkursowe prezentacje multimedialne
w centrum multimedialnym i sali projekcyjnej oraz wystawy
prac plastycznych i polonistycznych uczniów. W pięknej scenerii i ludowej oprawie muzycznej odbyła się
uroczysta akademia oparta na treściach legend i klechd
kujawskich.
W tym dniu gościliśmy również uczniów i nauczycieli ze
Szkoły Podstawowej w Dębołęce, którzy zaprezentowali
program kabaretowy.
Korzystając z okazji dziękujemy za pomoc
w przygotowaniu uroczystości szkolnej Urzędowi Miasta
i Gminy w Piotrkowie Kujawskim za udostępnienie obrazów,
Dyrekcji Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim, grupie “Leśnych
Skrzatów” i pani Ewie Staszak, p. Ewie Włodarskiej,
p. Grażynie Rybickiej, p. Henryce Marciszewskiej za
udostępnienie swoich obrazów oraz p. Marioli Grabowskiej, p. Jolancie Karpowskiej, p. Monice Woźniak
i p. Teresie Betlińskiej za eksponaty z prywatnych zbiorów.
Beata Skrzynecka

Informacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Piotrkowie Kujawskim
Udany powrót zespołu rockowego „Bigos 2200”
Zespół muzyczny „Bigos 2200 powrócił na scenę po 15 latach
przerwy. Zaowocowało to szeregiem udanych koncertów
w Brześciu Kujawskim, Bydgoszczy, a ostatnio w radziejowskim
RDK, gdzie zespół otrzymał od szeroko zgromadzonej młodzieży
bisy. W zapowiedziach zespołu czekają jeszcze koncerty w Toruniu
w studenckim klubie „ODNOWA”, a także pozytywne zmiany
w składzie zespołu.
Pracownia malarska w dobrej kondycji.
Przy MGOKSiR działa
pracownia malarska, gdzie systematyczne zajęcia odbywają się
w budynku Opieki Społecznej w każdą środę tygodnia. Na zajęcia
uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym, z terenu naszej gminy,
a także z gmin ościennych, młodzież i liczna grupa osób dorosłych.
Zajęcia prowadzi pan Marek Marynowski jednocześnie przekazując
wiedzę z zakresu rysunku, technik malarskich oraz ogólnego
przygotowania do tworzenia
oraz odbioru sztuki. Na
zajęciach
z
dziećmi
podejmowana jest tematyka
bohaterów bajkowych, zwierząt oraz zjawisk zachodzących blisko
w życiu dziecka, natomiast dorośli zajmują się ćwiczeniem - nauką
malowania ustawianych w pracowni modeli.
W MGOKSiR obok zespołów tanecznych Full Speed, Pasions
Dance, powstała następna grupa taneczna dzieci w wieku
przedszkolnym.
Zajęcia
odbywają się w każdy
wtorek od godziny 15:00. W zajęciach uczestniczy szeroka grupa
dzieci, które jednocześnie nabywają umiejętności tańca
nowoczesnego.
W miejscowości Dobre odbyła się wystawa nowych prac
malarskich pana Marka Marynowskiego. Wystawie towarzyszył
koncert muzyki klasycznej w wykonaniu muzyków z Filharmonii
łódzkiej, a także prelekcja autora prac na temat malarstwa
regionalnego, w której uczestniczyła młodzież ze Szkoły
Podstawowej w Dobrem. Wystawę zwiedziło około 300 osób.
Zapowiedzi: XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dn. 11 stycznia 2009 r. Rynek
Miasta w Piotrkowie Kujawskim . Celem zbiórki publicznej jest zbieranie środków pieniężnych na: WCZESNE
WYKRYWANIE NOWOTWORÓW U DZIECI oraz PROWADZENIE PROGRAMÓW MEDYCZNYCH
I PROGRAMU EDUKACYJNEGO FUNDACJI.
Piotr Marciszewski

60-lecie Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim
“Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało”
Cyprian Kamil Norwid
Dnia 11 grudnia 2008 roku o godzinie 1100 Biblioteka nasza obchodziła jubileusz 60 – lecia. Dla wielu
ludzi biblioteka publiczna jest miejscem, w którym mogą znaleźć przyjaciół, bohaterów ulubionych książek.
My pracownicy biblioteki zabiegamy o to, aby te spotkania z książką wyzwalały ciekawość i pobudzały
wyobraźnię. W tym uroczystym dla nas Dniu nie byliśmy sami. Towarzyszyli nam nasi najwierniejsi
przyjaciele. Wśród gości zaproszonych byli: Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Mirosław
Skonieczny, Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Bogdan Pruss, Agnieszka Konopka
reprezentująca Miejską Bibliotekę Publiczną we Włocławku, Halina Paczkowska – Dyrektor Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie wraz z pracownikami, Stanisław Kwiatkowski – Dyrektor

Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół, Dyrektorzy Szkół
i Placówek działających na naszym terenie, Małgorzata Pietrzak
– poetka, członek Literatów Polskich i koleżanki z gmin: Osięcin,
Dobrego, Bytonia, Topólki i bibliotek szkolnych w Piotrkowie
i Radziejowie. Świętu nadano szczególną oprawę. Zarówno wystrój,
jak i program był poświęcony tradycji na Kujawach. Przywitano
gości muzyką ludową zespołu “Echo Kujaw” z Wierzbinka.
Panie w stroju kujawskim – Pani Rewers i Pani Krygier częstowały
żurkiem, chlebem ze smalcem i ogórkiem a milusińscy
z
przedszkola
dali
przemiły występ “Jesień
na Kujawach” nagrodzony gromkimi brawami. Naszym dobrym
duchem w przeprowadzeniu całej uroczystości była Pani Prezes
Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Wanda Wiatrowska, za
co bardzo serdecznie dziękujemy. Historię Biblioteki przybliżyli
uczniowie z Gimnazjum Martyna Miętkiewicz i Mateusz Wyborski.
Była uczta dla ducha,
ale
i
dla
ciała.
Przepyszny poczęstunek
został
przygotowany
dzięki umiejętnościom
kulinarnym naszych Pań kucharek z miejscowej stołówki przy
Szkole Podstawowej. Życzymy sobie by kilka pokoleń
mieszkańców, których książka, dzięki bibliotekarzowi, uczy, bawi,
wychowuje, uwrażliwia na piękno języka ułatwia poznanie tradycji,
kultury swoich okolic i sprawia, że wiedza ta przemienia się
w miłość do własnego regionu.
Alina Miętkiewicz i pracownicy

Aktywny Wójcin
Rok 2008 r. w Wójcińskiej świetlicy rozpoczął się balem sylwestrowym. 5 stycznia 2008 r. odbyła się zabawa
choinkowa, w której wzięło udział 131 dzieci i ich opiekunowie. Najwięcej radości dostarczyli dzieciom dwaj
Mikołajowie i paczki. Wieczorem odbyły się poprawiny
posylwestrowe. Planowany był kulig, który się nie odbył ze
względu na brak śniegu. Następnie zorganizowano wyjazd na
basen do Mogilna.10 sierpnia 2008 r. odbył się,, Piknik
Wójciński”, który przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń.
W Wójcinie prężnie działa i rozwija się koło zainteresowań
muzycznych, gdzie w poniedziałki, wtorki i środy są
prowadzone zajęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych
i dętych przez Jana Skuratowicza i jego syna Arkadiusza.
Rozwój kultury został doceniony przez Starostę powiatu
radziejowskiego, który przekazał puchary i dyplomy. Rok 2008
zostanie zakończony Balem Sylwestrowym. Dnia 3 stycznia
2009 r. odbędzie się zabawa choinkowa i poprawiny posylwestrowe. Oprócz muzyki dzieci bardzo chętnie
grają w tenisa stołowego, kiedy im tylko czas pozwala. Poza muzyką i sportem dorośli, młodzi i dzieci
angażują się społecznie pomagając przy pracach remontowych i organizowaniu imprez. W roku 2008
społecznie wykonano plac do tańca, scenę, pomalowano toalety na zewnątrz świetlicy, drzwi, okna, parapety,
drzwi do świetlicy, toalety wewnątrz świetlicy, świetlicę pomalowano na zewnątrz, wyremontowano piec,
pomalowano drzwi w pomieszczeniu do tenisa stołowego, odmalowano kosze, krawężniki, pasy na parkingu,
utrzymano porządek na placu przy świetlicy i parkingu. Jest to bardzo cenny dorobek, który należy
dostrzegać i wspierać, ponieważ przynosi dobre imię wsi Wójcin i gminie Piotrków Kujawski oraz
wychowuje nam przyszłe pokolenie w bardzo dobrym kierunku. Na zbliżające się Święta Bożego
Narodzenia i 2009 r. wszystkim osobom zdrowia, życzliwości, szacunku i wzajemnej serdeczności
życzy
Wiesław Michalak

