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DNI PIOTRKOWA KUJAWSKIEGO

W niedzielę 29 lipca już po raz XXIV na Stadionie Miejskim w Piotrkowie Kujawskim
obchodziliśmy Święto Piotrkowa Kujawskiego. Jak co roku na mieszkańców i gości czekało
wiele atrakcji.
Po uroczystym powitaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomira
Boguckiego, Przewodniczącą Rady Miejskiej Joannę Karmowską oraz Dyrektora BiOK
Joannę Lewandowską - Kołodziejską, część artystyczną rozpoczęli uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi – Tomek Okoński i Robert Wrzesiński swoim programem
wokalnym. Tuż po tym występie na scenie zabrzmiały kujawskie melodie w wykonaniu
Zespołu Folklorystycznego „Piotrkowianie”. Następnie zaprezentowała się młoda artystka Julia Wiśniewska, uczennica Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim, wielokrotnie
nagradzana w różnych konkursach wokalnych. Wspaniały koncert muzyki rozrywkowej,
wzbogacony o repertuar z nutą patriotyczną, zagrała Orkiestra Dęta z Piotrkowa
Kujawskiego.
Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród w konkursie fotograficznym „Cztery
pory roku w Gminie Piotrków Kujawski”. Organizatorem tego konkursu były Biblioteka i
Ośrodek Kultury oraz Rada Miejska. Zadaniem konkursu było wykonanie zdjęcia
ukazującego miasto i gminę Piotrków Kujawski w ciekawy i oryginalny sposób na przestrzeni
czterech pór roku. Tradycyjnie już został przeprowadzony konkurs o tematyce
antyalkoholowej, w którym wzięło udział dziesięcioro dzieci. Wszyscy wspaniale odpowiadali
na zadawane pytania i wszyscy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Sklep AGD –
RTV – Rowery BASS MyCenter z Radziejowa. Zostały również wręczone puchary i dyplomy
za zawody wędkarskie organizowane przez Koło Wędkarskie z Piotrkowa Kujawskiego. O
godzinie 19.00 sceną zawładnął energetyczny zespół Infected Blues, który wystąpił z
Williamem Prestigiacomo, finalistą programu muzycznego The Voice of Poland z drużyny
Andrzeja Piasecznego. Tegoroczną gwiazdą wieczoru był Andrzej Piaseczny, którego koncert
przyciągnął ogromne tłumy fanów.
Poza sceną animatorzy organizowali zabawy dla dzieci. Przez cały czas działało pełne arakcji
wesołe miasteczko oraz wiele punktów gastronomicznych. Gościliśmy już tradycyjnie
Hodowców Polskiej Białej Gęsi ze specjałami kulinarnymi. Darmowe atrakcje dla dzieci
przygotowała Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, natomiast
konsultantki firm kosmetycznych Avon i Oriflame udzielały wskazówek jak dbać o urodę.
Swoje prace zaprezentowali podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
oraz nasza lokalna artystka Aleksandra Sas Wisłocka. Mężczyźni mogli wykazać się swoją
tężyzną fizyczną w konkurencjach siłowych podczas zawodów „Piotrkowski Strongman”.
Nagrody w tych zawodach ufundował Sklep AGD – RTV – Rowery BASS MyCenter z
Radziejowa. Podczas imprezy Policjanci z piotrkowskiego Posterunku przeprowadzili akcję
znakowania rowerów. Ponadto można było również oddać krew w mobilnym punkcie poboru.
W tym roku swoją krew oddało 28 osób (12l. 600 ml). Impreza zakończyła się zabawą
taneczną z zespołem „Młody Band” i mimo późnej pory murawa stadionu wypełniona była
tańcząca publicznością.
W czasie trwania imprezy można było złożyć swój podpis pod deklaracją mieszkańców
województwa kujawsko – pomorskiego na stulecie Niepodległej. Podpisy zebrane w ramach
tej akcji będą wyeksponowane w specjalnej, szklanej instalacji w gmachu Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu.
Dziękujemy za wsparcie: Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – Sławomirowi
Boguckiemu, Urzędowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Sklepowi AGD – RTV – Rowery
BASS MyCenter z Radziejowa, Kwiaciarni Pana Romana Miętkiewicza, Fundacji Hodowców
Polskiej Białej Gęsi, Lokalnej Grupie Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” oraz
Starostwu Powiatowemu z Radziejowa.
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