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Działania inwestycyjne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2013 roku
I. W zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i kanalizację
• Zakończono pierwszą część zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz,
Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo – II etap”. Koszt budowy wyniósł ponad 742.761,61 zł.
Zakończenie drugiej części zadania planowane jest na koniec czerwca 2014 roku. Łączna długość sieci
wyniesie ok. 25 km.
• Zrealizowano ostatni, piąty etap zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul.
Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Władysława Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji
deszczowej w ulicy Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim”. Koszt robót tego etapu wyniósł ponad 516
tysięcy zł. Cała inwestycji wyniosła 1.966.354,65 zł.
• Dokonano wymiany odcinka sieci wodociągowej w ul. Dworcowej. Koszt robót wyniósł 29.999,48 zł.
• W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim”.
II. W zakresie infrastruktury drogowej
• Zrealizowano pierwszy etap zadania pn.: „Przebudowa drogi
gminnej Piotrków Kujawski – Tomisławice. Miasto i Gmina
Piotrków Kujawski na to zadanie otrzymało środki z budżetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, które Województwo
przeznacza m.in. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do
gruntów rolnych. Całkowity zakres modernizacji drogi objął
odcinek 1011 mb. Koszt robót wyniósł 397.756,05 zł, natomiast
dofinansowanie objęło kwotę 170.000,00 złotych. Pozostała część
kwoty pochodziła z budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
W przyszłym roku planowany jest do realizacji drugi etap zadania.
• Zrealizowano zadanie pn.: „Przebudowa ul. Wyzwolenia
w Piotrkowie Kujawskim”. Wykonano nową nawierzchnię
asfaltową oraz chodnik z kostki betonowej. Koszt robót wyniósł
268.772,84 zł.
• Zrealizowano drugi etap zadania pn.: „Przebudowa ulic
Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawski”. Zakres
robót dotyczył ul. Łąkowej. Nawierzchnia została wykonana
z kostki brukowej betonowej. Wartość robót wyniosła 130.157,53
zł. W przyszłym roku planowany jest do realizacji trzeci etap
zadania, który dotyczy ul. Dolnej.
• Wybudowano chodnik w miejscowości Jerzyce oraz w Piotrkowie Kujawskim przy ulicy Mostowej.
• Zakupiono kamień na poprawę stanu dróg gminnych w ilości ok. 6200 ton.
III. W zakresie nasadzeń drzew i krzewów
W dniu 26 sierpnia 2013 roku zakończyło się zadanie pn. „Wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski” realizowane przez Przedsiębiorstwo Prod. Usługowo – Handlowe „ROLPOLEX” Halina Nowacka z Piotrkowa Kujawskiego. W wyniku przeprowadzonych prac zostało nasadzonych
w sumie 65 sztuk drzew gatunków tj. akacja kulista, lipa drobnolistna, klon pospolity, dąb czerwony oraz
144 sztuki krzewów z gatunku: tuja, jałowiec pośredni oraz forsycja pośrednia. Łącznie koszt zadania
wyniósł blisko 15 tysięcy złotych. Miasto i Gmina Piotrków Kujawski otrzymało od Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowanie w wysokości 13.477,50
zł. W wyniku realizacji zadania nastąpiła poprawa warunków środowiskowych, w szczególności jakości
powietrza poprzez redukcję wprowadzanych zanieczyszczeń. Chroni się również walory przyrodnicze
przed negatywnym oddziaływaniem ruchu drogowego.
IV. Przygotowano dokumentację na budowę budynku Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim.
V. Podpisano umowę na zakup samochód dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dofinansowanego ze środków
PEFRON w ramach programu wyrównywania różnic miedzy regionami II, który zostanie dostarczony do
końca grudnia 2013 r.
Grzegorz Nejman

„Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”

W dniu 17.09.2013 roku odbyła się uroczystość wręczenia
medali „za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Odznaczenie to jest nadawane obywatelom Polski przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej parom, które w jednym związku przeżyły
50 lat. Po powitaniu gości i słowie wstępnym, nastąpiła najważniejsza
część uroczystości. Jubilaci wysłuchali Marsza Mendelssohna.
W imieniu Prezydenta RP odznaczeń dokonał Mirosław
Skonieczny – Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
W ceremonii dekoracji uczestniczył Sławomir Bogucki –
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim oraz
pracownicy Urzędu. Podczas uroczystości niejednokrotnie podkreślano,
że Jubilaci są wzorem do naśladowania przez młodych ludzi.
Burmistrz w imieniu własnym, Rady Miejskiej i pracowników
Urzędu, życzył Jubilatom, kolejnych lat spędzonych w zdrowiu,
wzajemnej miłości i poszanowaniu. Gościom podczas słodkiego
poczęstunku czas umilała kapela pod dyrekcją Pana Marka
Marynowskiego – Dyrektora MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim.
Nie zabrakło tradycyjnego 100 lat. Były kwiaty, wspomnienia
i wzruszenia.
„Złote Gody” – 50 lat pożycia małżeńskiego obchodzili:
Teresa i Mieczysław Antol
Halina i Eugeniusz Gapscy
Anna i Karol Gralak
Marianna i Adam Jonkalscy
Krystyna i Kazimierz Karpińscy
Jadwiga i Henryk Lewińscy
Barbara i Wiesław Maniewscy
Maria i Kazimierz Michalak
Barbara i Józef Rewers
Alina i Józef Wardęccy
Kazimiera i Stanisław Wójkowscy
Irena Marek

Dożynki Gminno – Parafialne w Piotrkowie Kujawskim
W niedzielę 1 września 2013 roku w Piotrkowie Kujawskim
odbyły się Dożynki Gminno Parafialne. Rozpoczęły się tradycyjnie
Mszą św. dziękczynną w Kościele Parafialnym pod wezwaniem
św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim. Kazanie wygłosił Ksiądz Kanonik Zbigniew Cabański - proboszcz parafii, który
w homilii docenił trud podejmowany przez rolników, jednocześnie
nawiązując do 1 września 1939 roku, kiedy to rozpoczęła się II wojna
światowa, a rolnik nie mógł swobodnie uprawiać ziemi. Na
zakończenie Mszy św. głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Pan
Mirosław Skonieczny życząc rolnikom dużo zdrowia, pomyślności
oraz dobrego czasu dla rolnictwa. Po przemowie i błogosławieństwie
wszyscy zgromadzeni w kościele mogli skosztować chleba
upieczonego z tegorocznych zbiorów.
Następnie barwny korowód dożynkowy w towarzystwie
Orkiestry Dętej z pięknymi wieńcami dożynkowym, przeszedł na plac
przy Ochotniczej Straży Pożarnej.
Burmistrz Miasta i Gminy Pan Mirosław Skonieczny wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Sławomirem Boguckim
oraz Ks. Proboszczem Zbigniewem Cabańskim powitali wszystkich
gości oraz podziękowali za przygotowanie tegorocznej uroczystości.
Na placu OSP można było podziwiać wieńce dożynkowe
przygotowane przez sołectwa: Piotrków Kujawski, Szewce, Dębołęka,
Świątniki i Wójcin. Urząd Miasta i Gminy dla wszystkich uczestników
i współorganizatorów ufundował drobne upominki oraz dyplomy. Dla
wszystkich gości przygotowano pyszną grochówkę oraz degustację
wyrobów z Proszkowni Mleka w Piotrkowie Kujawskim.
Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta
działająca przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu
i Rekreacji, która wielokrotnie bisowała i otrzymała owacje na
stojąco. Na scenie wystąpił zespół folklorystyczny „Piotrkowianie”
oraz dziecięcy zespół taneczny.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrkowie Kujawskim
zaprezentowały swoje przetwory i wypieki, których można było
spróbować. Swoje prace zaprezentowali również uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi. Na scenie również
pojawił się zespół „Infected Blues”, działający przy MGOKSiR oraz
wokalistka Marta Kozłowska.
Wieczorem zapłonęło ognisko, przy którym wszyscy
uczestnicy piekli kiełbaski ufundowane przez Pana Przewodniczącego
Rady Miejskiej. Na zakończenie dożynek odbyła się wspólna zabawa
taneczna z zespołem „Bravi”.
Mirosław Czynsz
Turniej piłki nożnej dziewcząt
31.08.2013 roku na Orliku w Piotrkowie Kujawskim odbył się Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt w kategorii
gimnazjum, na zakończenie wakacji, o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Piotrkowie Kujawskim.
W rozgrywkach wzięły udział trzy drużyny oprócz gospodarzy grały
również zespoły z Osięcin oraz Radziejowa. Turniej rozegrano
systemem każdy z każdym. Po losowaniu okazało się, że pierwszy
mecz rozegrają między sobą dziewczęta z Radziejowa i Osięcin.
Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 1:0 dla Osięcin. Kolejnym
spotkaniem był mecz pomiędzy Piotrkowem Kujawskim a Osięcinami,

w którym padł rezultat 2:2. Ostatnim mecz turniej to rywalizacja Piotrków Kujawski Radziejów. Dzięki
wygranej 2:1 zespół z Piotrkowa Kujawskiego został zwycięzcą całego turnieju dzięki większej ilości
zdobytych bramek.
Zespół z Piotrkowa wystąpił w składzie: Aleksandra Racinowska – bramkarka, Weronika Janiak, Oliwia
Janiak, Roksana Różalska, Aleksandra Piechocka, Izabela Dobrowolska, Oliwia Ziółkowska, Martyna
Witt, Sara Murawska i Julia Kłosowska.
Na zakończenie turnieju nagrody rozdał Pan Przewodniczący Rady
Miejskiej Sławomir Bogucki i tak za pierwsze miejsce uczestniczki
otrzymały: puchar, medale oraz kubki; za drugie miejsce puchar,
medale oraz smycze a za trzecie puchar medale i opaski silikonowe.
Składamy serdeczne podziękowanie Panu Sewerynowi
Hełminiakowi za sędziowanie meczy w turniejach odbywających się
na kompleksie boisk "Moje Boisko Orlik"
Po wręczeniu nagród dla wszystkich były lody oraz kiełbaski z grilla.
Kamil Kawczyński
Skończył się odpoczynek – trzeba wziąć się do pracy...
W dniu 2 września, jak w całym kraju, Szkoła Podstawowa w Byczu
uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny 2013/2014. Najpierw
wszyscy zgromadzili się na Mszy Świętej w kościele św. Doroty
w Orlu . Mszę Świętą w intencji wszystkich zebranych odprawili
księża proboszczowie z Orla i Kóz. Uczniowie przygotowali czytania,
modlitwę powszechną oraz złożyli dary ołtarza i kwiaty. Psalm
zaśpiewała nauczycielka muzyki. Na koniec księża udzielili uczniom
i nauczycielom specjalnego błogosławieństwa na cały rok szkolny. Po
modlitwie dalszy ciąg uroczystości przeniósł się do szkoły. Najpierw
Pani Dyrektor udzieliła głosu najważniejszemu gościowi – Panu
Burmistrzowi Mirosławowi Skoniecznemu, który odczytał zarządzenie
o powierzeniu stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Byczu
Pani mgr Małgorzacie Karpińskiej. Wszyscy oklaskami przyjęli tę
wiadomość. Uczniowie klasy szóstej – mimo wakacji – zdążyli
przygotować ciekawe przedstawienie, pełne humoru, które miało
przygotować wszystkich do pożegnania czasu wakacyjnego i podjęcia
na nowo obowiązków szkolnych. Następnie Pani Dyrektor
przedstawiła uczniom poszczególnych wychowawców. W sposób
szczególny zwróciła się do uczniów , którzy po raz pierwszy przekroczyli progi szkoły. Życzyła im odwagi
i miłego pobytu w szkole. Obecni rodzice również bardzo przeżywali pierwszy dzień nauki swoich pociech. Na
koniec uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do swoich klas. Oby cały nowy rok szkolny
2013/2014 był bardzo owocny i przyniósł uczniom i nauczycielom wiele radości z dobrze wypełnionych zadań!
Małgorzata Korytowska - Wajer
TVP Bydgoszcz codziennie nadaje 18 godzin programu
1 września br. uruchomiono nowy kanał pod nazwą TVP Bydgoszcz.
Codziennie nadaje 18 godzin programu. Oferuje programy
przygotowywane przez dziennikarzy bydgoskiego ośrodka TVP oraz
innych oddziałów Telewizji Polskiej.
Program TVP INFO jest odrębnym kanałem informacyjnym. Sygnał
TVP Bydgoszcz jest dostępny w naziemnej telewizji cyfrowej na MUX
3 (kanał 36) .
TVP Bydgoszcz można również oglądać na platformach cyfrowych
nc+ na pozycji 220 oraz Polsacie Cyfrowym pod numerem 196.
Pozdrawiamy i zapraszamy serdecznie.
Elwira Ziółkowska

Freestyle Football w Szkole Podstawowej w Dębołęce
W dniu 26 września 2013 roku, na zaproszenie p. Błażeja Barczaka,
Szkołę Podstawową w Dębołęce odwiedził Kamil Drzewucki,
utytułowany zawodnik w prężnie rozwijającej się dyscyplinie
Freestyle Football, która opiera się na trikach i akrobacjach z piłką.
Jest on czołową postacią tej dyscypliny w kraju, należy do grupy
Soccer Art, która nosi miano najlepszych w Polsce animatorów trików
piłkarskich. Ich umiejętności i profesjonalizm doceniła UEFA,
zapraszając na występy na Stadionie Narodowym w czasie Euro 2012.
Kamil Drzewucki na sali gimnastycznej prezentował swe popisowe
triki i ewolucje akrobatyczne z piłką. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z nową dyscypliną sportową,
która w ostatnim czasie podbija serca młodego pokolenia. Dzieci nie
tylko podziwiały akrobacje freestylowca, ale również - pod jego
czujnym okiem - stawiały pierwsze kroki w żonglerce piłką oraz
innych sportowych trikach. Chętnych do zabawy nie brakowało, każdy
chciał skorzystać ze wskazówek zawodowca. Po pokazie dzieci miały
okazję porozmawiać ze sportowcem o jego drodze do sukcesu,
treningach i planach na przyszłość. Spotkanie zakończyło się
wspólnym pamiątkowym zdjęciem i deklaracjami uczniów
o systematycznych treningach. Dzięki takim spotkaniom uczniowie
nabywają pewności siebie i przekonania, że dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości można osiągnąć sukces.
Błażej Barczak
Nowy Kierownik Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim
Od 1 września br. Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim ma
nowego Kierownika. Został nim asp. szt. Piotr Lessnau. Rozkaz
nominacyjny wręczył mu Komendant Powiatowy Policji
w Radziejowie mł. insp. Sławomir Kosiński.
Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie mł. insp. Sławomir
Kosiński uroczyście wręczył rozkaz nominacyjny na stanowisko
Kierownika Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim dla asp. szt.
Piotra Lessnaua.
Nowy kierownik ma 43 lat, wcześniej pracował na stanowisku
asystenta ds. kryminalnych posterunku w Jeziorach Wielkich. Do służby wstąpił w 1999 roku, wcześniej przez
11 lat był zawodowym żołnierzem. Wykształcenie wyższe. Jego hobby to piłka nożna. Jest żonaty ma dwójkę
dzieci. Pełniący obowiązki kierownika PP w Piotrkowie Kujawskim st. asp. Sławomir Bogucki, powrócił na
stanowisko Kierownika Ogniwa Ruchu Drogowego w Radziejowie.
Marcin Krasucki
Uwaga na oszustów !!!
Uwaga na oszustów podających się za policjantów, w celu wyłudzenia
pieniędzy. Wczoraj (18.09) zgłoszono taki przypadek w Radziejowie.
Kobieta, do której dzwoniono, straciła dwadzieścia tysięcy. Apelujemy
o ostrożność i rozwagę.
Jak ustalili policjanci do przestępstwa doszło we wtorek(17.09)
w godzinach południowych. Do 82-letniej mieszkanki Radziejowa
zadzwonił telefon. Kobieta w słuchawce usłyszała męski głos, który
przedstawił się jako policjant. Mężczyzna powiedział, że jej wnuczek
spowodował wypadek i żeby pokryć koszty trzeba zapłacić 20 tys. złotych.
Kobieta pobrała żądana sumę z banku i przekazała nieznajomemu
mężczyźnie, który przyszedł do jej domu. Z informacji uzyskanych od
poszkodowanej wynika, że sprawców było dwóch. Podjechali samochodem a jeden z nich był ubrany
w uniform przypominający mundur policyjny. Pamiętajmy, że przestępcy chcąc zdobyć pieniądze, nie cofną się
przed żadnym sposobem . Szczególnie często wykorzystują osoby starsze, samotne, wykorzystując ich

łatwowierność. Pamiętajmy, żeby nie wpuszczać do domu nieznajomych osób, nie przekazywać obcym
pieniędzy. Pamiętajmy, że nie należy przekazywać żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za
członków rodziny, policjantów, pracowników opieki, administratorów lub proszą o przekazanie pieniędzy przez
osoby pośredniczące. Bezwzględnie należy potwierdzić, czy dzwoniący jest osobą, za którą się podaje oraz czy
rzeczywiście potrzebuje takiej pomocy. O każdym podejrzanym telefonie lub wizycie podejrzanej osoby,
należy pilnie poinformować POLICJĘ - nr alarmowy 997 lub 112.
Marcin Krasucki
Odkrywamy czystą Polskę
Dnia 20 września uczniowie naszej szkoły wzorem lat
ubiegłych wzięli udział w 20.ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie
świata”- tym razem pod hasłem: „Odkrywamy czystą Polskę”. Na
początek wysłuchali pogadanki pracownika UMiG w Piotrkowie
Kujawskim p. Mariusza Pikuły z działu ochrony środowiska na temat
potrzeby
segregacji śmieci i dbania o środowisko naturalne.
Następnie w obecności miłego gościa rozstrzygnięto dwa konkursy:
plastyczny na plakat ,, Sprzątanie świata 2013” oraz na strój
ekologiczny pn. ,,I w materiałach z recyklingu można wyglądać jak
miss”. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody, chociaż jury miało nie lada dylemat z powodu bardzo dużej
liczby osób biorących udział w konkursach. Stroje były także bardzo „oryginalne”. Na koniec wszyscy chętnie
i z wielkim zapałem pod opieką wychowawczyń wyruszyli na ulice wiosek zaopatrzeni w plastikowe worki
i rękawice, które otrzymali z UMiG w Piotrkowie Kujawskim. Droga powrotna do szkoły nie była już tak
przyjemna, bo worki były bardzo ciężkie, wypełnione po brzegi. Czy ludzie nauczą się wreszcie dbać o swoje
najbliższe środowisko, czy wcześniej utoną pod stertami śmieci? Na te i podobne pytania muszą wszyscy
odpowiedzieć.
Małgorzata Korytowska - Wajer
Liga Karate Powiatu Inowrocławskiego
Dnia 10-11-2013 roku rozegrane zostały drugie zawody z cyklu: Liga
Karate Powiatu Inowrocławskiego.
Impreza odbyła się w Janikowie, gdzie wśród 140 zawodników
z Inowrocławia, Janikowa, Kruszwicy, Strzelna, Mogilna Pakości,
Radziejowa, Bydgoszczy oraz Torunia swoje umiejętności
zaprezentowali zawodnicy zgłębiający tajniki karate w Sekcji karate
w Piotrkowie Kujawskim. Nasza Reprezentacja w składzie Zuzanna
Woźniak, Jakub Zawadzki, Zuzanna Zawadzka, Kacper Lisiecki,
Jakub Muszyński zaprezentowała dobry poziom wyszkolenia
technicznego co zaowocowało licznymi medalami. Zuzanna Woźniak
zdobyła brązowy medal w konkurencji prezentacja technik kumite
(czyli technik do walki sportowej) oraz w konkurencji kumite (walka sportowa) dziewcząt. Jej koleżanka
z sekcji Zuzanna Zawadzka w konkurencji kumite dziewcząt 8-9 lat stanęła na drugim stopniu podium. Kacper
Lisiecki dobrze zaprezentował się w konkurencji kata, gdzie otarł się o podium. W/w trójka jeszcze raz gościła
wspólnie na trzecim stopniu podium w konkurencji kata synchroniczne , gdzie oprócz prawidłowo
wykonywanych technik karate liczy się również zgranie całej drużyny. Jakub Zawadzki i Jakub Muszyński
wystartowali w konkurencji mix karate, gdzie oprócz prawidłowo wykonanych technik karate duże znaczenie
ma także poziom sprawności fizycznej.
Są to już kolejne sukcesy naszych zawodników, którzy na zawodach debiutowali podczas pierwszych zawodów
Ligi Karate, które odbywały się 13-10-2013r w Kruszwicy, podczas zawodów drużyna z Piotrkowa
Kujawskiego zdobyła czwarte miejsce w konkurencji kata synchroniczne, przegrywając nieznacznie walkę
o brąz. Sekcja Karate w Piotrkowie Kujawskim rozpoczęła działalność w kwietniu 2013, zajęcia prowadzone są
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji przez licencjonowanego instruktora Polskiego
Związku Karate – Bartłomieja Karskiego. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu w Szkole Podstawowej
w Piotrkowie Kujawskim. Więcej szczegółów odnośnie sekcji na stronie www.karate.karski.info.
Bartłomiej Karski

„Jak bezpiecznie przejść przez ulicę”- konkurs wiedzy o ruchu drogowym
„I Maluchy i Starszaki to bezpieczne przedszkolaki”- z takim okrzykiem na ustach toczyła się nasza zabawa.
W dniu praw dziecka przedszkolaki przekonały się, że mają swoje prawo, prawo do dobrej zabawy. Wczoraj
w naszym przedszkolu odbył się konkurs wiedzy z zakresu ruchu drogowego oraz z zakresu bezpieczeństwa.
Nasz turniej miał charakter rywalizacji zespołowej. Udział w nim brały dzieci 5 – 6 letnie. Zespoły zostały
utworzone poprzez wybór przez każdą drużynę emblematu koła w określonym kolorze, koła były w czterech
kolorach- tyle ile było drużyn- pomarańczowym, czerwonym, zielonym, niebieskim.
Reguły gry były proste: Gra była przeznaczona dla czterech graczy. Każda drużyna wybierała pionek
(wyznaczony uczestnik z grupy) i kostkę do gry. Następnie każdy
z graczy kolejno rzucał kostką. Ilość wyrzuconych oczek odpowiadała
ilości pól do przejścia – jedna kratka to jedno oczko na kostce. Gdy
pionek stanął na kolorowym polu, losował jedną z oznaczonych szans.
Tak więc, gdy stanie na polu zielonym, wybierał zadanie kategoria
zagadka, pole czerwone to kategoria wybrania właściwej odpowiedzi,
pole żółte- dobranie numerów alarmowych, pole niebieskie –
odpowiedź – pytanie, pole białe – scenki – za pole białe gracze
otrzymują dwa punkty. Kolorowe karty zawierały pytania dla graczy.
Poprawnie wykonane zadanie oznaczało, że gracz otrzymuje 1 punkt.
Na zakończenie gry uczestnicy podliczyli zdobyte punkty. Decydujący
głos w sprawie punktacji i zdobytych nagród miało nasze szacowne
jury, a więc nasi wyjątkowi goście panowie z Komendy Powiatowej
Policji w Radziejowie, nasza pani dyrektor oraz pani logopeda.
Zdaniem jury wszystkie przedszkolaki to bezpieczne dzieciaki, dlatego
zdobyły Medal oraz dyplom bezpiecznego przedszkolaka i książeczki
z zakresu bezpieczeństwa. Na zakończenie wszyscy wysłuchali
wiersza pani W. Chotomskiej „Pies z ulicy Bałamutów” i wspólnie
zaśpiewali piosenkę „Będę kierowcą’.
Dzieci wykazały się: wiadomościami dotyczącymi bezpieczeństwa,
potrafiły zastosować w zabawie zdobyte informacje z zakresu znajomości zasad - ruchu drogowego, udzielania
pomocy w nagłych wypadkach, udowodniły, że przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania się w czasie
pobytu w przedszkolu i poza, wiedzą nt. zachowania w sytuacjach zagrożenia, umiejętnością współpracy
i współdziałania w zespole. Serdecznie dziękujemy naszym gościom. Dzieciom życzymy samych bezpiecznych
zabaw i stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
Organizatorzy
Sukces przedszkolaków
Od trzech lat Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim
realizuje założenia programu edukacji ekologiczno-łowieckiej
„Myśliwi-Dzieciom, Dzieci-Zwierzętom” pod patronatem Marszałka
Województwa Kujawsko Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego.
Przedszkolaki wraz z myśliwymi z Koła Łowieckiego Grzywacz
67 w Radziejowie uczestniczą w spotkaniach, wycieczkach, lekcjach
edukacyjnych, zimowym dokarmianiu zwierząt. W bieżącym roku
współpraca zaowocowała zdobyciem V miejsca na szczeblu okręgowym
a XV na szczeblu wojewódzkim. W dniu 11 października Aleksandra
Kawczyńska, Oliwia Simińska i Kacper Grudziński z grupy
Biedroneczki wraz z nauczycielką Panią Dorotą Kurant i opiekunem
z ramienia Koła Łowieckiego Panem Janem Wojciechowskim
uczestniczyły w uroczystym rozdaniu nagród w Osadzie Karbówko
położonej w miejscowości Elgiszewo k/ Golubia Dobrzynia. Dzieci
odebrały nagrody dla przedszkola w postaci: dyplomów, aparatu
cyfrowego i albumu „Zwierzęta w obiektywie leśników”.
Należy podkreślić, że nasze przedszkole jest jedynym w województwie
kujawsko-pomorskim, które bierze udział w realizacji programu
łowieckiej „Myśliwi-Dzieciom, Dzieci-Zwierzętom”.
Dorota Kurant

…popołudnie z poezją śpiewaną...
20 listopada 2013 r. w Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Kujawskim
czytelnicy spędzili miło czas na spotkaniu z poetą Janem
Błyszczakiem.
Artysta swoje utwory wykonywał przy akompaniamencie gitary.
Kameralnie i w otoczeniu książek gościom udzielił się ciepły klimat
poezji, muzyki i anegdot. W Bibliotece panuje nadal klimat poezji,
ponieważ w dniu 26 listopada 2013 r. odbyły się dwa spotkania
młodzieży gimnazjalnej z poetką Małgorzatą Pietrzak pod tytułem
„Jesień jest kobietą”. Oprawą spotkania były obrazy Aliny
Miętkiewicz. Mimo jesiennej aury spotkanie odbyło się w miłej
i ciepłej atmosferze.
Monika Kardacz
„ Przeciwdziałanie uzależnieniom w placówkach oświatowych” spotkanie w Piotrkowie Kujawskim
Policjanci i dyrekcja szkoły z Piotrkowa Kujawskiego zorganizowali
szkolenie dla nauczycieli. Spotkali się także z rodzicami uczniów. Do
współpracy zaprosili Roberta Rejniaka, specjalistę psychoterapii
uzależnień.
Spotkania zorganizowano w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie
Kujawskim. Organizatorami przedsięwzięcia byli kierownik
miejscowego posterunku asp. szt. Piotr Lessnau oraz dyrektor szkoły
Anna Pilarska. Do współpracy zaprosili Roberta Rejniaka, specjalistę
psychoterapii uzależnień, pedagoga oraz kurator rodzinna Małgorzatę
Chojnicką. Szkolenie rozpoczęło się od spotkania z nauczycielami. Na
początku policjanci przedstawili informację na temat skali zagrożenia
przestępczością nieletnich w powiecie radziejowskim. Mundurowi
podkreślali, że problem zażywania środków odurzających przez
młodzież nie dotyczy tylko dużych miast i szkół . Również w małych
miejscowościach dochodzi do tego typu zdarzeń.
Następnie wykład przeprowadził Robert Rejniak. Szczegółowo
scharakteryzował poszczególne rodzaje narkotyków. Podpowiadał, na
co zwracać uwagę, aby zorientować się, czy ktoś sięga po narkotyki.
Opowiedział zgromadzonym o programie wczesnej interwencji dla młodych osób używających narkotyki „Fred
goes net”. Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony jest w formie
warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego. Następnie odbyło się spotkanie
z rodzicami uczniów uczących się w ZSiP . Terapeuta namawiał rodziców, aby zwracali uwagę na to w jakim
towarzystwie przebywają ich pociechy. Aby interesowali się tym, co robią w wolnych chwilach. Radził na jakie
charakterystyczne zachowania należy zwrócić uwagę, żeby jak najwcześniej zauważyć, że dziecko może
zażywać narkotyki. Spotkanie zakończyła kurator rodzinna Małgorzata Chojnicka, która przybliżyła prawne
aspekty popełnienia przez nieletnich czynów karalnych.
Spotkania zorganizowano przy wsparciu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Piotrkowie Kujawskim. Dal osób zainteresowanych programem „Fred goes net” więcej informacji pod
adresem: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106315
Marcin Krasucki

Intemo S.A.
zakończyło realizację projektu Nr UDA-POIG.04.04.00-04-030/09-00 w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje
o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Celem projektu była dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowego dodatkowego
produktu. Cel zrealizowany został poprzez zastosowanie nowej technologii, dzięki której wytwarzane będą
nowe produkty z punktu widzenia rynku docelowego dla tego produktu. Jednocześnie projekt polega na

rozszerzeniu produkcji o produkty nie wykraczające poza przemysł, w którym firma działa obecnie, przy
zastosowaniu zaawansowanej technologii, dzięki której wytwarzane będą nowe lub zasadniczo zmienione
produkty. Projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne polegającej na
uruchomieniu nowoczesnej linii produkcyjnej do wytwarzania wyrobów z termoplastów w oparciu
o innowacyjną technologię wtryskiwania z doprasowaniem, składającą się z:
• zautomatyzowanych linii produkcyjnych, wyposażonych w nowoczesne wtryskarki z innowacyjnym
sterowaniem, umożliwiającym realizację technologii ICM, które zostaną sprzężone z manipulatorami
i automatycznymi układami odbierającymi wypraski, a także z układem suszenia oraz transportu
i konfekcjonowania granulatów tworzywa,
• form wtryskowych
W wyniku opisanej inwestycji Intemo zdywersyfikowało swoją dotychczasową produkcję poprzez wytwarzanie
dużej gamy wyrobów cienkościennych i o bardzo wysokim poziomie przeświecalności i różnej grubości.
Inwestycja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku konsumenckiego, oczekującego większego udziału
detali o bardzo wysokiej jakości, zredukowanej masie i powtarzalnej geometrii (wąskie pole tolerancji
wykonania).

Zapraszamy do współpracy
Jarosław Wiczyński
Informacja

Informacja o zbiórce publicznej przeprowadzonej w okresie 15.07.2013 r. - 30.10.2013 r. przez Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PRZEKROCZYĆ GRANICE" z siedzibą w Nowej Wsi.
Łączna suma zebranych pieniędzy do puszek kwestarskich wyniosła 2431,78zł., na konto o nr 40 9551 0002
0003 9068 3000 0003 wpłynęła kwota 1000zł. Wyniku przeprowadzonej zbiórki pozyskano łączną kwotę
3431,78zł.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
Krzysztof Kozłowski
„Skąd nasz ród”
Dnia 25 października 2013 r. w Kruszwicy odbył się Konkurs Wiedzy o Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia. pt.
„SKĄD NASZ RÓD”. Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim reprezentowała osobowa drużyna w składzie:
Maciej Ciesielski, kl. I b, Dominika Siutkowska, kl. Ia oraz Weronika Strzelecka, kl. Ia. Przedmiotem
konkursu był szeroki zakres wiedzy o Nadgoplańskim Parku
Tysiąclecia, historii Kruszwicy i okolic, a także zagadnienia
związane z ekologią i ochroną środowiska. Nasza drużyna zajęła III
miejsce. Rozstrzygnięty został także Konkurs Literacki
i Fotograficzny, w którym nasi uczniowie nie uczestniczyli. Jak co
roku część oficjalna konkursu zawierała wręczenie nagród
rzeczowych i dyplomów dla uczniów i opiekunów. Po tej części
odbył się koncert Artystów z Filharmonii Bydgoskiej oraz występy
dzieci z miejscowego przedszkola. Ugoszczono Nas poczęstunkiem,
było ognisko z kiełbaskami, drożdżówki i przepyszna grochówka. Atmosfera konkursu i organizacja zasługują
na najwyższą ocenę. Z wielką przyjemnością pojedziemy tam za rok i powalczymy o nagrody.
Jolanta Strzelecka
Zmiany w zasiłku macierzyńskim od 1 września 2013 r.
Od 1 września 2013 r. poszerza się krąg osób, którym będzie przysługiwał zasiłek macierzyński
z KRUS. Zmiany wprowadzone od tej daty dotyczą tych rolników (domowników), którzy przyjęli
dziecko na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej, w wieku wyższym niż 1 rok oraz którzy przyjęli
dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.
Kasa informuje, że zgodnie ze znowelizowanym od 1 września 2013 r. art. 15 ust 1 i ust 1a ustawy z dnia
20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu
(rolnikowi, domownikowi) z mocy ustawy (obowiązkowo) z tytułu:

1. urodzenia dziecka,
2. przyjęcia dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, jeżeli w tym czasie został
złożony wniosek o przysposobienie,
3. przyjęcia dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem
rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego – do 10 roku życia
- w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.
Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek macierzyński przysługuje im łącznie.
W przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS na wniosek (dobrowolnie) zasiłek ten przysługuje, jeśli okres
podlegania temu ubezpieczeniu wynosi co najmniej rok bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia
uzasadniającego nabycie prawa do tego świadczenia (tj. np. przed porodem). Do wymaganego rocznego okresu
ubezpieczenia nie wlicza się okresów podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu, nawet gdy
zainteresowany nie nabył prawa do analogicznego świadczenia z tego ubezpieczenia.
W związku z wprowadzonymi zmianami prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na
wychowanie będzie przysługiwało jeżeli:
• wniosek do Sądu o przysposobienie dziecka/przyjęcia dziecka w ramach rodziny zastępczej w wieku do
7 roku życia zostanie złożony do ukończenia przez dziecko 7 lat,
• w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, wniosek do
Sądu o przysposobienie/przyjęcie w ramach rodziny zastępczej zostanie złożony do 10 roku życia
dziecka.
Podstawą do rozpatrzenia uprawnień do zasiłku macierzyńskiego jest złożony do jednostki organizacyjnej
KRUS wniosek, na druku KRUS SR 24 (dostępny na stronie internetowej www. krus.gov.pl zakładka
formularze) wraz ze skróconym aktem urodzenia dziecka, a w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie,
wymagane jest zaświadczenie z Sądu o złożonym wniosku o przysposobienie dziecka/ wniosku o ustanowienie
rodziny zastępczej. Wyjaśnia się, że jeżeli matka dziecka nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego z systemu
powszechnego, ojcu dziecka (rolnikowi, domownikowi) spełniającemu warunek ubezpieczenia w dniu
urodzenia dziecka/w dacie złożenia stosownego wniosku do Sądu - przysługuje zasiłek macierzyński
niezależnie od uzyskanego zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka z tytułu zatrudnienia.
Nadmienia się, że zasiłek macierzyński wypłacany jest jednorazowo, w wysokości czterokrotnej emerytury
podstawowej obowiązującej w dniu urodzenia dziecka.
Podstawa prawna
art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw
(Dz.U. z 2013 r. poz. 983)
Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy
Składka zdrowotna rolników
prowadzących działy specjalne zmienia się od 01.01.2014 r. 1680 zł wynosi od 1 stycznia
2014 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłoszonego w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 11 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074). Kwota minimalnego
wynagrodzenia jest podstawą wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników
prowadzących działy specjalne.
Zadeklarowana podstawa wymiaru składki zdrowotnej rolników, którzy prowadzą działy specjalne produkcji
rolnej, odpowiada dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie
może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Od 1 stycznia 2014 roku najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wymienionych osób,
stanowiąca 9 proc. kwoty 1680 zł najniższego wynagrodzenia za pracę w 2014 r., wyniesie zatem 151 zł
(9% x 1680 zł).
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nadmienia, że z dniem 31 stycznia 2014 roku upływa termin na
złożenie przez rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzajach
prowadzonej działalności i przewidywanego z tego tytułu dochodzie, wraz z odpisem decyzji naczelnika
urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej
lub o wysokości przewidzianego dochodu w 2014 roku. Na podstawie złożonych w Kasie dokumentów
ustalona zostanie wysokość miesięcznej składki zdrowotnej na ubezpieczenie zdrowotne osób zobowiązanych
do ich opłacania w 2014 r. z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.
Pozyskane za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Ważne dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem
Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa
składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym za niżej wymienione
osoby: *rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na
wniosek, *rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, *osobę będącą
członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu
społecznemu rolników.
Okres finansowania składek z budżetu państwa
Uprawnienie do finansowania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest przyznawane na okres:
• do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,
• do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad
dzieckiem niepełnosprawnym.
UWAGA !
Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem
finansowana jest ze środków budżetu państwa od dnia złożenia wniosku.
Dodatkowe warunki przyznania prawa do finansowania składki
Prawo do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe może zostać
przyznane, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki tj.:
• złożony zostanie, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS –
wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem (formularz do pobrania na stronie
www.krus.gov.pl), a w przypadku osób dotychczas niepodlegających ubezpieczeniu emerytalnorentowemu w KRUS – wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki
na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad
dzieckiem (formularz do pobrania na stronie www.krus.gov.pl).
• przedłożony zostanie skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka
niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
• osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie
posiada ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty.
• rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą lub
współpracujący przy jej prowadzeniu, zaprzestanie prowadzenia tej działalności albo zawiesi jej
wykonywanie bądź współpracę przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem.
• Oznacza to, że w dniu rozpoczęcia finansowania składki ze środków budżetu państwa, działalność ta nie
może być prowadzona.
• drugi rodzic nie korzysta z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem
w KRUS albo z prawa do finansowania składek w ZUS na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych (m.in. z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego czy przebywania na
urlopie wychowawczym).
Wymiar składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
Przepisy ustawy umożliwiają finansowanie z dotacji budżetu państwa wyłącznie składki na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe.
Składka z dotacji budżetu państwa równa jest składce, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, stanowiącej 10%
emerytury podstawowej.
Jednocześnie Kasa informuje, że osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (tzn. nie
spełniają warunków do tego ubezpieczenia) przysługuje prawo wyboru finansowania składki na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe w ZUS lub KRUS.
Podstawa prawna
art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw
(Dz.U. z 2013 r. poz. 983)
Pozyskano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Policyjne spotkania w radziejowskich szkołach
Radziejowscy mundurowi kontynuują spotkania z młodzieżą
w szkołach powiatu. Spotkali się z uczniami w Piotrkowie Kujawskim
oraz Skibinie. Informowali, pouczali oraz ostrzegali przed różnymi
niebezpieczeństwami.
Starszy aspirant Wojciech Sobiecki spotkał się z uczniami Społecznej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim, natomiast
dzielnicowy st. sierż. Maciej Kempski odwiedził gimnazjalistów
w Skibinie. Policjanci przestrzegali uczniów przed zażywaniem
narkotyków, spożywaniem alkoholu oraz paleniem papierosów.
Informowali o zagrożeniach, jakie niosą z sobą dopalacze.
Uświadamiali jaka odpowiedzialność karna grozi nieletnim za popełnienie czynu karalnego. Dużo czasu
mundurowi poświęcili przemocy rówieśniczej oraz zagrożeniom płynącym z nieodpowiedzialnego używania
internetu. Spotkania takie mają za zadanie zwiększenie świadomości młodych ludzi, co w dużym stopniu
pozwoli wyeliminować niepotrzebne złe zachowania. Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu spotkań
Marlenie Radzimskiej z Gimnazjum Publicznego w Skibinie oraz Sylwii Wilińskiej i Żanecie Nowackiej Benedykcińskiej z SZSZ w Piotrkowie Kujawskim
Marcin Krasucki
Narodowy Dzień Sportu

Dzień 26.10.2013 został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Narodowym Dniem Sortu z tej
okazji na obiekcie „Moje Boisko Orlik” został zorganizowany Turniej Mini Piłki Nożnej dla dzieci z naszej
gminy. Wzięło w nim udział pięć drużyn, były to następujące zespoły:
- Blady i Jego Załoga,
- Balany,
- Niepokonane Żmije,
- Niepokonani,
- Ziomki Spod Biedronki.
Rozgrywki toczyły się systemem „każdy z każdym. Na boisku występowało czterech zawodników bez
bramkarzy. Mecz trwał 20 minut plus pięć minut przerwy.
Najlepszą drużyną turnieju zostali Ziomki Spod Biedronki, którzy
wygrali wszystkie mecz. Wystąpili w składzie: Michał Węndziński,
Filip Waśkiewicz, Mateusz Sowiński oraz Kacper Augustyniak.
Kolejne miejsca zajmowały zespoły:
- Balany w składzie: Katarzyna Waśkiewicz, Kacper Baranowski,
Jakub Baranowski i Rafał Kozłowski.,
- Blady i Jego Załoga w składzie: Stanisław Bladowski, Przemysław
Górecki, Przemysław Wysocki oraz Beniamin Wojciechowski.,
- Niepokonani w składzie: Dominika Kotas, Jakub Staszak, Dawid
Zieliński i Zachariasz Zieliński.,
- Niepokonane Żmije w składzie: Jakub Łuczak, Szymon Łuczak, Ernest Ciesielski, Mikołaj Radzimski oraz
Adrian Durkiewicz. Nagrodami za pierwsze trzy miejsca były puchary dla każdego uczestnika oraz za
pozostałe miejsca smycze z logo Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. Na koniec chciałbym podziękować
sponsorowi Urzędowi Miasta i Gminy Piotrkowie Kujawski za zakup nagród oraz Aleksandrze Piechockiej,
Szymonowi Lahuta, Cezaremu Kosmeckiemu oraz Szymonowi Baronowskiemu za pomoc w przeprowadzeniu
zawodów.
`
Kamil Kawczyński

„Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko”
XVII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
17 października 2013 roku uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana
Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim Oliwia Płachecińska
uczestniczyła w uroczystym podsumowaniu XVII Międzynarodowego
Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze
zielono, zawsze niebiesko” w Toruniu.
Organizatorem konkursu była Galeria i Ośrodek Plastycznej
Twórczości Dziecka w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko – Pomorskiego oraz Urząd Miasta Torunia.
Na konkurs nadesłano 26 367 prac z 52 krajów. Przyznano 48 nagród i 48 wyróżnień. Na wystawę
pokonkursową zakwalifikowało się 1218 prac i wśród nich była praca Oliwii.
Jest to ogromny sukces dla szkoły. Gratuluję młodej artystce i życzę dalszych sukcesów.
Anita Włodarska
Sukces przedszkolaków na szczeblu wojewódzkim
W trosce o rozwijanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych
Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim od trzech lat
prowadzi współpracę z Kołem Łowieckim „Grzywacz 67”
z Radziejowa.
Wspólnie z członkami koła realizujemy program „Myśliwi – dzieciom,
dzieci – zwierzętom”. Dzięki temu dzieci dowiadują się jakie są zadania
myśliwych, bo to przecież oni pamiętają o zimowym dokarmianiu
zwierząt leśnych, dbają o rozwój populacji zwierząt łownych. W ramach
tej współpracy otrzymaliśmy materiały edukacyjne: plansze, puzzle
i ilustracje z których korzystamy podczas zajęć z dziećmi.
Program „Myśliwi-Dzieciom, Dzieci-Zwierzętom” realizowany jest pod
patronatem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Pana
Piotra Całbeckiego. W ubiegłym roku szkolnym przedszkolaki wraz
z myśliwymi z Koła Łowieckiego Grzywacz 67 w Radziejowie
uczestniczyli w spotkaniach, wycieczkach, lekcjach edukacyjnych,
zimowym dokarmianiu zwierząt. Współpraca zaowocowała zdobyciem
V miejsca na szczeblu okręgowym a XV na szczeblu wojewódzkim.
Należy podkreślić, że nasze przedszkole jest jedynym w województwie
kujawsko-pomorskim, które bierze udział w realizacji programu. Pozostałe placówki to szkoły podstawowe
i gimnazja.
W dniu 11 października Aleksandra Kawczyńska, Oliwia Simińska i Kacper Grudziński z grupy Biedroneczki
wraz z nauczycielką Panią Dorotą Kurant i opiekunem z ramienia Koła Łowieckiego Panem Janem
Wojciechowskim uczestniczyli w uroczystym rozdaniu nagród w Osadzie Karbówko położonej
w miejscowości Elgiszewo k/ Golubia Dobrzynia. Dzieci odebrały nagrody dla przedszkola w postaci:
dyplomów, aparatu cyfrowego i albumu „Zwierzęta w obiektywie leśników”.
Jednak największym efektem realizacji programu jest rozwijanie właściwej postawy proekologicznej a tym
samym wychowanie nowego pokolenia - pokolenia ludzi mądrych, szanujących środowisko przyrodnicze,
oszczędnie gospodarujących dobrami natury.
Dorota Kurant
Podróż podopiecznych WTZ do Czech i Austrii
11 września br. wczesnym świtem
grupa składająca się
z uczestników WTZ z Nowej Wsi i ich opiekunów wyruszyła na
wycieczkę do Czech i Austrii.
W południe w okolicach Kłodzka przekroczyli granicę polskoczeską a po kilku godzinach dotarli do pierwszego etapu swojej
wyprawy - Ołomuńca. Miasto to należy do największych metropolii
Moraw. Może poszczycić się ono zarówno bogatą historią, znanymi
osobistościami jak i wieloma osiągnięciami z dziedziny nauki

i techniki.
Tu zwiedzili zabytkową część miasta z katedrą, górnym i dolnym
Rynkiem oraz kolumnę wotywną a następnie wyruszyli w stronę
Sławkowa (dawnego Austerlitz), aby zobaczyć miejsce bitwy „trzech
cesarzy”.
Późnym wieczorem zjedli obiadokolację w winiarni w Czajkowicach
i zwiedzili piwnice templariuszy, gdzie w ogromnych beczkach
leżakuje wino.
Na odpoczynek udali się do hotelu w Blansku. 12 września był dniem
zarezerwowanym na główny punkt wycieczki – Wiedeń. Stolica
Austrii w słońcu zaprezentowała wycieczkowiczom cały swój urok
i wyjątkowy klimat. Zwiedzanie rozpoczęli od letniej rezydencji
Habsburgów – Schönbrunn. Widoki cesarskich ogrodów zapierały
dech w piersiach.
Nie mniejsze wrażenia wywołał także wiedeński Belweder
i roztaczający się z jego ogrodów obraz panoramy stolicy Austrii
oraz pagórki Lasku Wiedeńskiego.
W drodze do centrum, z okien autokaru niepełnosprawni turyści
podziwiali kunszt gotyckiej i barokowej architektury, której okazami
są Ratusz, Biblioteka Narodowa, Opera Wiedeńska, muzea, liczne
kościoły i kamienice. W godzinach popołudniowych dotarli do
historycznego centrum Wiednia – Kärntnerstrasse. To najbardziej
elegancki wiedeński deptak. Zmęczeni całodniowym zwiedzaniem,
ale pełni wspaniałych wrażeń, wycieczkowicze wrócili do hotelu.
Następnego dnia zaraz po śniadaniu i wykwaterowaniu grupa
z WTZ wyruszyła z Blanska w stronę Brna – stolicy czeskich Moraw.
Miasto to, a szczególnie jego zabytkowa część zaskakuje dużym
podobieństwem do Wiednia. Miejscami godnymi największej uwagi
są Plac Wolności, stary i nowy ratusz, twierdza oraz katedra św.
Piotra i Pawła. Po obiedzie w restauracji „Skalny Młyn” grupa udała
się na ostatni już etap ich wycieczki – Morawski Kras. Spod
restauracji
kolejką pojechali w stronę Jaskini Punkevni.
W podziemiach podziwiali tworzone tu przez wieki nacieki wapienne – stalaktyty, stalagmity, stalagnaty
zdobiące skalne komnaty. Następnie łodziami podziemną rzeką Punkevnią wypłynęli z jaskini, by po chwili
odpoczynku ruszyć wyciągiem gondolowym nad Przepaść Macocha. Podziwianie z góry przepięknych
widoków na Morawki Kras było ostatnim punktem tej wycieczki.
W drogę powrotną turyści z WTZ wyruszyli w godzinach popołudniowych, a w swoje rodzime strony wrócili
14 września około godz. 3.00.
Uczestnicy i pracownicy WTZ w Nowej Wsi wyrażają ogromną wdzięczność za wsparcie ze strony:
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Stowarzyszenia „Przekroczyć Granice”
Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim
Biura Podróży „ARKONA” w Kole
Wioletta Wiśniewska
„AKTYWNI NA START” w gminie Piotrków Kujawski dobiegli do mety
Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim zakończył tegoroczną realizację
projektu systemowego p.n. ,,AKTYWNI NA START” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy, a także
podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie uczestników do wejścia lub powrotu
na rynek pracy. W 2013 roku działaniami projektu objęto łącznie 39 osób, z tego 30 osób w ramach kontraktów
socjalnych uzyskało następujące kwalifikacje zawodowe:

- 5 osób ukończyło kurs pracownika małej gastronomii,
- 6 osób ukończyło kurs kosmetyczny,
- 9 osób ukończyło kurs sprzedawcy z obsługą kas
fiskalnych,
- 2 osoby ukończyły kurs opiekuna osób chorych,
starszych, niepełnosprawnych i dzieci,
- 3 osoby ukończyły kurs operatora koparko –ładowarki,
- 3 osoby ukończyły kurs magazyniera z obsługą wózków
jezdniowych,
- 2 osoby ukończyły kurs brukarza.
Edukacja zawodowa została uzupełniona wsparciem
psychologicznym oraz doradztwem zawodowym. Jako
dodatkową formę wsparcia, dla 13 uczestników projektu w
ramach kontraktów socjalnych dodatkowo sfinansowano
kurs prawa jazdy kat. B.
Ponadto drugi rok z rzędu realizowane były zajęcia
edukacyjne związane z uzupełnieniem wykształcenia dla
1 uczestnika projektu.
W Programie Aktywności Lokalnej brało udział 8 osób.
Program ten miał na celu pomoc rodzinom z trudnościami
opiekuńczo – wychowawczymi. Osoby te uzyskały
wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne oraz
doradztwo zawodowe. Dla uczestników PAL-u i ich rodzin
zorganizowano piknik integracyjny w gospodarstwie
agroturystycznym „Leśniczówka”. Wśród wielu atrakcji
zapewniono zwiedzanie starej chaty kujawskiej, izby leśnej
i zwierzyńca. Podczas pikniku uczestnicy skorzystali
z ciepłego posiłku, podanego w jadalni urządzonej w stylu
kujawskim, gdzie mieli okazję skosztować potraw
regionalnych. Zorganizowano konkursy z nagrodami,
w których udział brały dzieci wraz z rodzicami.
Ukoronowaniem spotkania było ognisko. Warto dodać, że
osoby te uczestniczyły w spotkaniach grupy wsparcia
ukierunkowanych na zmotywowanie uczestników do
podejmowania działań mających na celu zmianę swojej
sytuacji życiowej oraz zwiększenia poczucia własnej
wartości.
W 2013r. wartość projektu wyniosła 220.227,03 zł z czego
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
stanowi kwotę 197.103,19 zł, natomiast 23.123,84 zł to
wkład własny.
W latach 2008-2012 w ramach projektu faktycznie
wykorzystano kwotę 686.822,28 zł (w tym dofinansowanie
i wkład własny), a pomocą zostało objętych łącznie 122
osoby.
Z naszych danych wynika, że od początku realizacji
projektu tj. od 2008 roku 15 osób podjęło zatrudnienie,
3 osoby podjęły naukę oraz 2 osoby aktywnie działają w
kole gospodyń wiejskich. W dniu 10-12-2013r. odbyło się spotkanie promocyjno – podsumowujące tegoroczną
realizację projektu „Aktywni na start” z udziałem uczestników projektu oraz zaproszonych gości. Podczas
spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Pan Mirosław Skonieczny uroczyście wręczył
uczestnikom projektu certyfikaty potwierdzające zakończenie udziału w projekcie. Cieszymy się z każdego
sukcesu naszych beneficjentów i życzymy dalszych sukcesów. Jednocześnie informujemy, że w 2014r.
ponownie przystąpimy do realizacji projektu systemowego „Aktywni na start” dlatego, osoby zainteresowane
udziałem, korzystające z pomocy społecznej, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych.
Zespół projektowy

Polak mały
Co to znaczy „być Polakiem” i co o tym wie kilkulatek? Uczucia
dziecka związane z domem regionem i rodzinnym krajem
ukształtują jego dorosłe poczucie narodowej tożsamości.
Dlatego w naszym przedszkolu dbamy o to, by uczucia brały się
z mądrych rozmów, rozwojowych zabaw i dobrych doświadczeń.
Nie od dziś wiadomo, że dzieci uczą się obserwując dorosłych
i naśladują ich emocje i postawę. Dużo bardziej przemawiają do
nich żywe przykłady i uczestnictwo we wspólnych działaniach
niż słowa. W naszym przedszkolu postawą nauczycieli dajemy
dobry przykład. Zachęcamy i wspólnie uczestniczymy
w narodowym święcie. W tym roku po raz czwarty braliśmy
udział w przemarszu niepodległościowym, a po raz pierwszy
inscenizacją słowno-muzyczną wzbogaciliśmy uroczystości
lokalne. Występ w kościele był ogromnym przeżyciem nie tylko
dla dzieci, rodziców, ale i wszystkich zgromadzonych. Postawa
patriotyczna przedszkolaków została nagrodzona gromkimi
brawami i cukierkami.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim biorącym udział
w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości. Wszystkim
dzieciom biorącym udział w przemarszu i uroczystości wręczone
zostały dyplomy „Małego Patrioty”, a „Puchar Przechodni”
w tym roku otrzymała grupa Elfy.
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w takim samym, a może i większym gronie. Dziękujemy
Ewa Staszak, Magdalena Gregor, Katarzyna Dziubich
Święto ziemniaka
W tradycję naszej szkoły wpisał się Rajd Pieczonego
Ziemniaka organizowany przez PTTK w Kruszwicy.
Uczestniczyli w nim uczniowie klas czwartych. Będąc
w legendarnej stolicy Goplan prawie każdy uczestnik wspiął
się po schodach na 32 metrową wieżę, by z góry podziwiać
lazur Gopła i okoliczny krajobraz. Niewątpliwą atrakcją był
rejs Rusałką do przeprawy promowej w Ostrówku, a także
wspólne gry, zabawy, konkursy. Były one urozmaicone
posiłkiem i pieczonymi ziemniakami. Wyjazd uczniów był
możliwy dzięki życzliwości Rady Rodziców naszej szkoły,
która sfinansowała połowę kosztów wyjazdu oraz panu
Stanisławowi Kwiatkowskiemu - dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piotrkowie
Kujawskim, który zapewnił dzieciom bezpłatny dowóz. Wyjazd pozostawił niezapomniane wrażenia i miłe
wspomnienia. Kontynuacją imprezy integrującej uczniów klas czwartych było Święto Ziemniak obchodzone
22 listopada 2013 roku. Odbywało się ono w formie rozgrywek sportowych, których głównym elementem był
ziemniak. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko sprawnym posługiwaniem się tym warzywem (slalom
ziemniaczany z kijem hokejowym, bieg z ziemniaczanymi przeszkodami, wyścig ziemniaczanych skoczków
i wiele innych konkurencji sportowych), ale również szeroką wiedzą na jego temat. Po dwugodzinnych
zmaganiach podliczone punkty wyłoniły zwycięską klasę:
I miejsce - IVb 42 punkty
II miejsce - IVc 36 punktów
III miejsce - IVa 28 punktów
Uśmiechnięte twarze wszystkich uczniów pokazały, że rozgrywki sportowe były miłym akcentem
podsumowującym imprezy integrujące klasy czwarte. Wychowawcy klas czwartych składają podziękowania,
p. Tomaszowi Jarońskiemu za sprawne przeprowadzenie wszystkich konkursów.
Mariola Grabowska, Małgorzata Siutkowska, Grażyna Karaszewska

Halloween
W czwartkowe popołudnie 7 listopada 2013 r., jak co roku, uczniowie klas IV-VI uczestniczyli
w dyskotece Halloween. W tym samym miejscu straszyły się nawzajem różne przerażające stwory. Jak zwykle
uczniowie wykazali się oryginalnością przebrań, a nagrodę otrzymali dzień niepytania na piątkowych lekcjach.
Mogliśmy podziwiać wiedźmy, duchy, koty, mumie, czarnoksiężników itp. Wprowadzeniem do obchodów

Halloween były konkursy: na najciekawszą dynię, plakat o tematyce Halloween oraz na największą ilość słów
ułożonych z hasła „Trick or treat". Zwycięzcy każdego konkursu otrzymali dyplomy i słodkie upominki.
Dyskoteka to czas tańców, który tradycyjnie rozpoczęliśmy obdarowywaniem wszystkich uczniów cukierkami
po wypowiedzeniu przez nich słów „trick or treat". Ponadto w trakcie dyskotekowych szaleństw uczniowie
mogli wziąć udział w zmaganiach międzyklasowych. Przedstawiciele klas czwartych wykonali postać mumii
owijając kolegę papierem toaletowym, piątoklasiści wykazali się zręcznością i precyzją rzucając ringo na
kapelusz wiedźmy, a uczniowie klas szóstych grali w „kręgle-duchy". Uczestnicy zawodów otrzymali słodkie
upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Na koniec imprezy wszyscy uczestnicy zostali uwiecznieni na
pamiątkowym zdjęciu.
Grażyna Karaszewska, Dorota Karpińska
Gabinet wróżb
W dniu 27 listopada w szkolnej bibliotece odbyły się andrzejki
przygotowane wspólnie z Samorządem Uczniowskim. Impreza ta
organizowana jest w naszej szkole od 2008 roku i niezmiennie
cieszy się ogromnym powodzeniem. Licznie odwiedzają nas
uczniowie z klas I - III, IV - VI, szkolnych oddziałów
przedszkolnych, gimnazjum. W tym roku z wizytą przyszły
również przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego pod opieką
pań Katarzyny Ulewicz i Katarzyny Dziubich. Wszystkim
udzieliła się atmosfera andrzejkowego spotkania, wróżby były
bardzo pomyślne i na pewno życzylibyśmy sobie, aby się
spełniły w najbliższej przyszłości.
Jolanta Korpowska, Monika Woźniak
Rocznica odzyskania Niepodległości...
7 listopada 2013 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji
95 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie
klasy piątej wraz z wychowawcą Błażejem Barczakiem
przygotowali montaż słowno-muzyczny połączony z prezentacją
multimedialną, na który złożyły się zdjęcia, obrazy i pieśni
o tematyce patriotycznej, przeplatane komentarzem historycznym.
Społeczność szkolna miała świetną okazję, by przypomnieć sobie
najważniejsze wydarzenia z dziejów naszego narodu. Wszystkim
zebranym udzieliła się uroczysta atmosfera apelu. Była to wspaniała
lekcja patriotyzmu.
Błażej Barczak

Nadanie Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowie
Kujawskim
23 czerwca 2013 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkowie
Kujawskim świętowała uroczystość nadania i poświęcenia
sztandaru.
Na uroczystość licznie przybyli druhowie oraz zaproszeni
goście, w tym: Zdzisław Dąbrowski - Prezes Zarządu
wojewódzkiego OSP, Sławomir Jagas Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, Roman Szczerbiak
- Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Radziejowie, Zygmunt Dogoński – Komendant
Ochotniczej Straży Pożarnej w Topólce, Piotr Siutkowski –
Prezes Zarządu Miejsko Gminnego OSP Piotrków Kujawski,
Bronisław Kwiatkowski – Komendant Miejsko Gminny OSP
Piotrków Kujawski, Mirosław Skonieczny – Burmistrz Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski, Jarosław Waszak – Sekretarz
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Jolanta Zalesińska –
Skarbnik Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Sławomir Bogucki
– Przewodniczący Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim,
Radni Rady Miejskiej, Zbigniew Cabański – ks. Kanonik –
Proboszcz parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie
Kujawskim wraz z księżmi wikariuszami, sponsorzy, druhowie
seniorzy honorowi i wspomagający.
Obchody nadania sztandaru rozpoczęły się uroczystą mszą Św.
w Kościele Parafialnym w Piotrkowie Kujawskim. Po
uroczystym nabożeństwie nastąpił przemarsz ulicami Piotrkowa
na plac przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Kolejnym
punktem było poświęcenie figurki Św. Floriana. Po czym
wszyscy uczestnicy przeszli na plac główny, na którym
odczytano listy nadesłane z okazji jubileuszu. Zaproszeni goście
zabrali głos podkreślając, że dzisiejsze święto jest dla strażaków
wydarzeniem historycznym. Wiele lat pracy kilku pokoleń
strażaków zostały uhonorowane nadaniem sztandaru. Ten piękny
sztandar dziś uroczyście poświęcony i wręczony to symbol
ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz
ratowania życia, zdrowia i mienia.
Sztandar to honor a honoru i sztandaru splamić nie wolno.
Wszyscy strażacy muszą o tym pamiętać i świadczyć swoją
postawą.
Podczas niedzielnej uroczystości wręczone zostały także odznaczenia indywidualne.
Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowie Kujawskim Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych
Sukcesów.
Mirosław Czynsz
Od 1 grudnia 2013 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu
emerytur i rent
W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu
o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r., które
wyniosło 3.651 zł 72 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 grudnia 2013 r.
zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent. Wynoszą one:
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.556 zł 20 gr (dot. emerytur, rent rolniczych z tytułu
niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych)
130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4.747 zł 30 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu
niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).
Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

