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PLANOWANE INWESTYCJE W 2017 ROKU
Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiam plan inwestycji oraz
zamierzeń na rok 2017:
1. Przebudowa ulic: Kujawskiej, Kolejowej,
Wł. Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim IV etap (dotyczy ul. Wypycha).
2. Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo
– Złotowo III etap.
3. Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie
Kujawskim (prace geodezyjne)- wykup gruntów.
4. Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin II etap
(500 mb.).
5. Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo II
etap (500 mb.).
6. Przebudowa Drogi Kaspral – Łabędzin II
etap (500 mb.).
7. Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka II etap(500 mb.).
8. Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim II etap.
9. Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim (zakończenie).
10. Wykonanie IV studni głębinowej na terenie
stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim.
11. Przebudowa ul. Piastowskiej w Piotrkowie
Kujawskim.
12. Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek I etap
500 m.
13. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim.
14. Oświetlenie Parku w Piotrkowie Kujawskim.
15. Wykonanie studni na terenie stadionu miejskiego.

16. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego
do stadionu miejskiego.
17. Budowa placów zabaw na terenie gminy
Piotrków Kujawski.
18. Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków.
19. Dotacje celowe na wymianę eternitu.
20. Prace porządkowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie i jego modernizacja.
21. Prace porządkowe na terenie Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski.
Powyżej przedstawiam Państwu zamierzenia już
określone w planie budżetowym na 2017 r. W trakcie roku budżetowego w przypadku wygospodarowania środków własnych oraz dofinansowań ze
środków zewnętrznych wykonywane będą kolejne
zadania i inwestycje o czym będziemy Państwa na
bieżąco informować.
Obecnie w 2017 roku zatrudniono 59 osób bezrobotnych, w tym:
1. w ramach robót publicznych dotowanych
z urzędu pracy - 11osób
2. w ramach prac interwencyjnych dotowanych
z urzędu pracy – 1 osoba
3. w ramach stażu - 21 osób
4. bezrobotni zatrudnieni z własnych środków –
26 osób
W dalszym ciągu trwają negocjacje z Powiatowym Urzędem Pracy co do dalszych środków finansowych na zatrudnienie osób bezrobotnych. Zmierzamy do tego by udzielać zatrudnienia jak największej liczbie osób. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, będziemy pomagać w możliwym maksymalnym zakresie.
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Sławomir Henryk Bogucki

WIADOMOŚCI ADMINISTRACYJNE
Rekrutacja do przedszkola i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących systemu edukacji tj.: ustawy Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59) i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2016r. poz. 60) oraz koniecznością podjęcia
przez Radę Miejską w Piotrkowie Kujawskim do
dnia 31 marca br. uchwały dotyczącej sieci szkół
podstawowych (art. 210 - ustawa Przepisy wprowa-

dzające Prawo oświatowe) rekrutacja do przedszkoli
i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
i Gminę Piotrków Kujawski przeprowadzona będzie
w kwietniu. Szczegółowe informacje będą przekazane nie później, niż do 15 kwietnia br. (art. 204 - ustawa Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe).
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Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

Z ŻYCIA NASZEJ GMINY
Zebrania sprawozdawcze OSP w gminie Piotrków Kujawski już za nami
Na przełomie stycznia oraz lutego odbyły się
zebrania sprawozdawcze za ubiegły rok we
wszystkich jednostkach OSP z terenu Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski. We wszystkich
spotkaniach uczestniczyli: Burmistrz Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski – Sławomir Henryk
Bogucki, Prezes Zarządu Gminnego OSP RP – Jacek
Nowacki, Komendant Gminny OSP– Marek
Kiliański, radni oraz sołtysi. Na tegorocznych
zebraniach gościliśmy również przedstawicieli
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Radziejowie. Na zebraniach poruszono wiele
kwestii dotyczących funkcjonowania OSP oraz
dokonano podsumowań za ubiegły rok. Działalność
jednostek OSP polegała na: udziale w akcjach
ratowniczo – gaśniczych przy pożarach, klęskach
żywiołowych,
zagrożeniach
ekologicznych
związanych z ochroną środowiska i innych.

Wyrażono podziękowania dla Pana Burmistrza
i władz samorządowych za wspieranie strażaków
ochotników w kwestiach finansowania bieżącej
działalności oraz wyposażenia remiz. Podczas
zebrań wręczono wyróżniającym się strażakom
medale za zasługi dla pożarnictwa. Strażacy
systematycznie podnosili swoje kwalifikacje
uczestnicząc w szkoleniach i kursach, młodzież
brała udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej. Strażacy pomagali w organizacji
festynów, uczestniczyli z pocztami sztandarowymi
podczas uroczystości państwowych , kościelnych
i samorządowych. Obecność na zebraniach władz,
gminnych, dyrektorów szkół, radnych, sołtysów,
księży cieszy i mobilizuje do dalszej aktywnej pracy
na rzecz mieszkańców Gminy Piotrków Kujawski.
Dariusz Kujawa

Działania profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Byczu
„Profilaktyka to spotkanie z drugim człowiekiem w
atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia; jest
czasem poświęconym innym w celu przeciwdziałania
niepożądanym zachowaniom. To nadzieja na lepsze
jutro.” Z. B. Gaś
W ramach działań profilaktycznych w naszej szkole
dnia 20 stycznia 2017r. odbyło się przedstawienie pt.
,,Patrz, słuchaj i ucz się, to nic nie boli”. Było to
spotkanie z Klaunem Walusiem, który poprzez zabawę i ciekawe historyjki przypomniał dzieciom jak
ważna jest nauka i zabawa oraz dobre zachowanie.
Uczniowie z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem słuchali cennych rad dotyczących postępowania i mądrości życia.

Przed przerwą zimową 27 stycznia 2017r. zorganizowano spotkanie z policjantami KPP w Radziejowie sierż. Magdaleną Cywińską – Grobelską i sierż.
Dawidem Łąckim. Tematyka dotyczyła ,,Bezpiecznych ferii zimowych” i ,,Cyberprzemocy” oraz omówiono zagadnienia akcji ,,Bądź widoczny na
drodze”.

Policjanci zwrócili szczególną uwagę na zachowanie
bezpieczeństwa na drodze, noszenie znaczków
odblaskowych, przypomnieli numery alarmowe oraz
bezpieczne wykorzystywanie Internetu. Natomiast
28 lutego 2017 r. dzieci brały udział w teatrzyku
o tematyce profilaktycznej pt. ,,W krainie księcia
Albina – królestwo zagadek”. Uczniowie z uwagą
słuchali ,,spektaklu teatralnego’’, które miało na celu
zwrócenie uwagi na potrzebę dobrego wychowania
i stosowania „magicznych słów”. Dnia 2 marca
2017 r. uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z pielęgniarką p. Małgorzatą Guźniczak nt. ,,Higiena słuchu, wzroku i ciała. Występowanie w organizmie
bakterii i wirusów”. Młodzi słuchacze dowiedzieli
się jak dbać o swoje zdrowie, jak chronić organizm
przed chorobami i zdrowo odżywiać się. Wszystkie
te spotkania dostarczyły uczniom naszej szkoły wiele cennych informacji i poszerzyły wiedzę na temat
zdrowia i bezpieczeństwa oraz przypomniały o najważniejszych zasadach dotyczących życia każdego
człowieka.
Jolanta Michalak
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Miłośnicy języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowie informują, że...
Z ogromną przyjemnością informujemy, że do naszej szkoły dotarły listy z Pałacu Buckingham oraz z
Watykanu.

Uczniowie klasy 5b,uczęszczający na kółko języka angielskiego - kilka tygodni temu napisali życzenia świąteczne do Jej Królewskiej Mości Elżbiety II
oraz Papieża Franciszka. Dodatkowo uczniowie załączyli swoje wspólne zdjęcie i informacje o naszej
miejscowości.

Czujemy się wyjątkowo wyróżnieni ponieważ
liczna korespondencja jaką otrzymuje Królowa oraz
Papież nie pozwala na odpisanie każdemu – nas jednak spotkał ten zaszczyt :)
Jej Wysokość wyraziła wdzięczność za nadesłane
życzenia świąteczne i noworoczne. Królowa życzyła
w liście radosnych świąt i spokojnego nowego roku.
Oczywiście z uwagi na setki listów przychodzących
codziennie do pałacu Buckingham ze wszystkich
stron świata, królowa nie jest w stanie osobiście na
nie odpowiedzieć. Dlatego pismo w jej imieniu podpisała ciesząca się największym zaufaniem dama
dworu. List papieża jest napisany w języku polskim.
Zachęcamy do nauki języka angielskiego!
Anita Borczak

Australijski wieczór poetycko – taneczny w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Piotrkowie Kujawskim
Dnia 8 marca br., w Dniu Kobiet, w sali Remizy
OSP odbyło się spotkanie z Elżbietą Bednarczyk –
poetką i tancerką. Pani Dyrektor BIOK- u Joanna
Lewandowska-Kołodziejska powitała przybyłych
i przedstawiła sylwetkę naszego Gościa. Pani
Elżbieta Bednarczyk od kiedy tylko pamięta Jej
życie związane jest ze sztuką. Jej ojciec był
muzykiem, a matka tancerką. Stąd zrodziła się
w Niej ta pasja do sztuki i wielka miłość do tańca.
Współpracowała z różnymi teatrami, była w szkole
baletowej, ale po latach doszła do wniosku, że tańce
arabskie, cygańskie i flamenco fascynują Ją
najbardziej.

W latach dziewięćdziesiątych wyjechała z rodziną
do Australii i tam zaczęła również pisać. Pisze
wiersze, prozę i sztuki teatralne, również dla dzieci.
Jej wiersze to
przesłania dla ludzi, jak być
szczęśliwym, jak czerpać z życia co najlepsze i jak
ważny jest szacunek do drugiego człowieka''.
Podkreśla, jak istotne są pragnienia i potrzeby dzieci
i jak ważne są zasady, które im przekazujemy.
Podczas spotkania wysłuchaliśmy wierszy autorki.
Obejrzeliśmy także pokazy taneczne w pięknych
strojach, w czasie których przeniosła nas w świat
ognistych tańców orientalnych.
Następnie wysłuchaliśmy ciekawych opowieści
o Australii wraz z prezentacją zdjęć tego kraju.
A z okazji
naszego
Święta
pani
Elżbieta
przypomniała jak my kobiety mamy się spełniać,
byśmy były szczęśliwe i zadowolone.
W trakcie spotkania Burmistrz Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski Pan Sławomir Bogucki
złożył życzenia Paniom z okazji ich święta. A na
zakończenie spotkania autorka zachęciła wszystkie
panie do tańca. Większość pań spróbowała swoich
sił w tanecznym zadaniu. Dziękujemy wszystkim
przybyłym Gościom, a także osobom, które wzięły
udział w zorganizowaniu tego spotkania.
Monika Kardacz
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KULTURA I OŚWIATA
Jak co roku w karnawale, wszyscy bawią się wspaniale!
Karnawał to miła tradycja przepełniona zabawą
i muzyką. Ważnym elementem tego okresu są bale.
Bal karnawałowy to wydarzenie niezwykłe, często
wyczekiwane przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu
przeżyć i radości. Tak też było w naszej szkole.

W dniu 23.02.2017 roku w Szkole Podstawowej
w Byczu odbył się bal karnawałowy. Tego dnia sala
gimnastyczna zamieniła się w salę balową. Dzieci
przebrane w kolorowe stroje wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów. Na parkiecie pojawiły
się: księżniczki, piraci, wróżki, aniołki, rycerze
i różne zwierzątka.

Przy dźwiękach muzyki wszyscy bawili się wyśmienicie. Tańce urozmaicano ciekawymi konkursami,
a zwycięzców nagradzano gromkimi brawami. Spośród uczestników zabawy wybrano Króla i Królową
balu. Specjalną nagrodą za pokazy taneczne był bilet
do programu „ Taniec z Gwiazdami”. Dla uczestników balu przygotowano słodki poczęstunek. Kiedy
zabawa dobiegła końca dzieci z żalem opuszczały
salę gimnastyczną. Tegoroczny bal karnawałowy był
udany, a na następny będziemy musieli czekać jeszcze rok.
Marta Dziubich

Duża i mała KOZA w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim
Zjawiskiem wyjątkowym w tradycji ludowej Kujaw
są praktykowane do dziś zwyczaje zapustne zwane
podkoziołkiem lub kozą. Związane ściśle z przełomem karnawałowo-wielkopostnym, dzieją się u progu życiodajnej wiosny i w istocie swej zawierają
akcenty zaklinania urodzaju, zapewnienia dostatku,
a przede wszystkim wypędzenia złych mocy a także
zimy.

Symbolika obrzędu zawierała dwa poziomy działań
magiczny i społeczny. Pierwszy z nich odzwierciedlały barwne i głośne korowody zapustnych przebierańców na czele z maszkarami zwierzęcymi, które
od "tłustego czwartku", a zwłaszcza we wtorek
zapustny obchodziły wsie zbierając datki, składając
domownikom życzenia wszelkiej pomyślności,

zapraszając przy tym do karczmy na zabawę podkoziołkową, która kończyła czas karnawałowych
zabaw. Symbolikę samych postaci podkreślały ich
kostiumy, cechujące się kosmatością, która w kulturze ludowej oznaczała bogactwo (słomiany niedźwiedź, słomiane powrósła, opasujące różne postacie,
kożuchy wywrócone runem na wierzch). Wśród nich
najważniejszą postacią zapustnych korowodów była
i jest koza (stąd nazwa zwyczaju: chodzenie z kozą).
Ale w pochodzie idą również inne maszkary: koń
i bocian, a także śmierć, diabeł, kominiarz, młoda
para i wiele innych postaci.
Z kozą, jako postacią pierwszoplanową, odgrywano
niegdyś scenki - sprzedawano ją domownikom,
leczono, gdy ta przewracała się na ziemię. Niegdyś
wierzono, że wędrówki kolędników spowodują
szybkie nadejście wiosny. Na zakończenie obchodów urządzano w karczmie zabawę, zwaną podkoziołkiem, podczas której dziewczęta wykupywały
tańce, rzucając pieniądze pod ustawioną na stołku
figurkę koziołka. Tegoroczne ostatki w naszym
przedszkolu odbyły się hucznie i wesoło.
Grupa Misie zachęcona tradycją po wstępnym teoretycznym zapoznaniu się z obrzędem przebrała się za
zapustowe postacie.
Był diabeł, bocian, dziad i baba, panna młoda

strona 5

i oczywiście koza. Dzieci tańczyły, robiły hałas

i bawiły się przy tym świetnie. Właśnie mieliśmy
zacząć odwiedzać każdą z grup aby zebrać nieco
datków w postaci słodyczy, gdy nagle do przedszkola zawitał najprawdziwszy zapustny korowód.
Zaczęły się wspólne tańce, przedszkolaki przyglądały się barwnym przebierańcom, wymalowanym nie
do poznania. Oczywiście był śmiech, ale i łzy ponieważ młodsze dzieci nieco wystraszyły się naszych
gości. Koza otrzymała datek na sianko i pożegnawszy się z przedszkolakami ruszyła w dalszą wędrówkę. Mamy nadzieje, ze za rok również do nas zawita.
Magdalena Gregor

Ferie Zimowe w BiOK
Podczas dwutygodniowego turnusu na dzieci czekało wiele atrakcji. Rozpoczęliśmy od pogadanki
o bezpieczeństwie, przeprowadzonej przez Policjantów z Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim.
Na dzieciaki czekały także gry, zabawy, zajęcia plastyczne w Bibliotece, projekcja filmu oraz teatrzyk
pt. „Kaczka Cudaczka” wystawiony przez KRAK-ART z Krakowa. Wiele emocji wywołała gra terenowa na Stadionie Miejskim, podczas której poszukiwano ukrytego skarbu. Nasza zimowa grupa przygotowała także krótki program artystyczny dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie
Kujawskim. Oprócz rozwijania zdolności teatralnych dzieci mogły również uczestniczyć w warszta-

tach muzycznych przeprowadzonych przez pana
Marcela Maniewskiego. W dawne czasy przeniosły
nas opowieści historyczne pana Leszka Kalickiego
oraz pokaz strojów i broni rycerskiej. Tradycją
w BiOK stało się rozgrzewające w zimowy dzień
ognisko, przy którym piekliśmy smakowite kiełbaski

i chrupiący chleb. Na zakończenie wybraliśmy się w
nieznany bezkres kosmosu w mobilnym planetarium. Zajęcia astronomiczne poprowadził astronom
z Planety Anuka z Warszawy. Dla miłośników gier
komputerowych zorganizowaliśmy turniej gier komputerowych „League of Legends”. Nagrody dla
zwycięzców ufundowali: PPHU „Agmar” Mariusz
Pomianowski, PIXEL Marcin Jaskólski, „Prawilon”
Piotr Pomianowski, AGD RTV Salon „U Elektronika” Dorota i Wojciech Kubiak – za co serdecznie
dziękujemy. W czasie ferii BiOK współpracował
także ze Świetlicą Opiekuńczo – Wychowawczą w
Piotrkowie Kujawskim. Dzięki tej współpracy dzieci
mogły zobaczyć przedstawienie teatralne pt. „Witajcie w naszej bajce” przygotowane przez EDU –
ARTIS z Krakowa oraz uczestniczyć w warsztatach
astronomicznych. Dziękujemy uczestnikom oraz
wszystkim zaangażowanym w organizację i zapraszamy w przyszłym roku.
Karolina Mańkowska, Anna Kaleta- Chmielewska

Z kolędą przez wieki
W ramach współpracy z instytucjami, uczniowie
Szkoły Podstawowej w Dębołęce przedstawili Jasełka: w kościele pw. Świętej Trójcy w Połajewie,
w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi,
w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj.
Spotkaniom integracyjnym zawsze towarzyszą niesamowite emocje i niezapomniane przeżycia. Wszyscy rozstali się w radosnych świątecznych nastrojach.
Monika Pietrzykowska
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Ferie na wesoło…. czyli jakie atrakcje czekały na naszych przedszkolaków podczas ferii.
W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole
wyszło
naprzeciw
oczekiwaniom
rodziców
i przygotowało zajęcia warsztatowe dla dzieci. I tak
pierwszego dnia ferii zostały zorganizowane
warsztaty plastyczne „Zimowa kraina”, na które
zaprosiliśmy lokalną malarkę panią Aleksandrę SasWisłocką.

Starsze przedszkolaki pod okiem gościa uczyły się
malować zimowe pejzaże- dobierać właściwe
kolory, mieszać barwy, szkicować. Młodsza grupa
dzieci wykonywała różnorodne prace wykorzystując
ciekawe materiały: foremki do babeczek, papierowe
serwetki, tekturowe rolki czy brokat. Z kolei we
wtorek nasze przedszkolaki stały się małymi
naukowcami.
„Wulkan”
i
„Tornado”
to
eksperymenty, które przeprowadziliśmy tego dnia.
Zaczęliśmy od oglądania encyklopedii i prezentacji,
z której nasze dzieci dowiedziały się co to takiego
wulkan i tornado. Następnie stworzyliśmy własne,
małe tornado z……wody i plastikowych butelek.
Aby zaspokoić ciekawość dzieci przystąpiliśmy do
eksperymentu z wulkanem. Wykorzystaliśmy do
tego
wszystkim
dobrze
znane
akcesoria,
a mianowicie: ocet, sodę oczyszczoną, płyn do
mycia naczyń, farbę plakatową oraz coś co dzieci
lubią najbardziej: pepsi i mentosy. Na koniec każdy
przedszkolak z masy solnej wykonał swój wulkan.

W środę nasze dzieci przekonały się, że aktywność
fizyczna to także ciekawe i atrakcyjne spędzenie
czasu. Tego dnia podczas warsztatów królowały
zabawy z Metody Dobrego Startu, Pedagogiki
Zabawy. Warsztaty teatralne to czwartkowa atrakcja
naszych spotkań. Kukiełki, pacynki, stroje do
przebierania w różne postaci, scena – to wszystko
pobudziło dziecięcą wyobraźnię wprowadzając
jednocześnie maluchy w świat teatru. Dzieci
z łatwością wchodziły w narzuconą im rolę poprzez
włożenie odpowiedniego stroju, założenie maski,
manipulację kukiełką bądź pacynką. Swoje
umiejętności aktorskie maluchy prezentowały na
zaimprowizowanej scenie. Z upodobaniem wcielały
się w rycerzy, piratów, króla, królewny itp. Atrakcją
i motywem przewodnim warsztatów było spotkanie
z nowoczesną wersją Baby Jagi. Piątek to ostatni
dzień naszych warsztatów. się do Indiańskiej
Wioski. Jednak żeby przystąpić do indiańskiej
rodziny musiały zmagać się z różnymi zadaniami:
przechodzić obok śpiącego węża, skradać się po
śladach, pokonać wąską drogę nad przepaścią,
„ jeździć konno”. Każdy szczep Indian ma swój
Totem tak i nasza rodzina stworzyła własny,
a „Pędząca Sarna” opowiedziała „małym braciom”
legendę o dawnym życiu Indian. Za każde
wykonane zadanie mali adepci otrzymywali do
swoich opasek „orle pióro”.

Dzieci tańczyły wkoło ogniska wydając indiańskie
odgłosy, a po męczących, ale fascynujących
zmaganiach odpoczywały w kolorowym namiocie
Tipi.
Zorganizowane warsztaty uważamy za bardzo
udane. Dostarczyły bowiem dzieciom dużo wrażeń
i pozytywnych emocji.
Organizatorzy
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Bal karnawałowy w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Luty w WTZ możemy na pewno ogłosić miesiącem karnawałowych szaleństw.
Zaczęło się 3 lutego balem w Kobylnikach, gdzie
gościliśmy na zaproszenie ŚDS z Kruszwicy. Oprócz
tańców nie zabrakło tu także konkursowych emocji
przygotowanych przez Gospodarzy.
15 lutego natomiast zorganizowaliśmy bal karnawałowo-walentynkowy w naszej placówce. Wśród
zaproszonych Gości byli uczestnicy ŚDS-ów
z Kruszwicy, Radziejowa i Janikowa, podopieczni
DPS-ów z Piotrkowa Kujawskiego i Siemionek oraz
wychowankowie SOSW z Radziejowa. Radosnym
tańcom i śpiewom nie było końca, a dla zregenerowania sił nasza pracownia gospodarstwa domowego
przygotowała pyszny posiłek.

Pomimo zmęczenia już następnego dnia delegacja
naszych uczestników zawitała w radziejowskim ŚDS
W karnawale mamy bale…
Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy.
W czwartkowe popołudnie, 16 lutego w Szkole
Podstawowej w Dębołęce odbył się - tak długo
oczekiwany przez uczniów bal karnawałowy. W tym
dniu korytarz zamienił się w zaczarowaną krainę
pełną wróżek, czarodziejów, księżniczek, kowbojów,
duchów, motylków i innych barwnych postaci
z kreskówek i bajek. Przy dźwiękach skocznej
muzyki i utworach znanych wykonawców
prezentowanych przez pana Piotra, dzieci mogły
doskonalić
swoje
umiejętności
taneczne.
Tradycyjnie najciekawsze przebrania zostały
nagrodzone
upominkami,
które
ufundował
Samorząd Uczniowski. Była to również okazja do
wykonania
sobie
pamiątkowych
zdjęć

na kolejnej imprezie. Kilkugodzinny bal u naszych
przyjaciół dostarczył nam wielu miłych wspomnień.
Niespełna tydzień później, 22 lutego znowu korzystaliśmy z karnawałowych uciech – tym razem na
zabawie w DPS w Siemionkach. Tutaj również nikt
nie oszczędzał ani nóg, ani parkietu. „Maraton” karnawałowych imprez zakończyliśmy zabawą ostatkową w SOSW w Radziejowie. Organizatorzy uatrakcyjnili to spotkanie licznymi konkursami, które rozbawiły każdego uczestnika balu.

Zatem jak widać karnawał 2017 możemy zaliczyć
do wyjątkowo udanych. Przyniósł on podopiecznym WTZ nie tylko wiele radosnych przeżyć, ale
przede wszystkim obfitował w okazje do integracji
społecznej i nawiązywania nowych znajomości. Dał
też możliwość osobom niepełnosprawnym skorzystania z najlepszych form terapii jakimi są taniec,
muzyka i śmiech.
Wiśniewska Wioletta

w karnawałowych przebraniach. Na wszystkich
uczniów czekała też słodka niespodzianka. Niestety
radosna zabawa musiała się skończyć, a zadowoleni
i pełni wrażeń uczniowie wrócili do swoich domów.
Jolanta Stranc

Obchody Dnia Babci i Dziadka
Dnia 20 stycznia 2017 roku o godzinie 12.00 odbyła
się w Szkole Podstawowej w Byczu uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście
licznie zjawili się, by wziąć udział w obchodach
tego święta. Na wstępie p.o. dyrektora p. Katarzyna
Czaplewska przywitała wszystkich gości ciepłymi
słowami i zaprosiła do obejrzenia części
artystycznej. Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas
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I-II przedstawiły program artystyczny. Były to
wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe,
związane ze Świętem Babci i Dziadka. Oprócz
montażu słowno - muzycznego, goście obejrzeli
także Familiadę, a w niej liczne skecze i pokazy
taneczne w wykonaniu uczniów z kl. III-VI. W
trakcie uroczystości Babcie i Dziadkowie mogli
podziwiać swoje pociechy w różnych formach
artystycznych. Wnuczęta z przejęciem odtwarzały

swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe
słowa, kierowane pod ich adresem. Dzieci
przygotowały również dla nich słodki poczęstunek i
obdarowały swoich ukochanych gości upominkami.
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.
Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz
życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby
zawsze byli dumni ze swych wnuków jak w tym
dniu.
Jolanta Michalak

Sołecki Turniej Tenisa Stołowego w Lubsinie
12 lutego 2017 roku o godzinie 1300 w remizie OSP
Lubsin odbył się Sołecki Turniej Tenisa Stołowego
zorganizowany przez sołtysa Mariana Stramowskiego. Zawodnicy przystąpili do rywalizacji w 3 kategoriach: od 18 do 35 lat, od 35 lat oraz w kategorii
kobiet. Rywalizacja była bardzo zacięta od pierwszego do ostatniego meczu. Wszystkie spotkania odbyły
się w atmosferze sportowej rywalizacji, zgodnie
z zasadami fair play nad czym czuwał sędzia turnieju Rogalski Dariusz. W kategorii od 18 do 35 lat
miejsca na podium zajęli: Kozłowski Michał, Stramowski Dawid, Krzyżański Ireneusz. W kategorii
od 35 lat: Wysocki Krzysztof, Rogalski Sławomir,
Kozłowski Janusz. Natomiast w kategorii kobiet:
I miejsce Abramow Joanna, II miejsce Stramowska Jolanta. Zwycięzcy otrzymali Puchary, dyplomy oraz upominki ufundowane przez: Burmistrza
MiG Piotrków Kujawski Sławomira Boguckiego,
Bank Spółdzielczy Piotrków Kujawski, Starostę

Powiatu Radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka,
Sołtysa Sołectwa Lubsin Mariana Stramowskiego.
Pozostali zawodnicy zostali nagrodzeni upominkami
i dyplomami za udział w turnieju. Po zakończeniu
turnieju zwycięzcy poszczególnych kategorii
rozegrali między sobą Turniej Open, w którym
zwyciężył Kozłowski Michał.
Marian Stramowski

Sukcesy w konkursach strażackich
W grudniu 2016 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Byczu wzięli udział w gminnym konkursie
plastycznym pt. „Zapobiegajmy pożarom”. Spośród
22 prac wysłanych przez naszą szkołę nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:
I Grupa wiekowa:
- I miejsce - Wiktoria Hunt kl.0,
- II miejsce - Hanna Wiechecka kl. 0,
- III miejsce - Jakub Ostrowski kl. 0, Magdalena
Mikołajewska kl. 0.
II Grupa wiekowa:
- I miejsce - Julia Rzeczkowska kl. II,
- II miejsce - Bartosz Szymański kl. II,
- wyróżnienie - Dagmara Ostrowska kl. III.
III Grupa wiekowa:
- I miejsce - Marta Dziubich kl. VI,
- II miejsce - Dominika Medycka kl. VI,
- III miejsce - Patryk Medycki kl. IV,

- wyróżnienie - Szymon Wiśniewski kl. VI
i Radosław Lewandowski kl. IV.
Wszystkie prace wcześniej wymienionych uczniów
wzięły udział w etapie powiatowym, w którym do
etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się prace
3 uczniów z naszej szkoły tj. Julii Rzeczkowskiej,
Marty Dziubich i Radosława Lewandowskiego.
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Dnia 26 stycznia 2017 roku odbyły się szkolne
eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.
"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". Konkurs
składał się z części pisemnej i ustnej, w którym
wzięło udział 7 uczniów z klasy V i VI.
W tym konkursie wiedzą wykazali się: Dziubich
Marta i Promis Nikola z klasy VI – uczennice zajęły
ex. I miejsce, Wiśniewski Szymon, Dominika
Medycka i Pielacka Wiktoria z klasy VI – uczniowie
zajęli ex aequo II miejsce,
9 marca 2017r. w gminnych eliminacjach Turnieju
Wiedzy Pożarniczej nasi uczniowie zajęli

następujące miejsca: I miejsce – Nikola Promis,
III miejsce – Szymon Wiśniewski
i tym samym uczennica Nikola Promis będzie
reprezentowała
naszą
szkołę
i
gminę
w powiatowych eliminacjach wyżej wymienionego
konkursu.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane
przez Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie
Kujawskim oraz dyplomy.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych
sukcesów.
Monika Miętkiewicz - Derucka

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy „Wyklętych” w Bibliotece
Dnia 3 marca br. obchodziliśmy w BiOKu Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Spotkanie
rozpoczęto krótkim rysem historycznym powojennego podziemia antykomunistycznej konspiracji przedstawionym przez Pana Piotra Kołodziejskiego –
nauczyciela Zespołu Szkół i Placówek i Społecznej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piotrkowie
Kujawskim oraz uczniów SZSZ, którzy są aktywnymi członkami GRH AK „Kolumbowie”. Po tym
wstępie zaprezentowano film dokumentalny IPN pt.
„Zapora”, przedstawiający sylwetkę jednego z najbardziej niezłomnych dowódców polskiego podziemia niepodległościowego, cichociemnego – majora
Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Film jest
zapisem wspomnień osób, które były z nim związane, m.in. podkomendnych, przyjaciół, znajomych,
członków rodziny.
W czasie tego spotkania można było także obejrzeć
wystawę biogramów poświęconych Żołnierzom
Wyklętym, które udostępniło nam Stowarzyszenie
Studenci dla Rzeczypospolitej oraz książek o Żołnierzach Wyklętych dostępnych w naszej bibliotece.
Na zakończenie spotkania Pan Grzegorz Piasecki –
historyk oraz kierownik PT KRUS w Radziejowie

przytoczył w swoim wystąpieniu piękne słowa
„Przysięgi' Andrzeja Kołakowskiego opisującej
misję Żołnierzy Wyklętych. Dla Nich najważniejsze
były słowa przysięgi, a przysięgali „....na orła i na
krzyż, na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, na
wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych...”.
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony w Polsce od sześciu lat i mimo, że wciąż
budzą kontrowersje to należy pamiętać, że walczyli
o swoją ukochaną Ojczyznę, o Wolną Polskę!!!
Dziękujemy uczestnikom za pamięć i przybycie.
Joanna Lewandowska- Kołodziejska

Zabawa Choinkowa w Wójcinie
W dniu 29 grudnia 2016r. w Świetlicy Wiejskiej
w Wójcinie odbyła się „zabawa choinkowa”.
W zabawie uczestniczyło 38 dzieci, ich rodzice oraz
opiekunowie. Dla wszystkich przygotowano poczęstunek – słodkości, owoce, kawę, herbatę i napoje.
Gospodarz imprezy Pan Wiesław Michalak nie zapomniał także o poczęstunku dla obsługi. Dla dzieci
instruktorzy z Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim przygotowali wiele zabaw i konkursów. Wszyscy wspólnie bawili się i kolędowali
w oczekiwaniu na Świętego Mikołaja. Oprawę
muzyczną zapewnił Pan Przemysław Wawrzyniak,
pracownik BiOKu. W mikołajkowy nastrój wprowadził uczestników Pan Wiesław Michalak, który ufundował dla wszystkich mikołajkowe czapki,

a dla rodziców kalendarze. Choinkowy charakter
zabawy podkreślała piękna choinka z Biblioteki oraz
piękna szopka bożonarodzeniowa wykonana przez
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi. W tym
roku na wójcińską choinkę dotarło aż dwóch
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Mikołajów, którzy zostali powitani okrzykami radości i marszem powitalnym. Każde dziecko otrzymało
od Mikołajów paczkę z zabawkami przygotowaną
przez organizatorów oraz słodką przygotowaną
przez organizatorów oraz słodką paczkę od Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim. Na
zakończenie imprezy wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajami oraz zaproszonymi gośćmi.

Zabawa choinkowa odbyła się dzięki zaangażowaniu i wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków
Kujawski Pana Sławomira Boguckiego, opiekuna
świetlicy Pana Wiesława Michalaka, Biblioteki
i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim a także
rodziców i opiekunów dzieci. Wszystkim osobom
zaangażowanym w organizację zabawy składa się
serdeczne podziękowania.
Wiesław Michalak

ROZMAITOŚCI
Wędkarze podsumowali sezon
Zebranie sprawozdawcze Koła Wędkarskiego Nr 1
w Piotrkowie Kujawskim odbyło się 11 lutego 2017
r. Sprawozdania z działalności za rok 2016 i plan na
rok 2017 przedstawił Prezes Koła Wiesław Michalak. Na Jeziorze Gopło w miejscowości Połajewek
w roku ubiegłym odbyło się siedem zawodów wędkarskich o Puchar: Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 3, Przewodniczącej Rady Miasta, Firmy Gemini, Prezesa Firmy JOKER, Zarządu Koła.
W kategorii Junior mistrzem Koła na rok 2016 został
Mikołajczak Dawid 10,63 kg 277 szt.
II miejsce Lichmański Adam 6,69 kg 88 szt.
III miejsce Szczepankiewicz Patryk 4,25 kg 63 szt.
W kategorii Senior mistrzem Koła na rok 2016
został Michalak Wiesław 32,54 kg -838 szt.
II miejsce Wiśniewski Marek 24,26 -449 szt.
III miejsce Nadolski Mirosław 22,5 kg 548 szt.

Największą rybę złowił Marek Wiśniewski a najwięcej sztuk Wiesław Michalak. Zwycięzcom puchary
i nagrody wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomir Bogucki. Na szczególne

uznanie i wzór do naśladowania zasługuje zaangażowanie i docenienie ludzi przez Pana Burmistrza bo
mimo drugiego zebrania OSP w Połajewie w tym
dniu i o tym samym czasie to był na obu zebraniach.
Również wręczono nagrodę zawodnikowi, który
uczestniczył we wszystkich zawodach zajmując
ostatnie miejsce. Pozostałym uczestnikom zawodów
wręczono dyplomy pamiątkowe. Pomimo okresu
zimowego i nie najlepszych warunków atmosferycznych na zebranie przybyli członkowie nie tylko
z okolic Piotrkowa, ale również z Inowrocławia
i Łodzi. Każdy z uczestników zebrania otrzymał:
breloczek w kształcie ryby, przepis proste sposoby
na choroby oraz terminarz zawodów wędkarskich na
rok 2017. Zarząd koła pamięta również o dzieciach
i jak co roku odbędą się z okazji Dnia Dziecka
zawody wędkarskie na stawach w Parku w Piotrkowie 03.06.2017 r. Po zakończeniu zebrania ugoszczono wszystkich po kujawsku. Poczęstunek przygotowały i obsługiwały żony wędkarzy z zarządu
Koła. Serdecznie zarząd zaprasza zainteresowane
osoby do nabycia zezwoleń na połów ryb, które
można nabyć u Prezesa Koła Wiesława Michalaka
tel. 604739716 i u sekretarza Koła Janusza Lichmańskiego 608632342. Pierwsze zawody w tym
sezonie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy odbędą
się 29.04.2017 r. o godz. 7.00 w miejscowości Połajewek na Jeziorze Gople. Zarząd Koła składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, którzy w
jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia
i odbycia zebrania i życzy wszystkim czytelnikom
radosnych Świat Wielkanocnych.
Wiesław Michalak

„Młodzież zapobiega pożarom”
W dniu 09 marca 2017 roku w Sali OSP w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzono gminne eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
Organizatorem turnieju był Miejsko – Gminny Zarząd Straży Pożarnej w Piotrkowie Kujawskim oraz
Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.
Turniej otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Pan Sławomir Henryk Bogucki.

Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów
ochrony przeciwpożarowej, zasad postępowania na
wypadek pożaru, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego oraz
praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. W tegorocznym turnieju uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych z Bycza, Dębołęki i gimnazjum z Piotrkowa
Kujawskiego.
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Do rywalizacji przystąpiło łącznie 15 uczniów.
Turniej został przeprowadzony w formie testu,
składającego się z 40 pytań w grupie I (szkoły
podstawowe), 45 pytań w grupie II (gimnazjum).
Nie obyło się bez dogrywki. Po zaciętej rywalizacji
w eliminacjach gminnych, w etapie powiatowym
Miasto i Gminę Piotrków Kujawski reprezentować
będą w kategorii Szkół Podstawowych:
I- Nikola Promis
II- Mateusz Małecki
III- Szymon Wiśniewski
IV- Marta Dziubich
V- Wiktoria Pielacka
VI- Aleksandra Zarzeczna
VII- Dominika Medycka
VIII- Patrycja Zachwieja
IX - Erwin Wadlewski
X- Martyna Michalak
w kategorii Gimnazjum:
I - Piotr Rodziewicz
II - Ewa Kudlińska
III - Iga Paszkiet
IV - Alicja Kiełbasa
V - Tanitta Kowalska
W roli obserwatorów uczestniczyli opiekunowie
z poszczególnych szkół z terenu gminy: Wioletta
Seremet. Monika Miętkiewicz – Derucka, Sławomira Kowalska. Nad właściwym przeprowadzeniem
współzawodnictwa czuwała komisja w składzie: Sławomir Henryk Bogucki – Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, Joanna Lewandowska- Kołodziejska - Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury,
Zygmunt Mańkowski –Prezes OSP Bycz, Zenon
Pawłowski – Sekretarz – OSP Dębołęka – Rudzk
Duży, Ewaryst Łyczak – Prezes OSP Jerzyce,

Jacek Nowacki –Prezes Zarządu Gminnego OSP,
Przemysław Wawrzyniak – Członek Zarządu OSP
Piotrków Kujawski, Wiesław Lisiecki – Naczelnik
OSP Dębołęka - Rudzk Duży, Marian Stramowski –
Naczelnik OSP Lubsin, Adam Ilecki – Prezes OSP
Połajewo. Fundatorem nagród był Urząd Miasta
i Gminy w Piotrkowie Kujawskim. Nagrody wręczał
Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
w towarzystwie Prezesa Zarządu Gminnego OSP
w Piotrkowie Kujawskim. Dziękujemy organizatorom oraz jednostce OSP w Piotrkowie Kujawskim
za udostępnienie Sali do przeprowadzenia konkursu,
wszystkim którzy tworzyli i przyczynili się do organizacji zawodów. Z informacji jakie otrzymaliśmy,
wynika, że już w dniu 24 marca 2017 roku, będziemy trzymać kciuki za reprezentantów naszej gminy
w eliminacjach powiatowych, a kto wie może okażą
się najlepsi i zakwalifikują się do szczebla wojewódzkiego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania oraz nagrody za zaangażowanie
w krzewieniu ochrony przeciwpożarowej a tym
samym bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.
Dariusz Kujawa

Rękodzieło Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi
W dniach 14 i 15 marca 2017 r. w Urzędzie Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski Warsztaty Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi wystawiły przepiękne, ręcznie
robione dekoracje świąteczne, które można było kupić, by zdobiły Nasz dom. Wystawa może się pochwalić przedmiotami niezwykle oryginalnymi, które zostały wykonywane często w pojedynczych egzemplarzach. Wśród nich były zające, kurki, koszyczki, palmy, kartki świąteczne i wiele innych dekoracji. Pamiętajmy o twórcach, którzy poświęcili
dużo czasu na to, żeby stworzyć coś tak nietuzinkowego, pięknego i dokładnie wykonanego.
Marta Szymańska
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