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INWESTYCJE W 2018 ROKU
Szanowni Czytelnicy „Echo Piotrkowa”
Drodzy mieszkańcy Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski
Pragnę Państwu przedstawić zakres zadań
zaplanowanych do realizacji w budżecie Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski. Od początku roku
zrealizowaliśmy następujące zadania:
1. wykonano III etap powierzchniowego
utwardzenia dróg Dębołęką – Wójcin,
Słuchaj – Wincentowo
2. wykonano III etap powierzchniowego
utwardzenia dróg Lubsin- Trojaczek
(inwestycja wykonana z dofinansowaniem
zewnętrznym)
3. wykonano kolejny etap budowy chodnika na
ulicy włocławskiej w kierunku miejscowości
Świesz
4. wykonano place zabaw w miejscowości
Połajewo, Nowa Wieś, Bycz (inwestycja
z dofinansowaniem z funduszy europejskich)
5. wykonano siłownie zewnętrzne w Piotrkowie
Kujawskim- ulice Słoneczna, Poznańska,
Piastowska
(inwestycja
wykonana
z dofinansowaniem z funduszy europejskich)
6. Wykonano wentylacje oraz odmalowano
wnętrze budynku starego przedszkola, gdzie
został przeniesiony Ośrodek Kultury.
7. Utwardzono
drogi
gminne
kamienie
zakupiono łącznie 6600 ton kamienia
w dużych turach dostawy.
8. Pozyskano dofinansowanie do utwardzenia
żłobka samorządowego – z dniem
1.09.2018 r. żłobek rozpocznie swoją
działalność.
9. Pozyskano
dofinansowanie
z
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
środowiska i Gospodarki Wodnej na
wymianę 10 piecy oraz utylizację wyrobów
azbestowych w roku 2018.
10. Wykonano SLIP do wodowania łodzi przez
służby ratunkowe oraz osób korzystających
z jeziora Gopło na terenie ośrodka
wypoczynkowego w Połajewie.
11. Wymieniono piec konwekcyjno-parowy
w kuchni Publicznej Szkoły Podstawowej
w Piotrkowie Kujawskim.
12. Realizowany jest program dotacji do
przydomowych
oczyszczalni
ścieków
(dofinansowanie zewnętrzne)
13. Trwa przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków
w
Piotrkowie
Kujawskim
(inwestycja realizowana z dofinansowaniem
Funduszy Unii Europejskiej)
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14. Rozstrzygnięto
przetarg
na
budowę
oświetlenia w parku miejskim w Piotrkowie
Kujawskim- II etap (realizacja w miesiącu
lipcu)
15. Prowadzone
są
czynności
związane
z wykonaniem projektu budowlanego oraz
wykupem działek od prywatnych właścicieli
pod
przebudowę
ulicy
Smołowej
w Piotrkowie Kujawskim.
16. Rozstrzygnięto
przetarg
na
budowę
kanalizacji burzowej ulica sportowa – III
etap budowy.
17. Rozstrzygnięto
przetarg
na
budowę
kanalizacji burzowej ulica Kaliska –
Wiśniowa.
Rozpoczęcie
czynności
związanych z gruntowną przebudową tych
ulic.
18. Wykonano projekt przebudowy ulicy
Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim. Po
otrzymaniu
pozwolenia
na
budowę
rozpocznie się przebudowa tej ulicy.
19. Realizowany jest przy wsparciu funduszy
europejskich program „Infostrada Pomorza
i Kujaw”
20. W miesiącu lipcu realizowana będzie
przebudowa ogrodzenia oraz boiska przy
szkole Podstawowej w Dębołęce.
21. Ogłoszono przetarg celem wyłonienia
wykonawcy Skateparku w Piotrkowie
Kujawskim.
22. Wykonywany jest na terenie Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski program zadrzewienia
przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W dniu 27.06.2018 r. na Sesji Rady Miejskiej
wprowadzono do realizacji w 2018 r. kolejne
zadania inwestycyjne:
1. Budowa
placów
zabaw
i
siłowni
zewnętrznych w miejscowości Jerzyce
i Wąsewo
2. Wykonanie projektu przebudowy ul.
Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim po
sporządzeniu projektu budowlanego zostanie
wykonana przebudowa tej ulicy.
3. Rozpoczęcie przebudowy dróg na terenach
wiejskich- nowe odcinki o długości 500 m
Teodorowo, Malina -Zakręta, Kaspral Przedłuż, Wójcin - Gradowo, Anusin
4. Zostanie wykonany nowy sztandar dla
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
5. Wyznaczono fundusze na projekt kanalizacji
sanitarnej w obrębie ulic: Poznańska,
Topolowa oraz ulice przyległe w Piotrkowie
Kujawskim, Poduchowna-Gołębia oraz ulice
przyległe w Piotrkowie Kujawskim)

6. Zostanie przekazana dotacja w kwocie
100000 dla powiatu radziejowskiego na
przebudowanie
nawierzchni
drogi
powiatowej nr 2837 C wraz z budową
brakującej części chodnika w miejscowości
Nowa Wieś w kierunku skrzyżowania
z drogą gminną do miejscowości Łączki.
7. Wyznaczono
fundusze
na
projekt
przebudowy ulic Handlowa, Targowa,
Kasprowicza,
Słoneczna,
Zielona,
Zachodnia, Niska, Mokra po wykonaniu
dokumentacji nastąpi rozpoczęcie inwestycji.
8. Wyznaczono kwotę 5500 złotych na
dofinansowanie zakupu radiowozu dla
Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie
w ramach Funduszu Wsparcia Policji.
9. Wyznaczono fundusze na remont świetlicy
w Nowej Wsi oraz doposażenie innych
świetlic.
Zapewniam Państwa, że staram się gospodarować
własnymi środkami samorządu, a także pozyskiwać
środki zewnętrzne by do realizacji wprowadzać
coraz więcej zadań inwestycyjnych. Od początku
mojej kadencji z różnych źródeł pozyskałem około
4,5 mln zł i czynię starania w chwili obecnej pozyskać kwotę, około 2 mln zł na zaplanowane
w budżecie Miasta i Gminy inwestycje.
W miarę możliwości finansowych tj. środków pozyskanych
z
Powiatowego
Urzędu
Pracy

w Radziejowie
oraz
środków
własnych
zintensyfikujemy zatrudnienie osób bezrobotnych
w ramach staży, robót publicznych oraz prac
interwencyjnych.
Do chwili obecnej w 2018 r. zatrudniono 80 osób
bezrobotnych, w tym:
1. w ramach robót publicznych dotowanych
z urzędu pracy – 30 osób
2. w ramach stażu – 22 osób
3. bezrobotni zatrudnieni z własnych środków –
28 osób.
Bardzo dziękuję Radzie Miejskiej, wszystkim
pracownikom oraz mieszkańcom za współpracę przy
realizacji zadań podnoszących jakość życia naszej
społeczności. Jednocześnie nadmieniam, że od chwili objęcia urzędu Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski nie obciążyłem samorządu żadnymi
kredytami lub pożyczkami, dokonałem spłaty znacznej kwoty zobowiązań z lat poprzednich. Samorząd
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski obecnej kadencji
tak gospodaruje środkami by realizować ogrom zadań inwestycyjnych, które zapewne Państwo zauważyliście. Mamy zapewnione środki na realizację kolejnych ważnych dla naszej społeczności zadań i potrzebnych nam inwestycji. Będę dążył wzorem lat
ubiegłych do pozyskania funduszy zewnętrznych,
które pozwolą by realizowanych inwestycji było jak
najwięcej.
mgr Sławomir Henryk Bogucki
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

WIADOMOŚCI ADMINISTRACYJNE
Żłobek w Piotrkowie Kujawskim
W dniu 25 maja 2018 roku Rada Miejska
w Piotrkowie
Kujawskim
podjęła
uchwałę
o utworzeniu żłobka w Piotrkowie Kujawskim.
Organem założycielskim i prowadzącym Żłobek jest
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski. Żłobek, który
rozpocznie pracę z dniem 01 września 2018 roku
stanowi kolejny element realizacji zadania:
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.
Utworzenie nowej placówki opiekuńczo –
wychowawczej podniesie wskaźnik atrakcyjności
gminy, poprawi komfort i warunki życia młodego
pokolenia dając większe szanse rozwoju osobistego i
zawodowego.
Pierwsza tego typu placówka w Piotrkowie
Kujawskim to także podniesienie jakości
świadczonych usług przez gminę. Żłobek będzie
znajdował
się
w
budynku
Przedszkola
Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim.

Żłobek w Piotrkowie Kujawskim będzie świadczył
usługi zgodnie z art. 10 ww. ustawy, czyli będzie
zapewniał dzieciom warunki bytowe zbliżone do
warunków
domowych,
będzie
gwarantował
właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną oraz
prowadził
zajęcia
uwzględniając
rozwój
psychomotoryczny dzieci. Liczba utworzonych
miejsc w żłobku – 10, a czas pobytu dziecka do 10
godzin. Odpłatność za 1 godzinę pobytu dziecka w
żłobku wynosić będzie 2 zł a maksymalna
odpłatność za wyżywienie – 7 zł. Rekrutacja dzieci
do żłobka odbędzie się od 06 do 17 sierpnia 2018
roku. Szczegółowych informacji udziela Stanisław
Kwiatkowski – dyrektor ZEAS w Piotrkowie
Kujawskim, ul. Włocławska 37, tel. 54 2654 066.
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Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
w Piotrkowie Kujawskim

Program rządowy „Dobry start”
Z dniem 1 czerwca 2018 r. weszła w życie uchwała
Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”
oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry start”.
Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego
wsparcia, bez względu na dochód rodziny, dla rozpoczynających rok szkolny uczniów do ukończenia 20
roku życia. Uczniowie niepełnosprawni uczący się w
szkole otrzymają je do ukończenia przez nich 24 roku
życia.
Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, a „szkoła”, w rozumieniu
przepisów powyższego rozporządzenia, oznacza:
• szkołę podstawową,
• dotychczasowe gimnazjum,
• szkołę ponadpodstawową i dotychczasową
szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły
policealnej i szkoły dla dorosłych,
• szkołę artystyczną, w której jest realizowany
obowiązek szkolny lub nauki,
• młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
• specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
• specjalny ośrodek wychowawczy,
• ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Świadczenie dobry start nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. Nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, co oznacza, że gmina ustala prawo do świadczenia
dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do
wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej –
w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub w Szwajcarii.
Aby otrzymać świadczenie dobry start, należy złożyć
wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka,
opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.
Wnioski będzie można składać w siedzibie MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia
30 listopada 2018 r.
Wnioski drogą elektroniczną będzie można składać
od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
przez stronę internetową Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej - empatia.mrpips.gov.pl oraz
przez bankowość elektroniczną.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu
danego roku, wypłata świadczenia dobry start następuje nie później niż do dnia 30 września, natomiast
w przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. od września do listopada) maksymalny termin ich rozpatrzenia i wypłaty świadczenia to 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Agnieszka Milewska
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych
w MGOPS w Piotrkowie Kujawskim

Z ŻYCIA NASZEJ GMINY

Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego
W sobotę 2 czerwca w Hali Widowiskowo-Sportowej
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie
Kujawskim odbyła się trzecia już edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego zorganizowanego przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Piotrkowie
Kujawskim.
Kilkuset tancerzy z całej Polski zmagało się w kategoriach Disco Dance, Innych Formach Tańca i Hip
Hop. Piotrków odwiedziły między innymi zespoły taneczne z: Bydgoszczy, Włocławka, Kutna, Inowrocławia, Ślesina, Jezior Wielkich, Zakrzewa, Wilczyna, Konina, Legionowa, Grodziska Mazowieckiego,
Lubonia. Grand Prix w wysokości 1000 zł ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków
Kujawski, Sławomira Henryka Boguckiego otrzymał zespół Fame z Legionowa. Zespół taneczny IMPULS działający przy BiOK, zdobył wyróżnienie w
kategorii disco – dance. Serdeczne podziękowania
dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski,
Pana Sławomira Henryka Boguckiego za ufundowanie
i wręczenie nagrody Grand Prix.

Wszystkim tancerzom gratulujemy i zapraszamy za rok
na kolejny Ogólnopolski Turniej Tańca do Piotrkowa
Kujawskiego. Dziękujemy Dyrekcji oraz pracownikom
Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim oraz pracownikom Przedszkola „Kujawiaczek”
w Piotrkowie Kujawskim za pomoc w organizacji turnieju.
Biblioteka i Ośrodek Kultury
w Piotrkowie Kujawskim
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Święto Konstytucji 3 Maja
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Piotrkowie
Kujawskim tradycyjnie rozpoczęły się uroczystym
przemarszem ulicami miasta oraz Mszą Świętą w
intencji Ojczyzny i Strażaków, w której wzięły
udział delegacje
zakładów
pracy,
poczty
sztandarowe, jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych, Orkiestra Dęta i mieszkańcy.
W godzinach popołudniowych na placu przy remizie
OSP odbył się festyn kulturalno-rozrywkowy
zorganizowany przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury
w Piotrkowie Kujawskim, w czasie którego
zaprezentowali się m. in uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi z piosenkami
patriotycznymi, Orkiestra Dęta z Piotrkowa
Kujawskiego oraz zespoły taneczne działające
przy Bibliotece i Ośrodku Kultury. W czasie
festynu przewidziano także darmowe atrakcje dla
dzieci, m. in.: dmuchańce, malowanie twarzy,
włosów i zaplatanie warkoczyków z włosów
syntetycznych przez dziewczynki z III Ligi Piłki
Nożnej Kobiet przy Stowarzyszeniu MLKS

„Zjednoczeni” Piotrków Kujawski oraz kącik
kreatywny, gdzie można było m. in. układać puzzle
czy zrobić samemu flagę.
Przeprowadzono także quiz patriotyczny, w którym
wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Ostatnim
punktem programu była zabawa taneczna
z zespołem Młody Band. Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w organizację tej uroczystości.
Biblioteka i Ośrodek Kultury
w Piotrkowie Kujawskim

Dzień Dziecka z BiOKiem
Dzień Dziecka to najlepsza okazja, by przypomnieć
sobie o tym, że w każdym z nas jest jeszcze coś
z malucha. W dniu 26 maja br. świętowaliśmy
podwójnie: Dzień Matki (to ona daje życie dziecku)
i Dzień Dziecka. Połączyliśmy to także
z ekologicznym przesłaniem, ponieważ dzieci, które
są naszą przyszłością, już od najmłodszych lat
powinny mieć podstawową wiedzę o ekologii
i ochronie środowiska, które są równie ważne dla
naszej przyszłości. Biblioteka i Ośrodek Kultury
w Piotrkowie Kujawskim przygotowały w tym dniu
bogatą ofertę – fajną zabawę, konkurencje sportowe,
pokazy. Najmłodsi mogli korzystać z darmowych
atrakcji takich jak: dmuchańce, malowanie twarzy
i włosów, tatuaże, kiełbaski z grilla, wata cukrowa,
słodycze rozdawane przez clowna. Na scenie
zaprezentowały
się
EKOLOGICZNE
PRZEDSZKOLAKI z Przedszkola „Kujawiaczek”
z Piotrkowa Kujawskiego, sekcja KARATE
z Piotrkowa Kujawskiego, zespoły taneczne
działające przy Bibliotece i Ośrodku Kultury w
Piotrkowie Kujawskim oraz uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi –Agnieszka
Janaszak, Tomek Okoński i Robert Wrzesiński,
którzy wystąpili z koncertem dedykowanym
wszystkim mamom. Dla mam i dzieci Fundacja
Hodowców Polskiej Białej Gęsi przygotowała ucztę
– dania z Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza
i Kujaw oraz loterię fantową.

Dla tych, którzy chcieli sprawdzić swoją formę
fizyczną Pan Kamil Kawczyński przeprowadził
konkurencje sportowe. A dla podkreślenia naszego
ekologicznego tematu przeprowadziliśmy wśród
dzieci quiz. Okazało się, że nasze dzieci świetnie
sobie radzą z tym tematem i wszyscy uczestnicy
zostali nagrodzeni. Na stoisku

ekologicznym przygotowanym przez piotrkowską
bibliotekę można było zrobić samodzielnie laurkę
dla mamy, a dla tych, którzy przynieśli co najmniej
5 zużytych baterii przygotowany był drobny
upominek. Podczas imprezy Policjanci z Posterunku
Policji w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzili
akcję znakowania rowerów. W czasie naszego
festynu odbywały się także gminne zawody
jednostek OSP. Brały w nich udział drużyny z OSP
Lubsin, OSP Rudzk Duży – Dębołęka i OSP
Piotrków
Kujawski.
Zwyciężyła
drużyna
z Piotrkowa Kujawskiego.
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Zwieńczeniem imprezy był występ zespołu
KOSMOKWAKI. Życzymy wszystkim dzieciom
i mamom, żeby w ich życiu było jak najwięcej
słońca i radości, a wszystkim dorosłym, żeby wzięli
sobie do serca słowa jednego z przysłów estońskich
„Pozostań dzieckiem, aby cię zawsze mogły kochać
twoje
dzieci”.
Dziękujemy
wszystkim
zaangażowanym w organizację imprezy.
Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim

Podwójna wygrana Kujawiaczka- Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim
Ten rok szkolny okazał się dla nas rokiem wspaniałych
osiągnięć. Nasze przedszkole i grupa Jagódki zostały
zgłoszone przez rodziców do plebiscytu Przedszkole
na Medal i Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna,
którego organizatorami byli Gazeta Pomorska, Express
Bydgoski i Nowości – Dziennik Toruński. Dzięki
szczególnemu zaangażowaniu rodziców i przyjaciół
przedszkola zajęliśmy II miejsce jako Przedszkole
Roku 2018 oraz I miejsce jako Najsympatyczniejsza
Grupa Przedszkolna powiatu radziejowskiego.
Dziękujemy wszystkim za to, że doceniają nasze
starania i zaangażowanie w pracę nad wychowaniem i
rozwijaniem uzdolnień i zainteresowań naszego
najmłodszego pokolenia.
Ewa Staszak

Zespół folklorystyczny ,,Piotrkowianie" w Golubiu-Dobrzyniu
13
maja
2018
r.
zespół
folklorystyczny
,,Piotrkowianie"
wziął
udział
w
XVIII
Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w
Golubiu-Dobrzyniu. Organizatorem festiwalu był
Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w
Golubiu-Dobrzyniu, przy współpracy z Regionalnym
Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych
w
Toruniu
oraz
Urzędem
Marszałkowskim
Województwa
KujawskoPomorskiego. Wydarzenie prezentujące dziedzictwo
kulturowe, kultywujące tradycję ludową miało na celu
pokazanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa
kultury ludowej regionu. Zespół zaprezentował
tradycyjne pieśni kujawskie przy bardzo bogatym
instrumentarium, takim jak: skrzypce, kontrabas,
akordeony, klarnet, instrumenty perkusyjne.
"Piotrkowianie" otrzymali z rąk Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Ryszarda Bobera pamiątkowy puchar oraz dyplom.
Zespół wystąpił w składzie: Chór: Irena Bigaj, Halina
Krygier, Władysława Rosińska, Alina Woźniak, Teresa
Szeląg, Anna Sobieraj, Andrzej Bruzda oraz kapela:

Kamila Sikorska - skrzypce, Lechosław Stranc akordeon, Stanisław Kornacki - klarnet, Arkadiusz
Jaroński - akordeon, Przemysław Wawrzyniak kontrabas, Aleksander Bladowski - instr.perk.
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Biblioteka i Ośrodek Kultury
w Piotrkowie Kujawskim

KULTURA I OŚWIATA
Poczytaj mi, przyjacielu!
8 czerwca o godz. 10.00 odbyła się w Polsce
najpopularniejsza akcja czytelnicza: Jak nie czytam,
jak czytam. Uczniowie klasy I i II Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dębołęce włączyli się do tej akcji z
wielką ochotą. Było wspólne śpiewanie piosenki
„Dorośli, czytajcie nam!", konkurs pięknego
czytania z udziałem uczniów klasy VI i VII.
Maluchy w roli najlepszych ekspertów żywego
słowa oceniały gromkimi brawami prezentowane
przez starszych kolegów utwory literackie. Poprzez
zabawy integracyjne dzieci wyraziły swoje zdanie
na temat roli książki w ich życiu. Pochwaliły się
znajomością tytułów i postaci znanych bajek
rozwiązując różne zagadki. Poznały etapy
powstawania książki od autora do czytelnika.
Wzięły udział w tanecznej zabawie i pląsach przy
muzyce z książką w roli głównej. Najlepsi
czytelnicy w roku szk. 2017/2018 oraz zwycięzcy
konkursu na najpiękniejszy zeszyt lektur szkolnych
otrzymali nagrody rzeczowe.
Następnie uczniowie klasy pierwszej złożyli
uroczystą przysięgę, po czym zostali pasowani dużą

kolorową zakładką na czytelników biblioteki
szkolnej. Na pamiątkę tego zdarzenia dzieci klasy I
otrzymały dyplomy, a wszyscy uczestnicy kolorowe
zakładki do książki. Spotkanie zakończyło się
w miłej atmosferze z obiecującą deklaracją dzieci:
„Będziemy sięgać po książkę z radością, bo czytanie
daje wiedzę i jest wielką przyjemnością."

Sławomira Kowalska

Gminny konkurs na kartkę wielkanocną w Paint pt. „Zmartwychwstały Chrystus”.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu odbyła
się już XII edycja gminnego konkursu na kartkę
wielkanocną w programie Paint, przeznaczonego dla
uczniów klas IV-VI. Tegoroczny konkurs
przeprowadzony był pod hasłem „Zmartwychwstały
Chrystus”, w którym udział wzięli uczniowie ze
wszystkich szkół podstawowych naszej gminy.
Łącznie wpłynęło 12 prac. Dnia 10 maja 2018 roku,
komisja wyróżniła następujące prace i przyznała
miejsca :
I miejsce ex. – Oliwia Derucka klasa V, Publiczna
Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim,

I miejsce ex. – Marta Ziółkowska klasa VI,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce,

II miejsce – Izabella Sobecka klasa IV , Publiczna
Szkoła Podstawowa w Dębołęce,
III miejsce – Franciszek Bartczak klasa VI,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie
Kujawskim,
wyróżnienie - Dagmara Ostrowska klasa IV,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu.
Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy.
Dziękujemy za udział i zapraszamy do wzięcia
udziału w kolejnej XIII edycji konkursu już za rok.
Monika Miętkiewicz-Derucka
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Piknik w Byczu
Dnia 02 czerwca 2018 roku w Publicznej
Szkole Podstawowej w Byczu odbył się po raz kolejny Piknik Rodzinny, który licznie zgromadził
przybyłych gości, uczniów wraz z rodzicami, absolwentów szkoły, a także mieszkańców miejscowości.
Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem. Organizatorami imprezy byli nauczyciele, wspierani przez
Radę Rodziców.
Pani Dyrektor Małgorzata Korytowska-Wajer
powitała społeczność naszej szkoły oraz przybyłych
gości i życzyła udanej zabawy. Piknik rozpoczęły
dzieci z naszej szkoły, które przedstawiły zabawny
program
artystyczny
uświetniony
popisami
wokalnymi i instrumentalnymi . W czasie akademii
nie zapomniano o współpracy z różnymi
instytucjami. W tym roku szczególnie zwrócono
uwagę na współpracę ze strażakami OSP Bycz. Pod
kierownictwem Pani Renaty Włosińskiej dzieci
występem podziękowały za współpracę ze
strażakami. Widownia była zachwycona i pełna
podziwu dla talentu i zaangażowania artystów.

Do dyspozycji uczestników imprezy był również
doskonale zaopatrzony sklepik. W ofercie festynu
znalazły się również kiełbaski z grilla i ciasto.
Szczególnym powodzeniem cieszyło się malowanie
włosów oraz paznokci. Zabawę dzieciom
uatrakcyjniła również pani, która poprowadziła
ćwiczenia fitness. Każdy mógł obejrzeć także pokaz
udzielania pierwszej pomocy, a także wozy strażacki
i policyjny. Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy pomogli nam zorganizować tę imprezę.
Szczególne podziękowania w imieniu Dyrekcji,
Grona Pedagogicznego oraz dzieci, składamy
Radzie Rodziców, wszystkim sponsorom, rodzicom,
którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowania
tego dnia.

Po części artystycznej wszyscy przenieśli się na
boisko szkolne, gdzie czekały różne atrakcje.
Organizatorzy
zaproponowali
uczestnikom
urozmaicony pogram tak, żeby każdy mógł znaleźć
coś interesującego dla siebie. Największym
zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się
dmuchana zjeżdżalnia. Oblegane było też stoisko
loterii fantowej. Dzięki hojności naszych sponsorów
do wygrania były bardzo atrakcyjne nagrody.

Monika Ciesielska

Na kujawską nutę…
1 czerwca 2018 roku w Publicznej Szkole
Podstawowej w Dębołęce odbył się Dzień Kujawski.
Chcąc zaciekawić dzieci twórczością oraz historią
Kujaw, poszerzyć wiedzę o kulturze i tradycji
regionu zaprosiliśmy do szkoły p. Teresę Staszak.
Podczas spotkania p. Teresa Staszak przekazała
uczniom wiadomości o tradycjach i obrzędach
kujawskich. Uczniom bardzo podobał się pokaz.
Dzieci
poszerzyły
swoje
wiadomości,
z zainteresowaniem słuchały informacji o naszym
regionie.
Dorota Wysocka
Imieniny Książki
W dniu 24 maja na placu przed budynkiem
przedszkola zrobiło się gwarno i kolorowo, wtedy
to pojawiły się tam księżniczki, wróżki, strażacy,
rycerze i wiele innych pięknych bajkowych postaci,
za które przebrane były dzieci. Punktualnie
o godzinie 9.30 wyruszył pochód. W tym roku
paradę prowadziły dzieci z grupy „Motylki”. Nad
bezpieczeństwem uczestników, jak co roku czuwała

policja. W tym miejscu chcieliśmy serdecznie
podziękować, że możemy zawsze liczyć na ich
pomoc. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy!!!
Przedszkolaki
żwawo
przemierzali
drogę
z przesłaniem „Czytanie książek to wspaniała
zabawa”. Kolorowe stroje przyciągały uwagę
przechodniów, którzy zatrzymywali się na chwilę by
przyjrzeć się dzieciom.
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Po dotarciu do remizy na dzieci czekały atrakcje:
wręczenie dyplomów dla „Mola Książkowego”,
recytacja przez przedstawicieli grup wierszy pełnych
życzeń i przyrzeczeń dla książki. Dzieci z grupy
„Słoneczka” zaśpiewały piękną piosenkę „Bajkowe
bajanie” dedykowaną książce. Nasze ambasadorki
czytania przeczytały wiersz J. Brzechwy „Żuk” oraz
wiersz „Rzekotka i grzechotka”. Nie zabrakło też
wesołych przerywników w postaci tańców przy
bajkowej
muzyce.
Uroczystość
zakończyło
spotkanie
literacko-muzyczne
„Śpiewająca
biblioteka”.
Ewa Staszak

Kolorowy tydzień
Współczesny
świat
jest
pełen
zagrożeń.
Bezpieczeństwo odgrywa istotną rolę w życiu
dziecka. Wiek przedszkolny to czas, w którym
dzieci powinny dowiedzieć się jak najwięcej o
otaczającej rzeczywistości, która może nieść szereg
rozmaitych zagrożeń. Dzieci muszą nauczyć się
przewidywać i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia
poprzez właściwą ocenę niebezpieczeństwa.
Przedszkole ma duży wpływ na kształtowanie
osobowości dziecka, dlatego też należy jak
najwcześniej rozpocząć systematyczne działania
zmierzające do uświadomienia dzieciom grożących
im niebezpieczeństw. Na przełomie maja i czerwca
zorganizowane zostały spotkania z różnymi
specjalistami
zawodowo
związanymi
z bezpieczeństwem i zdrowiem. Kolorowy Tydzień
rozpoczęliśmy
spotkaniem
z
ratownikiem
medycznym pracującym w Pogotowiu Ratunkowym
w Radziejowie. Dzieci ubrane na pomarańczowo
zapoznały się z zadaniami ratownictwa medycznego.
To było nie tylko bardzo miłe, ale przede wszystkim
bardzo
ważne
spotkanie.
Celem
zajęć
przeprowadzonych
przez
wykwalifikowanego
Ratownika Medycznego było przygotowanie
przedszkolaków
do
wykonywania
prostych
czynności udzielania pierwszej pomocy oraz
prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w
sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik
wyjaśnił na czym polega jego praca. Następnie
przedszkolaki miały okazję wysłuchać informacji na
temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku
skaleczeń, zasłabnięć i złamań. Dzieci uczyły się jak
należy
sprawdzać
przytomność
osoby
poszkodowanej i w jaki sposób można komuś
pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Poza
tym utrwaliły sobie numery alarmowe służb
ratowniczych. W trakcie prowadzonych zajęć
zapoznały
się
z
dostępnymi
środkami
opatrunkowymi. Zdobyta wiedza i ćwiczenia
praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się „małymi
ratownikami”. Mamy nadzieję, że spotkanie to

pomogło zaszczepić ideę konieczności pomocy
osobom potrzebującym i że nasi wychowankowie
już nigdy nie przejdą obojętnie obok człowieka
potrzebującego ratunku i będą wiedzieli jak mogą
pomóc. Dzięki takiej lekcji dzieci nauczyły się wielu
ważnych rzeczy, które w przyszłości być może
przyczynią się do uratowania komuś życia.
W niebieskich
barwach
dzieci
powitały
funkcjonariuszy policji w przedszkolnych progach.
Policjanci wyjaśnili jak należy poruszać się po
drogach, aby bezpiecznie dotrzeć do celu. Ochotnicy
przećwiczyli bezpieczne przejście przez pasy.
Przedszkolaki zapamiętają, że przechodząc przez
przejście dla pieszych nie należy biec ani
spacerować, że trzeba przez nie przejść szybkim
i zdecydowanym krokiem. Policjanci mówili
o bezpiecznym zachowaniu na drodze i na
podwórku,
obowiązku
zapinania
pasów
w samochodzie i podróżowaniu w fotelikach.
Tłumaczyli dzieciom jak należy zachować się, gdy
dziecko
zaczepi
ktoś
obcy.
Spotkanie
z funkcjonariuszami
policji
z
naszymi
wychowankami przebiegało w bardzo miłej
i serdecznej atmosferze. Od dzisiaj każdy
przedszkolak już wie, że policjant może być
przyjacielem, który zawsze chętnie służy pomocą.
Środa to dzień, w którym przedszkole odwiedzili
strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Radziejowie.
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Podczas spotkania nasi wychowankowie dowiedzieli
się, iż praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu
pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom
podczas powodzi i wypadków samochodowych.
Największe
zainteresowanie
wzbudził
wóz
strażacki, którym przyjechali nasi goście. Strażacy
zademonstrowali wykorzystywany w akcjach sprzęt
oraz wyposażenie wozu strażackiego, między
innymi: gaśnice, węże oraz sprzęt służący do
pomocy
podczas
wypadków.
Przedszkolaki
dowiedziały się także, do czego służy tzw.
sygnalizator bezruchu - dźwiękowe urządzenie
ostrzegawcze. Ogromną atrakcją było wejście do
wozu strażackiego. Dzieci chodź przez chwilę
mogły poczuć się jak mali strażacy. Dla wszystkich,
była to naprawdę wspaniała przygoda, podczas
której wiele się nauczyliśmy.

Dwa dni Kolorowego Tygodnia przeznaczone były
dla koloru zielonego. W pierwszy dzień przedszkole
odwiedzili żołnierze z Jednostki Wojskowej
z Inowrocławia.
Dzieci
były
zachwycone
wojskowymi
samochodami, saperskim sprzętem. Ciekawi
jesteśmy ile przedszkolaków po tym dniu marzy
o pracy w wojsku? W drugi, zielony dzień,
przedszkolaki gościły funkcjonariusza Inspekcji
Transportu Drogowego. W tym dniu szczególną
uwagę zwrócono na bezpieczeństwo dzieci na
drogach. Wszystkie przedszkolaki otrzymały
upominki w postaci opasek odblaskowych lub
zawieszek. Przedszkolaki oglądały również sprzęt,
którym posługują się funkcjonariusze w swojej
pracy w czasie kontroli pojazdów. Kolorowy
Tydzień to wydarzenie, które daje dzieciom
w atrakcyjny sposób, uregulować wiedzę na temat
bezpieczeństwa i zdrowia. Dzieci poprzez wszystkie
spotkania w tym tygodniu uświadomiły sobie jak
ważną i niebezpieczną służbę pełnią wszyscy
zaproszeni goście. Utrwaliły numery alarmowe,
poznały 5 różnych zawodów. Dziękujemy
wszystkim
rodzicom
za
zaangażowanie
i wyszukiwanie
ubrań w
danym kolorze.
Dziękujemy.
Hanna Betlińska

,,Zwiedzamy stolicę wielkopolski”
Dnia 11 maja 2018r. uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Byczu pojechali na szkolną wycieczkę
do Poznania. Pierwszą atrakcją było Rogalowe
Muzeum - żywe centrum poznańskiej tradycji
i kultury. W Rogalowym Muzeum uczniowie
z zaciekawieniem wysłuchali legendy o Rogalach
Świętomarcińskich, poznali gwarę i historię Poznania
oraz uczestniczyli w przygotowaniu rogali pomagając
Rogalowemu Mistrzowi. A potem była degustacja tych
wyjątkowo smacznych rogali. Następnie udaliśmy się
do Muzeum Powstania Wielkopolskiego (1918-1919).
Podziwialiśmy
zbiory
fotografii,
dokumenty,
umundurowanie, militaria, sztandary i odznaczenia.
Była to dla nas ciekawa lekcja historii. Kolejnym
miejscem zwiedzania był ratusz z zegarem i słynnymi
koziołkami. Historycznym akcentem
było też
zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wzgórzu
Przemysława z XIII wieku, a ukończonego w XIV w.
przez Kazimierza Wielkiego. Następnie pojechaliśmy
do Palmiarni i podziwialiśmy piękne
Trzeba przyznać, że były wrażenia i emocje. Ostatnim
punktem wycieczki był
międzynarodowy Port
Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego
–jedno z najstarszych lotnisk w Polsce.

roślinny oraz wiele gatunków ryb. Kolejną i najbardziej wyczekiwaną atrakcją, szczególnie dla chłopców
było zwiedzanie Stadionu Lecha Poznań, zobaczyliśmy między innymi: Salę Konferencyjną, Szatnię
Gości, poziom boiska wraz z ławkami rezerwowych,
Lożę Prezydencką, Salę Legend, Trybunę Prasową
i Lokomotywę.

Była to ciekawa i udana wycieczka. Pogoda nam
dopisała i czas był wypełniony po brzegi. Każdy z nas
wrócił z pamiątkami, zdjęciami, miłymi wrażeniami i
bogatszy w wiedzę o stolicy Wielkopolski.
Jolanta Michalak
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Piknik Rodzinny w Przedszkolu Samorządowym „Kujawiaczek” w Piotrkowie Kujawskim
Każde czynienie dobra, sprawianie innym
przyjemności można zaliczyć do własnego sukcesu.
Stanisław Kowalski
XVIII Piknik Rodzinny, który odbył się 10 czerwca
zaliczamy więc do sukcesu. Dzięki ogromnej pracy
rodziców, hojności sponsorów, zaangażowaniu
pracowników wspomagających nas
placówek,
przebieg pikniku i jego organizacja wypadła
sprawnie.
Piknik chociaż już osiemnasty, to
pierwszy w nowym przedszkolu i na nowym
miejscu.
Przyległy
do
przedszkola
teren
zagospodarowałyśmy w całości. Jedyna rzecz na
jaką mogłyśmy narzekać to ….pogoda. Prawie 30
stopniowy upał sprawił, że wielu uczestników,
zwłaszcza z małymi dziećmi, szybko rezygnowało
z pobytu na pikniku. Mimo wszystko jesteśmy
bardzo zadowolone. Cieszy bardzo fakt, że tyle
osób, bezinteresownie nas wsparło, pomogło nam,
odpowiedziało na zaproszenia oraz prośbę o pomoc
finansową lub rzeczową. Przede wszystkim gorąco
dziękujemy Panu Sławomirowi Boguckiemu
Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
i rodzicom
za
zaangażowanie.
Dziękujemy
pracownikom BiOK, WTZ i PDPS, którzy
poświęcili swój wolny czas i pracowali na naszą
rzecz.

Za uatrakcyjnienie imprezy swoją obecnością
podziękowania składamy
miejscowej OSP,
Pogotowiu Ratunkowemu z Radziejowa, Myśliwym
z Koła Łowieckiego „Grzywacz”
i grupie
Motocyklowej
z
Piotrkowa
Kujawskiego.
Dziękujemy za atrakcyjne występy młodym
Karatekom z Inowroclawskiego Klubu Sportowego
Sekcja Piotrków Kujawski, Tancerzom ze Szkoły
Tańca Adama Borzęckiego, zespołowi tańca
z BiOK, klasie IIIe i jej wychowawczyni ze Szkoły
Podstawowej oraz uczestnikom WTZ. Dziękujemy
Kierownikowi
i
Funkcjonariuszom
Policji
z miejscowego Posterunku Policji, że dbali o nasze
bezpieczeństwo.
Bogumiła Pawłowska

Wieczór myśli patriotycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dębołęce udowodnili, że o patriotyzmie, miłości
do Ojczyzny i przywiązaniu do kraju można mówić
w sposób prosty, a zarazem bardzo wzruszający. To
właśnie obchody Święta 3 Maja oraz wyjątkowy
charakter roku 2018, setna rocznica odzyskania
niepodległości, sprawiły, że wspólnie z p. Błażejem
Barczakiem postanowili uczcić te ważne wydarzania
spektaklem słowno - muzycznym. W tym
przedsięwzięciu ważna była inicjatywa uczniów
oraz fakt, że sami dokonywali wyboru utworów,
które zaprezentowali na scenie. Widzowie mogli
wysłuchać znanych pieśni patriotycznych, jak
i współczesnych utworów muzycznych, które
podejmują tematykę narodową. Przybyli goście
wysłuchali wierszy autorstwa wybitnych polskich
poetów: W. Szymborskiej, A. Mickiewicza,
Uczniowie dotarli do odbiorców nie tylko przez
słowa, ale przede wszystkim emocje. Wspólne
przygotowania do występu, robienie dekoracji oraz
organizacja wieczoru, pozwoliła uwierzyć uczniom,
że warto pokonywać swoje słabości, a scena nie jest

Cz. Miłosza i wielu innych. Wyjątkowa
atmosfera tego majowego wieczoru udzieliła się
wszystkim przybyłym gościom. Każdy mógł sobie
odpowiedzieć na pytanie, czym dla niego jest
Ojczyzna i jak wiele jej zawdzięcza.

przeznaczona tylko dla dzieci z idealną dykcją.
Tego wieczoru każdy z obecnych poczuł, że w tej
szkole, wśród zebranej społeczności jest jego Mała
Ojczyzna.
Barczak Błażej
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,,Kręci mnie bezpieczeństwo”
W Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu,
w ramach działań mających na celu podniesienie
wiedzy oraz umiejętności dzieci w zakresie
bezpieczeństwa realizuje się szereg pogadanek
dotyczących
rozpoznawania
niebezpiecznych
sytuacji oraz bezpiecznego zachowania się
w różnych miejscach. Podsumowaniem tych działań,
w dniu 18 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie ze
strażakiem Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Radziejowie. Tematem wizyty
była pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas
nadchodzących wakacji oraz realizacji głównego
celu akcji ,,KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO” -

przypomnienie
o
podstawowych
zasadach
bezpieczeństwa podczas m. in. jazdy na rowerze,
wypoczynku nad wodą czy górskich wycieczek.
W tym dniu odbyło się również spotkanie
z policjantami Posterunku Policji w Piotrkowie
Kujawskim. Zaprezentowany film i pogadanka
dotyczyła ,,Bezpiecznych wakacji. Bezpieczeństwa
nad wodą i na drogach”. Spotkania przebiegały
w miłej i serdecznej atmosferze, za co bardzo
dziękujemy.
ŻYCZYMY
WSZYSTKIM
UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!
Jolanta Michalak

Festyn Rodzinny w Dębołęce
3 czerwca 2018 r. już po raz dwunasty w Publicznej
Szkole Podstawowej w Dębołęce odbył się Festyn
Rodzinny. Mimo upalnego dnia przybyło dużo
dzieci z rodzicami, absolwenci i mieszkańcy
Dębołęki oraz okolicznych miejscowości. Jak co
roku przybyli zaproszeni goście. Wspaniali rodzice
z Rady Rodziców postarali się o licznych sponsorów
imprezy. Nie zabrakło wiejskiego kącika, grila,
zapiekanek oraz przepysznych domowych ciast.
Licytację przedmiotów przygotowanych przez
rodziców
prowadzili
nauczyciele.
Wielkim
powodzeniem cieszyła się też loteria fantowa.
Najwięcej radości sprawiła dzieciom kąpiel
pianowa, którą zorganizowali piotrkowscy strażacy.
Wielką atrakcją dla najmłodszych były dmuchane
zjeżdżalnie i radiowóz policyjny. Policjanci
demonstrowali bogate wyposażenie, które jest
niezbędne w ich służbie. Odbyły się też zawody
sportowe, w których rywalizowali uczniowie
z nauczycielami (wszyscy uczestnicy opanowali
zawołanie: lewa-prawa). W czasie uroczystości
dzieci na scenie przedstawiały wokalne i kabaretowe
umiejętności.

Uczniowie, rodzice i zaproszeni goście mile spędzili
czas. Wspólna zabawa i rodzinna atmosfera
sprawiły, iż zapracowani rodzice na nowo mogli
odkryć jak bardzo ich pociechy i oni sami potrzebują
radości, ciepła i bliskości. Dziękujemy licznym
sponsorom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób wsparli nasze działania.
Elżbieta Kozłowska

Powitanie figurki św. Michała Archanioła w kościele w Orlu
W dniu 16 maja, na zaproszenie ks. proboszcza
Tadeusza Szczepaniaka z Orla, uczniowie
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczu wraz
z nauczycielami i rodzicami wzięli udział
w Nawiedzeniu Figury św. Michała Archanioła. Po
przybyciu do kościoła w Orlu, dzieci najpierw
wyraziły słowa powitania, a następnie złożyły

kwiaty przed Figurą. Prowadzący spotkanie, ojciec
Marek ze Zgromadzenia św. Michała, przeprowadził
z uczniami katechezę, ukazując znaczenie objawień,
związanych z Figurą. Spotkanie zakończyło się
śpiewem pieśni i wspólną modlitwą. Uczniowie
otrzymali na pamiątkę obrazki św. Michała.
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Małgorzata Korytowska - Wajer

ROZMAITOŚCI
Jednostka OSP LUBSIN na XIV Wojewódzkim Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Gąsawie
Jednostka OSP LUBSIN po wygraniu Powiatowego
Turnieju Piłki Halowej drużyn OSP reprezentowała
powiat Radziejowski na XIV woj. Halowym
Turnieju Piłki Nożnej Drużyn OSP w Gąsawie.
Turniej odbył się 24 lutego 2018 r. W drużynie OSP
Lubsin wystąpili: Bachurski Adam, Bachurski
Błażej, Dybowski Mateusz, Kowalski Patryk,
Krzyżański Dawid, Krzyżański Mateusz, Pirogowski
Iwan oraz Rogalski Dariusz. Kierownikiem drużyny
był Stramowski Marian. Turniej rozegrany był na
2 halach sportowych. Drużyny zostały podzielone na
dwie grupy. Nasza jednostka w rywalizacji grupowej
zajęła drugie miejsce i awansowała do finałów,
gdzie ostatecznie zajęliśmy 5 miejsce. Sponsorami
wyjazdu byli: Zarząd Powiatowy OSP; Starostwo
Powiatowe Radziejów; Burmistrz MiG Piotrków
Kujawski p. Sławomir Bogucki oraz Prezes Banku
Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim p. Rafał
Marciniak.
Jednostka OSP LUBSIN 26 maja br. wzięła udział
w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych,
w których zajęła III miejsce.
Marian Stramowski
Wędkarze wciąż aktywni
Otwarcie sezonu na Ośrodku Wypoczynkowym
w Połajewie dokonała w dniu 4.05.2018 r. Orkiestra
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowie
Kujawskim. Występ orkiestry przyniósł wiele
niezapomnianych wrażeń, za co orkiestrze
podziękowano i ugoszczono ją po kujawsku.
Następnego dnia 5.05.2018 r. odbyły się zawody
wędkarskie na Jeziorze Gopło w miejscowości
Połajewek organizowane przez Zarząd Koła
Wędkarskiego w Piotrkowie Kujawskim rywalizacja
toczyła się o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Sławomira Boguckiego.
W zawodach udział wzięło 19 wędkarzy.
W kategorii Junior:
I miejsce Kacper Łysoniewski
II miejsce Dawid Mikołajczak
III miejsce Bartosz Bałuk
IV Jakub Muszyński
W kategorii Senior
I miejsce Nadolski Mirosław
II miejsce Wiesław Michalak
III miejsce Jerzy Kaźmierczak
IV miejsce Robert Ogrodowski
Ogółem złowiono 45 kg ryb.
Dla wymienionych zawodników Pan Burmistrz
Sławomir Bogucki ufundował puchary, dyplomy
i poczęstunek.

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano dzieciom
w dniu 2.06.2018 r. zawody wędkarskie na stawach
w Parku w Piotrkowie Kujawskim. Zawody
zorganizował Zarząd Koła Wędkarskiego przy
pomocy Pana Burmistrza Sławomira Boguckiego,
Pana
Wicedyrektora
Szkoły
Tomasza
Szadkowskiego i Ochotniczej Straży Pożarnej w
Piotrkowie Kujawskim. W zawodach udział wzięło
32 zawodników.
I miejsce Kacper Nadolski
II miejsce Maja Muszyńska
III miejsce Jakub Muszyński
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Puchary otrzymało 10 dzieci. Wszystkie dzieci
otrzymały dyplomy za udział w zawodach,
kapelusze i kalendarze na rok 2019.

Dodatkowo jako nagrodę dzieci otrzymały za
pierwsze 3 miejsca wędki z kołowrotkami, za 4 i 5
miejsce wędki, od 6-9 miejsce siatki do ryb za 10
miejsce czapkę wędkarską. Największą rybę złowił
Jakub Muszyński otrzymując w nagrodę- podbierak
wędkarski.
Dla dzieci przygotowano poczęstunek; kiełbaskę
z grilla, napoje, a dla opiekunów rybę w occie.
W dniu 16.06.2018 r. odbyły się zawody wędkarskie
na jeziorze Gopło w miejscowości Połajewek gmina
Piotrków Kujawski o puchar Prezesa firmy
„JOKER”. W zawodach udział wzięło 21
zawodników
w kategorii Junior:
I miejsce Dawid Mikołajczak
II miejsce Kuba Muszyński
III miejsce Maja Muszyńska
IV miejsce Kacper Łysoniewski
V miejsce Karina Michalak

W kategorii Senior:
I miejsce Mirosław Nadolski
II miejsce Marek Warzycki
III miejsce Wiesław Michalak
IV Henryk Mazgaj
Podczas zawodów złowiono 62 kg ryb o 17 kg
więcej niż w pierwszych zawodach. Puchary
i poczęstunek w Barze w Połajewie zasponsorowała
firma „JOKER” . Wręczenia pucharów dokonał
przedstawiciel firmy „JOKER” Cezary Święcimski.
Filmik z otwarcia sezonu, zdjęcia z zawodów
wędkarskich, z zawodów z okazji Dnia Dziecka
można nabyć u fotografa, Pana Sylwestra
Radzimskiego ul. 1 Maja 6, 88-230 Piotrków
Kujawki. Następnie zawody odbędą się 7.07.2018 r.
o Puchar radnego powiatu Grzegorza Piaseckiego
i Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Sławomira Boguckiego, na które serdecznie
zaprasza Zarząd Koła. W dniu 4 sierpnia 2018 r. to
jest sobota, Zarząd Koła organizuje Jubileusz 15lecia powstania Koła. Uroczystość rozpocznie się
mszą świętą w Kościele p. w. św Jakuba
w Piotrkowie Kujawskim o godzinie 18.00, na którą
serdecznie
zapraszamy.
Dla
uczestników
uroczystości będzie przygotowany poczęstunek przy
remizie Strażackiej w Piotrkowie Kujawskim.
Zarząd Koła składa serdeczne podziękowania
wszystkim osobom, które przyczyniły się do
uświetnienia zawodów wędkarskich. Dziękujemy za
okazane serce i bezinteresowną pomoc.

Wieczór kabaretowy
Już po raz trzeci mieliśmy okazję gościć w naszym
miasteczku artystów kabaretowych. W tym roku
w czasie piotrkowskiego wieczoru kabaretowego,
zorganizowanego przez Bibliotekę i Ośrodek
Kultury w Piotrkowie Kujawskim, widzów
bawili: Marcin Daniec - jeden z najpopularniejszych
satyryków
w
historii
polskiego
kabaretu
oraz Grzegorz Halama - równie rozpoznawalny
komik i aktor kabaretowy, filmowy, teatralny.
Marcin Daniec ma świetny kontakt z publicznością,
której odpowiedzi stają się częścią programu.
Podczas występu nie zabrakło żartów nasyconych
politycznie oraz dowcipów zaczerpniętych z życia.
Grzegorz Halama natomiast poruszył w swoim
programie, w sposób niezwykle humorystyczny
sprawy życia codziennego „grubaska”. Uczestnicy
spotkania opuszczali salę w doskonałych nastrojach.
Biblioteka i Ośrodek Kultury
w Piotrkowie Kujawskim
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Prezes Koła
Wiesław Michalak

Nasze Kulinarne Dziedzictwo...
wyparte przez „szybką”
przemysłową żywność.

Dnia 13 maja 2018 r. w Minikowie podczas
Targów Turystyczno – Ogrodniczych „Lato na Wsi”
odbyła się XVII edycja konkursu „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo Smaki Regionów”.
Głównym celem konkursu jest promocja polskich
produktów regionalnych osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od wielu lat wytwarzanych tymi samymi metodami, według tych samych receptur.
Ważne jest znalezienie i zachowanie narodowych
specjałów, zanim odejdą w zapomnienie,

W tym konkursie mieszkanka Naszej Gminy Pani
Anna Witt z Dębołeki,
zajęła I miejsce za „sery WITT”. Pani Ania od lat
własnoręcznie produkuje białe sery. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Marta Szymańska

Olimpiada Hefajstosa
9 czerwca już po raz 5. na Stadionie OSiR we
Włocławku zebrali się uczestnicy Olimpiady
Hefajstosa czyli turnieju osób niepełnosprawnych.
Niezmiennie
od
lat
organizatorem
tego
przedsięwzięcia jest Włocławskie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”. Prezes
Stowarzyszenia, pan Jan Schwarz, podczas otwarcia
Olimpiady zachęcił zawodników oraz oddał ideę
spotkania w słowach: „Już to, że tu jesteście jest
rekordem … Liczy się integracja, dobra zabawa,
a nie rywalizacja.” Wśród sportowców nie mogło
zabraknąć uczestników naszych Warsztatów, którzy
wzięli udział w Olimpiadzie z inicjatywy i pod
szyldem Stowarzyszenia Przekroczyć Granice. Gdy
zapłonął olimpijski znicz i wybrzmiał hymn
państwowy, rozpoczęto sportowe zmagania. Wśród
konkurencji były m.in. biegi na 50m i 100m, skok w
dal, rzut piłką lekarską, pchnięcie kulą oraz gry
i zabawy sportowe. Wśród uczestników WTZ
szczególny sukces w swoich grupach wiekowych
odnieśli: Małgorzata Kostrzak (I miejsce w grach
sportowych) oraz Krzysztof Maciołek

(I miejsce w konkurencjach lekkoatletycznych). Natomiast pan Robert Wiśniewski, prezes Stowarzyszenia Przekroczyć Granice, odebrał dla organizacji puchar za 6. miejsce za masowy udział. Trzeba dodać,
że każdy zawodnik czuł się tego dnia dumny i wygrany, gdyż oprócz pochwał i gratulacji, został uhonorowany medalem za udział w Olimpiadzie.
Wioletta Wiśniewska
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