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Szanowni Państwo!!!
Podsumowując moja działalność za IV kwartał 2022 roku 
przedstawiam Państwu zakres wykonywanych zadań do mo-
mentu wydania numeru kwartalnika „Echo Piotrkowa – Infor-
mator Lokalny” na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski:
1. Zakończono kolejny etap remontu Remizy OSP w Świąt-

nikach (docieplenie budynku)
2. Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic 

Dworcowa – Piastowska (inwestycja prowadzona była 
w związku z decyzją Zarządu Firmy „LACPOL” o odłą-
czeniu kanalizacji sanitarnej zbierającej ścieki z tego 
osiedla od oczyszczalni ścieków znajdującej się na te-
renie Firmy „LACPOL” - inwestycja z dofinansowaniem 
zewnętrznym).

3. Trwa przebudowa ulic: Targowa, Handlowa, Kasprowi-
cza, Słoneczna, Zielona, Mokra, Niska (inwestycja z do-
finansowaniem zewnętrznym).

4. Trwa remont Remizy OSP Dębołęka.
5. Realizowany jest projekt wyłaniania wykonawców na 

doposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej 
Wsi (dofinansowanie zewnętrzne „PFRON”).

6. Na ukończeniu jest wykonanie dokumentacji na budowę 
sygnalizacji świetlnej przy Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Piotrkowie Kujawskim. Projekt realizowany jest 
w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim w Toru-
niu. Budowa sygnalizacji świetlnej finansowana będzie 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

7. W szkołach został zakończony projekt „Wyrównywanie 
szans” (projekt realizowany był z dofinansowaniem ze-
wnętrznym).

8. Trwa kolejny etap budowy sieci światłowodowej na 
terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski (inwestycja 
realizowana z funduszy Unii Europejskiej).

9. Trwają prace nad planami przestrzennego zagospoda-
rowania dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski celem 
odblokowania działek budowlanych od oddziaływania 
firm wiatrakowych. Opóźnienie w końcowej realiza-
cji planów przestrzennego zagospodarowania wynika 
z opóźnienia pracy parlamentu nad zmianami do tzw. 
„Ustawy wiatrakowej”. Oczekiwanie na te zmiany jest 
gwarantem prawidłowego przygotowania projektu 
planów by zostały przyjęte przez Radę Miejską bez ko-
nieczności ponownych zmian w ich treści. Na chwilę obec-
ną z informacji wynika, że prace nad ustawą ruszyły.

10. Trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy na budowę 
kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Poduchownej 
(inwestycja będzie realizowana w 2023 roku z dofinan-
sowaniem zewnętrznym).

11. Trwa budowa Centrum rozrywki dla dzieci i młodzieży 
przy ulicy Słonecznej (inwestycja realizowana z dofi-
nansowaniem zewnętrznym).

12. Przygotowywany jest projekt na przebudowę  hydro-
forni w miejscowości Rogalin.

13. Przygotowywany jest projekt na budowę budynku so-
cjalnego na terenie Stadionu Miejskiego w Piotrkowie 
Kujawskim.

14. Złożone zostały wnioski na dofinansowanie przebudo-
wy dróg:
• Świątniki – Świątniki Małe
• Lubsin  - Kozy

(czekamy na rozstrzygnięcie konkursu z dofinansowa-
niem z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych).

15. Przygotowano projekt budżetu na rok 2023 dla Miasta 
i Gminy Piotrków Kujawski.

16. Trwa wypłata dodatków węglowych oraz dodatków 
na inne źródła ciepła (wypłaty następują sukcesywnie 
z dopływem środków od wojewody na ten cel. W tej 
sprawie czynności wykonują pracownicy Urzędu Miasta 
i Gminy w Piotrkowie Kujawskim).

17. Od 1.12.2022 r. można składać wnioski na dodatek do 
energii elektrycznej . Czynności w tej sprawie wykonuje 
i informacji udziela Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.

18. Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim zbiera 
wnioski na zakup węgla (1,5 tony do końca 2022 roku 
oraz 1,5 tony w roku 2023 – termin końcowy dystry-
bucji węgla 30.04.2023 roku). Realizowana jest także 
fizyczna sprzedaż zamówionego przez Państwa węgla. 
Uzależniona jest ona od terminowości dostaw węgla 
z Polskiej Grupy Energetycznej.

19. Fizyczną dystrybucję węgla wykonuje Firma „ZTHiU 
Rakowski” ul. Dworcowa. Firma ta została wyłonio-
na dlatego, iż posiada samochody ciężarowe, którymi 
przywozi węgiel z punktu wyznaczonego przez Polską 
Grupę Energetyczną. Posiada także całe zaplecze wa-
gowe, transportowe oraz możliwości workowania wę-
gla na prośbę odbiorcy indywidualnego.

20. W dniu 11 listopada brałem udział w zorganizowanych 
obchodach 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
w hołdzie osób zamordowanych przez hitlerowców 
31 października 1939 roku na terenie Parku Miejskiego 
w Piotrkowie Kujawskim.

21. Brałem udział w spotkaniach z Wojewodą Kujawsko-
-Pomorskim na temat obrotu węglem przez samorzą-
dy, podpisania umów z Polską Grupą Energetyczną oraz 
sytuacją na Ukrainie i ewentualną, kolejną falą uchodź-
ców wojennych z tego Państwa w głąb Europy.

22. Brałem udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania dla Gmin Powiatu Radziejow-
skiego.

23. Brałem udział w obradach Zarządu Konwentu Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego, którego jestem 
członkiem.

24. Brałem udział w obradach Zarządu Konwentu Burmi-
strzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

25. Brałem udział w obradach Zarządu stowarzyszenia 
Gmin Powiatu Radziejowskiego powołanego do pracy 
przy pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej za po-
średnictwem Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

26. Brałem udział w zebraniach z mieszkańcami wsi. Pla-
nowane są dalsze zebrania w miejscowościach, w któ-
rych się jeszcze one nie odbyły. 

27. Brałem udział w obchodach 25 rocznicy Powstania 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi działają-
cych na terenie samorządu Piotrków Kujawski.

Szanowni Państwo należy się Wam wszystkim wyjaśnie-
nie sytuacji w kwestii realizacji wypłat dla mieszkańców 
tzw. „Dodatku węglowego” oraz „Dodatku do innych źródeł 
ciepła” włącznie z dodatkiem energetycznym. Tak jak pisa-
łem wyżej wypłata „Dodatku węglowego” oraz „Dodatku do 
innych źródeł ciepła” prowadzona jest przez pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, a czynno-
ści związane z wypłatą „Dodatku energetycznego” prowa-
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dzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrko-
wie Kujawskim.
Dużym opóźnieniem w realizacji tych świadczeń były zmiany 
w ustawie o dodatku węglowym i innych oraz przepływ pieniędzy 
z Urzędu Wojewódzkiego na konto Gminy Piotrków Kujawski. 
Zapewniam wszystkich, że dokonujemy niezwłocznej wypłaty 
pieniędzy dla mieszkańców po otrzymaniu transzy pieniędzy 
od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Tych Państwa, którym 
należy się dodatek węglowy, a jeszcze nie otrzymali pieniędzy 
– Przepraszam, ale nie wszystko ode mnie zależy.
Zapewniam Państwa, że wspólnie z moimi współpracow-
nikami dokładam wszelkich starań by pozyskiwać jak naj-
więcej środków zewnętrznych, by przy udziale środków 
gminnych realizować jak najwięcej zadań inwestycyjnych na 
terenie Miasta i Gminy oraz pieniędzy, które bezpośrednio 
trafią do państwa. Nie zawahałem się też w żadnym mo-
mencie by przystąpić jako Gmina do dystrybucji węgla ofero-
wanego przez Państwo, choć nie jest to łatwe przedsięwzię-
cie, ponieważ Gminy nigdy przedtem takiego zadania nie 
realizowały. Organizacja pozyskania węgla dla samorządu, 
a w końcowym efekcie dla mieszkańców została wykonana, 
i tak jak wcześniej pisałem węgiel jest sprzedawany i do-
starczany mieszkańcom. W chwili obecnej czekamy na ko-
lejny zamówiony przez nas węgiel.
Staramy się realizować wszystko to co, zostało zaplano-
wane, a w miarę możliwości w trakcie roku budżetowego 
dokładać jak najwięcej nowych zadań i je realizować mimo 
problemów jakie się pojawiają (szalejąca drożyzna, trudno-
ści z dostępnością niektórych materiałów, brak rąk do pracy 
w firmach, które realizują na naszym terenie inwestycje).
Zmuszeni jesteśmy także do działań oszczędnościowych. 
Nad tym ubolewam, ponieważ powinniśmy dążyć do mak-
symalnego rozwoju i poprawy naszego życia, a nie hamo-
wać czy wręcz ograniczać. Ja robię wszystko by Miasto
i Gmina Piotrków Kujawski się rozwijała. Mam nadzieję, że 
w końcu znajdzie się sposób by wrócić do normalności ży-
ciowej w naszym Państwie. Szalejąca inflacja wyhamuje, 
zakończy się wojna na Ukrainie i powrócimy do normalnego 
spokojnego planowania „jutra” Nas Wszystkich!
Od początku 2022 roku do chwili obecnej w miarę możliwo-
ści finansowych tj. środków pozyskiwanych z Powiatowego 
Urzędu Pracy oraz środków własnych Gminy zatrudniono 
następujące ilości osób:
• w ramach robót publicznych – 35 osób,
• ze środków własnych gminy – 36 osób,
• w ramach stażu – 7 osób.
Mam uzasadnione obawy, iż sytuacja finansowa jaką tworzy 
się wokół samorządów i nas wszystkich może spowodować 
ograniczenia w tym zatrudnieniu, ale szczegóły będą nam 
znane w trakcie realizacji budżetu na rok 2023.
Bardzo dziękuje wszystkim Mieszkańcom oraz Pracowni-
kom jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta 
i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, firmom miejscowym oraz 
zewnętrznym współpracujących z gminą za ogromny wkład 
pracy na rzecz samorządu.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę 
wszystkim przede wszystkim Zdrowia, sukcesów w życiu 
Rodzinnym oraz Zawodowym i chyba też bardzo ważne ta-
kiego codziennego spokoju, by omijały nas wszelkie zagro-
żenia i problemy dnia codziennego.
Wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym Nowym 2023 
roku.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy 

Piotrków Kujawski
Sławomir Henryk Bogucki

Zachęcamy 
do założenia konta 

w e-Urzędzie Skarbowym
W e-Urzędzie Skarbowym jest już dostępnych ponad 20 
usług, m.in. możliwość złożenia zeznania podatkowe-
go (usługa Twój e-PIT), wysyłania pism do organów 
podatkowych czy pobierania zaświadczeń np. o nie-
zaleganiu w podatkach. Do końca roku planowane są 
jeszcze 4 usługi, m.in. możliwość podglądu sald i rozli-
czeń we wszystkich podatkach oraz konto organizacji za 
pomocą którego np. spółki będą mogły płacić podatki, 
składać deklaracje i pisma do organów podatkowych
i odbierać swoją korespondencję.

W lipcu br. pojawiała się możliwość dwustronnego ko-
munikowania się z organami podatkowymi za pośred-
nictwem konta w e-US. Wystarczy tylko zgoda  na e-ko-
respondencję, którą podatnik może złożyć na swoim 
koncie. W ten sposób można uzyskać zaświadczenia 
– bez uiszczania opłaty skarbowej. Odpowiedź otrzy-
muje się już w ciągu kilku minut (w niektórych przypad-
kach czas oczekiwania może się wydłużyć). Otrzymane 
e-zaświadczenie nie ma stempla urzędowego, ale jest 
opatrzone podpisem elektronicznym, dodatkowo nie 
trzeba go drukować i można od razu przesłać dalej np. 
do banku. Podatnik nie dostanie już np. listu poleconego 
- korespondencja z urzędu skarbowego będzie przycho-
dziła tylko za pośrednictwem konta w e-US, a powiado-
mienie o wystawionym zaświadczeniu przyjdzie mailem 
lub smsem (bądź na oba te sposoby). Zasady doręczeń 
są takie same jak w przypadku pism wysłanych listem 
poleconym – podatnik ma 7 dni na odebranie decyzji, 
a jeśli tego nie zrobi otrzymuje powtórne powiadomienie. 
Po tym czasie uznaje się, że pismo zostało doręczone.

Jeszcze przed przyszłoroczną akcją rozliczania PIT za 
2022 r. Ministerstwo Finansów planuje umożliwić więk-
szej liczbie Polaków zapłatę podatku od razu po wysła-
niu zeznania PIT. Trwają prace nad tym, aby z e-konta 
można było od razu przelogować się do każdego banku 
oraz dodać możliwość płacenia BLIK-iem.

e-Urząd Skarbowy umożliwia Ci 
załatwienie wielu spraw online -

 bez wychodzenia z domu,
 na dowolnym urządzeniu, 24/7.

Link: https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/
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W dniu 20 października 2022 roku zakończyło się zada-
nie pn. „Wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy 
Piotrków Kujawski”. W wyniku jego realizacji posadzono 
jarząb pospolity (Sorbus aucuparia Fastigiata) w ilości 
17 sztuk, lipa drobnolistna (tilia cordata Rancho) w ilości 
16 szt. na części działki ewidencyjnej oznaczonej numer 
geodezyjnym 166/88, obręb Piotrków Kujawski. Powyż-
sza działka znajduje się w Piotrkowie Kujawskim i jest to 
teren skate parku oraz placu zabaw przy blokach miesz-
kalnych. Drzewa posadzone zostały na skarpie wzdłuż 
placu zabaw oraz skate parku, co pozwoli dodać walorów 
estetycznych i zapewnić schronienie  przed słońcem dla 
dzieci.
Łączny koszt zadania wyniósł 10.300,00 złotych Miasto
i Gmina Piotrków Kujawski na realizację zadania uzyskało 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Toruniu dofinansowanie w wysokości 
5.150,00 zł.

W dniu 18 sierpnia 2022 roku zakończyło się zadanie pn. „Demontaż, transport 
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gmi-
ny Piotrków Kujawski”. W wyniku jego realizacji odebrano z nieruchomości 
objętych zadaniem wyroby zawierające azbest w łącznej wadze70,260 Mg.
Łączny koszt zadania wyniósł 32.527,78 złotych Miasto i Gmina Piotrków 
Kujawski na realizację zadania uzyskało z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowanie w wysokości 
32.527,78 zł.

W dniu 19 października 2022 roku zakończyło się zadanie pn. „Dotacje do 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Piotrków 
Kujawski”. W wyniku jego realizacji dofinansowano budowę 10 sztuk przy-
domowych oczyszczalni ścieków. Łączny koszt dofinansowania wyniósł 
30.000,00 złotych ze środków własnych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

W dniu 7 września 2022 roku zakończyło się zadanie pn. „Udzielania  i roz-
liczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z li-
kwidacją źródeł niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski”.  W wyniku jego realizacji dofinansowano 
4 sztuki wymiany źródła ciepła. Łączny koszt dofinansowania wyniósł 12.000,00 złotych ze środków własnych Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski.

Zadania zrealizowane w 2022 r. 
w Ochronie Środowiska

Środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na budowę dróg gminnych

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 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. 
W 2022 roku gmina otrzymała dofinansowanie na modernizację dwóch dróg gminnych. Pierwsza umowa została zawarta 
o przyznanie dofinansowania na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzch-
niowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,500 km, w obrębach geodezyjnych: Przedłuż dz. nr 50 i 79 oraz Łabę-
dzin cz. dz. nr 23, natomiast druga umowa została zawarta o przyznanie dofinansowania na modernizację drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie powierzchniowo 
utrwalonej emulsją i grysami do długości 1,000 km, w obrębie geodezyjnym: Połajewo cz. dz. nr 84/2. 
Koszt robót budowlanych modernizowanych odcinków dróg objętych umowami wyniósł 323.509,45 zł brutto. Wojewódz-
two Kujawsko-Pomorskie na dofinansowanie obu zadań przeznaczyło środki z budżetu w wysokości 107.000,00 złotych. 
Pozostała część kwoty pochodziła z budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o. Olsza 3,   88-300 Mogilno.
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Z ŻYCIA NASZEJ GMINY

W tym roku Warsztatom Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi minął 25. 
rok działalności. Dla uczczenia tego faktu zorganizowaliśmy uro-
czystość jubileuszową, która odbyła się 24 listopada w Zajeździe 
Polskim w Piotrkowie Kujawskim. Wzięli w niej udział obecni i byli 
pracownicy, nasi uczestnicy i ich rodzice oraz zaproszeni goście – 
Burmistrz MiG Piotrków Kuj. pan Sławomir Henryk Bogucki wraz 
z panią Skarbnik Jolantą Zalesińską, V-ce Starosta Powiatu Radziejow-
skiego pan Grzegorz Piasecki, Kierownik MOPS pani Alicja Wójcik i Dy-
rektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pani Mariola Pińska. 
Uroczystość zainaugurowali uczestnicy Agnieszka, Robert i Okta-
wia, którzy wykonali nasz sztandarowy przebój „Pokonaj siebie” 
oraz wiersz autorstwa pani Aleksandry Jędruszczak  - mamy naszej 
uczestniczki. Następnie pani Kierownik Marzena Czajkowska wraz 
z panią Ewą Kaźmierską podczas prezentacji multimedialnej przed-
stawiły historię i działalność naszych Warsztatów. Przypomniały, 
że pracę zaczęliśmy 1 marca 1997r. w lokalu przy ul. Poznańskiej 
w Piotrkowie Kujawskim. Od 2006 r. WTZ swoją działalność prowa-
dzą w obiekcie po byłej szkole podstawowej w Nowej Wsi. Z usług 
w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i ruchowej korzysta 
tu 35 uczestników z różnego typu niepełnosprawnościami. Metody 
pracy są oparte głównie na technikach terapii zajęciowej prowa-
dzonej w 7 tematycznych pracowniach: artystycznej, gospodarstwa domowego, komputerowo-biurowej, krawiecko-ręko-
dzielniczej, przyrodniczej, stolarskiej i ślusarskiej. W ostatnich dwóch latach Warsztaty, w wyniku realizacji projektu współ-
finansowanego przez PFRON i Miasto i Gminę Piotrków Kujawski, przeszły ogromną modernizację dzięki czemu zyskały 
nowoczesny wygląd pracowni i specjalistyczny sprzęt do prowadzenia terapii.
W dalszej części uroczystości podziękowaliśmy przedstawicielom lokalnych władz, instytucji i organizacji oraz rodzicom 
za wieloletnią współpracę oraz wsparcie. Z ich strony również nie zabrakło ciepłych słów, gratulacji, podziękowań, życzeń 
i kwiatów złożonych na ręce pani Kierownik. Punktem kulminacyjnym oficjalnej części naszego Jubileuszu był krótki program 
artystyczny zaprezentowany przez naszych uczestników – Agnieszkę, Roberta i Tomka. W finale nie mogło zabraknąć sym-
bolicznej lampki szampana i odśpiewania gromkiego „100 lat”. 
Po artystycznych wrażeniach uczestnicy jubileuszowego spotkania zasiedli do obiadu a po nim na deser na salę wjechał 
ogromny tort – niespodzianka ufundowana przez Stowarzyszenie „Przekroczyć Granice”.  Po tych wszystkich wrażeniach nie 
pozostało nic innego jak oddać się beztroskiej, radosnej zabawie na parkiecie. Tańce, śpiewy i wspomnienia podczas rozmów 
przy stole trwały kilka godzin, które upłynęły nam w mgnieniu oka. Zintegrowani i napełnieni pozytywna energią wracamy 
do codziennej pracy, by dokładać nowe cegiełki na drodze do kolejnych jubileuszy. 

Opracowanie: Wioletta Wiśniewska

10 listopada 2022 roku, dzień 
przed Narodowym Świętem 
Niepodległości, cała spo-
łeczność Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Dębołęce 
zgromadziła się, aby o godzi-
nie 11.11 zaśpiewać wspól-
nie „Mazurka Dąbrowskiego” 
– nasz hymn państwowy. 
W ten sposób włączono się 
w ogólnopolską akcję „Szkoła 
do hymnu”. Następnie  odbył 
się uroczysty apel upamiętniający 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie z klas VI i VIII przedsta-
wili montaż słowno–muzyczny, podczas którego przybliżyli te ważne dla Polski wydarzenia historyczne.  
Obchody Narodowego Święta Niepodległości to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich, zazwyczaj bezimiennych bohate-
rów, to także nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego. 

Halina Wieczorek

Srebrny Jubileusz WTZ w Nowej Wsi

Narodowe Święto Niepodległości
Naród, który traci pamięć 

przestaje być Narodem.
  J. Piłsudski
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Dzień 11 listopada 1918 r. był przełomo-
wym dniem w historii nie tylko Polski, ale
i całego świata. Podpisano rozejm kończący
I wojnę światową, a Polska po 123 latach
niewoli odzyskała niepodległość. W tym 
roku świętowaliśmy 104. Rocznicę Od-
zyskania Niepodległości. W naszej gminie
odbyły się uroczystości upamiętniające 
te wydarzenia oraz wydarzenia z 31 paź-
dziernika 1939 r. gdzie męczeńską śmierć
 poniosło 8 kapłanów i 13 osób cywilnych 
z rąk niemieckich okupantów. W Parku
Miejskim przy obelisku ku czci pomordo-
wanych 1939-1945 została odsłonięta 
tablica upamiętniająca te osoby.
O godz. 9.45 ze strażnicy OSP, władze sa-
morządowe, poczty sztandarowe, delega-
cje zakładów pracy, orkiestra, druhowie 
strażacy oraz mieszkańcy przemaszero-
wali w uroczystym korowodzie ulicami 
miasta. Przy obelisku upamiętniającym 
wizytę prezydenta Ignacego Mościckiego 
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujaw-
ski Sławomir Bogucki, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Arkadiusz Włodarski oraz Proboszcz Parafii ks. Krzysztof Gąsiorowski złożyli kwiaty. W Parku Miejskim 
uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnym punktem tego podniosłego dnia było od-
słonięcie tablicy upamiętniającej. Prowadzący uroczystości Przemysław Wawrzyniak przytoczył zarys historyczny osób 
pomordowanych 31 października 1939 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Bogucki podziękował wszystkim osobom 
zaangażowanym, dzięki którym pamięć osób po 83 latach została przywrócona. Głos zabrał również przedstawiciel ro-
dzin, a dokładnie prawnuczek zamordowanego Władysława Szewczyka Pan Robert Stranc. Po poświęceniu tablicy przez 
Księdza Proboszcza, przedstawiciele władz samorządowych wraz z najstarszą żyjącą wnuczką W. Szewczyka Panią Anną 
Stranc uroczyście odsłonili tablicę upamiętniającą ofiary z października 1939 r.
Wiązanki kwiatów pod Obeliskiem ku czci pomordowanych 1939-1945 składali: Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujaw-
ski, Przewodniczący Rady Miejskiej, Proboszcz Parafii pw. Św. Jakuba, Rada Parafialna, Apostolat Maryjny, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Publiczne Szkoły Podstawowe z gminy Piotrków 
Kujawski (Bycz, Dębołęka, Piotrków Kuj.), Przedszkole Samorządowe Kujawiaczek i Żłobek, Biblioteka i Ośrodek Kultury, Sto-
warzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy oraz Społeczna Szkoła Branżowa I Stopnia, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi, 
Zakład Komunalny, Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim, Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, Klub Se-
niora „Złota Jesień”, przedstawiciele partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Klub motocyklowy Born To Ride MC Oddział Piotrków 
Kujawski. Po złożeniu wieńców uczestnicy udali się do kościoła parafialnego na uroczysta Mszę Św. w Intencji Ojczyzny.
Składamy podziękowania darczyńcom, dzięki którym powstała tablica upamiętniająca: Arkadiusz Wypijewski, Danuta i Prze-
mysław Pawłowscy, Agnieszka i Błażej Stranc, Jolanta i Robert Stranc, Sławomir Bogucki, Jarosław Waszak, Anna i Władysław 
Stranc, Bożena i Zbigniew Siudzińscy, Agnieszka i Łukasz Cieśla, Krystian Betliński, Arkadiusz Włodarski, Paweł Betliński, Błażej 
Barczak, Halina Wawrzyniak, Sławomir Kawczyński, Włodzimierz Kubiak, Marek Zientkiewicz, Błażej Fijałkowski, Jerzy Iglewski, 
Andrzej Schmidt, Radosław Kocent, Jan Bladowski, Arkadiusz Rybak, Grzegorz Woźniak, Michał Michalak, Maciej Machulak.
Dopełnieniem tego wyjątkowego dnia był przygotowany przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury oraz Publiczną Szkołę Podstawo-
wą Niepodległościowy Montaż Słowno-Muzyczny oraz koncert utworów patriotycznych w wykonaniu lokalnego zespołu 
Infected. Po powitaniu zaproszonych gości, organizatorzy wręczyli nagrody dla uczestników konkursu plastycznego „Sym-
bole Polski Niepodległej”, który był organizowany przez BiOK. Około godz. 18.15 Dyrektor BiOK Przemysław Wawrzy-
niak zaprosił na scenę młodych artystów, którzy zaprezentowali się w przejmującej, pełnej patriotyzmu akademii, a zespół 
Infected dopełnił to wszystko wyjątkowym koncertem akustycznym.
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych uroczystości, a w szczególno-
ści uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim wraz z opiekunami Panią Magdaleną Derucką i Panem 
Piotrem Deruckim, zespołowi Infected, dyrekcji i pracownikom Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim, ko-
misji konkursu plastycznego Pani Anicie Włodarskiej i Panu Krystianowi Betlińskiemu, członkom grupy rekonstrukcji histo-
rycznej, Panu Krzysztofowi Nejmanowi za realizację oświetlenia, Panu Arkadiuszowi Jarońskiemu za realizację nagłośnienia.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Anna i Przemysław Wawrzyniak

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary z 31.10.1939 r.
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W niedzielę 4 grudnia pomimo chłodnej aury na piotr-
kowskim rynku panowała gorąca atmosfera. Na spotka-
nie ze Świętym Mikołajem licznie przybyły dzieci wraz 
z rodzicami. Wszystkich uczestników przywitał Burmistrz 
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomir Bogucki oraz 
Dyrektor BiOK Przemysław Wawrzyniak. Przy dźwiękach 
świątecznej muzyki dzieci wraz ze «Śnieżynką» bawiły 
się, tańczyły i podskakiwały. Na rozgrzewkę każde 
dziecko mogło skosztować gorącej czekolady jak i również 
pierniczków i słodyczy. Nie zabrakło wspólnego ubierania 
choinki oraz wręczania prezentów przez Świętego Mikołaja. 
Przez cały ten czas towarzyszyli nam motocykliści z klubu 
Born To Ride MC Poland, którzy przywieźli ze sobą słodkie 
upominki. Dzieci mogły przekazać swoje świąteczne ży-
czenia Świętemu Mikołajowi oraz zrobić sobie z nim pa-
miątkowe zdjęcia.
Dziękujemy za wsparcie przy organizacji tego wydarzenia: 
Panu Sławomirowi Boguckiemu, Radnym Rady Miejskiej 
w Piotrkowie Kujawskim oraz członkom klubu motocyklo-
wego Born To Ride MC Poland Oddział Piotrków Kujawski.

Tekst: Karolina Bladowska
Foto: A.P. Wawrzyniak

Mikołajki na piotrkowskim rynku!
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29 listopada w bibliotece odbyła się Andrzejkowa Zabawa. Jedną grupę przybyłych Dzieci powitały 
dwie Wróżki: Szczęścia i Kolorowych snów. Na początek był wspólny Taniec do piosenki Duchy tu 
są, następnie Andrzejkowe kubeczki, a każdy wylosowany przedmiot miał swój symbol dla losują-
cego, Andrzejkowe serce z imionami i losy Kim będę w przyszłości , Czy wiesz, że… W tej zabawie 
edukacyjnej dzieci dowiedziały się skąd pochodzi zwyczaj Andrzejkowy, co oznacza to imię, od kiedy 
znany jest w Polsce i wiele innych ciekawych informacji. Była Galeria wizażu, podczas której dzieci 
malowały twarze, Andrzejkowe kalambury które wniosły wiele radości i kreatywności. Był taniec 
Lambada, podczas którego gimnastyka i ruch były najważniejsze. Był również poczęstunek dla na-
szych Gości i najbardziej popularne Andrzejkowe lanie wosku przez srebrny magiczny klucz. Każdy 
uczestnik zabrał ze sobą swoją figurę. Dzieci same zaproponowały Wyzwanie taneczne, podczas 
którego do popularnego utworu chętni pokazali swoje taneczne zdolności.
Drugą grupę Dzieci przywitała Cyganka. Tu Andrzejkowe Przepowiednie dotyczyły różnych aspek-
tów życia: przyszłości dalekiej i bliższej, miłości, przyjaźni, zawodu oraz marzeń tak wielkich jak i ma-
leńkich. Było wróżenie z kart: Cyganka prawdę ci powie, odnajdywanie imienia przyszłego partnera 
za pomocą szpilki przebijającej serce z imionami Kim będę – wróżba z akcesoriami zawodów, były 
też Szaszłyki z mądrą myślą – niespodzianką oraz Wróżba pustej kartki. Aby wróżby się spełniły , 
trzeba było je przypieczętować trafnym rzutem monety do wody – tzw. studni życzeń.
Dziękujemy bardzo naszym Wspaniałym Gościom i cieszymy się, że razem bierzemy udział w kulty-
wowaniu tradycji, która jest ogromną wartością, a przy okazji dobrą zabawą.

Tekst: Monika Kardacz, Irka Sobczak

Dnia 08 listopada w siedzibie BiOK odbyła się kolejna prezentacja fotorelacji z „Klubu Podróżni-
ka”. Tym razem dr Radosław Kożuszek zabrał nas do Estonii. Mogliśmy podziwiać piękny Tallin, 
który bez zmian przetrwał wiele wojen i wygląda niczym miasteczko z bajki. Dowiedzieliśmy 
się, że symbolem miasta jest Tomasz, czyli wiatrowskaz, który znajduje się na wieży ratusza. 
Ów Tomasz był kiedyś mieszkańcem Tallina, który przyczynił się do odparcia wrogiego wojska. 
Był bardzo lubiany przez dzieci i gry umarł pytały się rodziców co się z nim stało. Rajcy miejscy 
uzgodnili, że podobizna Tomasza zostanie wycięta z blachy i jako wiatrowskaz umieści się ją na 
ratuszu. Od tej pory rodzicie pokazywali dzieciom, gdzie aktualnie znajduje się Tomasz. Pod-
czas prezentacji mogliśmy oglądać najstarszą estońską fabrykę czekolady zwaną „Kalev” oraz 
dowiedzieliśmy się, że Estończycy potrafią robić napoje alkoholowe w zasadzie z każdych owo-
ców. Są zatem wina poziomkowe, pigwowe, rabarbarowe a nawet jarzębinowe. Udaliśmy się 
w wirtualną podróż do Parku Narodowego Lahmaa, gdzie znajduje się bardzo dużo bagnisk oraz 
trzęsawisk. Spotkać tam można także niedźwiedzie brunatne i łosie. Na wschodzie kraju znaj-
duje się duże miasto Narwa z zamkiem oraz miasto Kohtla- Jarve z zabytkową kopalnią węgla 
kamiennego, którą można zwiedzać. W kopalni do atrakcji należy przejażdżka podziemnym po-
ciągiem i oglądanie pracy maszyn wydobywających węgiel. W środowej Estonii warte odwiedze-
nia jest uniwersyteckie miasto Tartu oraz dawne krzyżacka twierdza w Vijlandi. Na prezentacji 
mogliśmy zobaczyć także jak wygląda życie na jednej z największych estońskich wysp- Hiumie. 
Znajdują się tak przędzalnie wełny, piękne dwory szlacheckie, latarnie morskie oraz liczne wioski 
rybackie. Dziękujemy za wspaniałą fotorelację i czekamy na następne.

Tekst/foto: Monika Kardacz

Niepodległość to bycie niezależnym, suwerennym, nie będącym podporządkowanym nikomu 
ani niczemu. To gwarancja wolności i przestrzegania prawa. W niepodległym państwie każdy 
może czuć się bezpieczny i jest równo traktowany, niezależnie od swojego pochodzenia. Panuje 
tu wolność słowa i wyznania.
10  listopada 2021 r. odbyło się posumowanie „Biegu Niepodległości”.  Dzieci i młodzież Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Dębołęce biegowym wysiłkiem uczcili  bohaterów naszego kraju. 
W sportowej rywalizacji, walcząc o zwycięstwo pamiętali także o ludziach, którzy nierzadko po-
święcili życie, abyśmy współcześnie cieszyli się wolnością.
W zawodach brali udział uczniowie i uczennice z klas IV-VIII.
W grupie dziewcząt klas IV – VI pierwsze miejsce wywalczyły uczennice z klas V, drugie miejsce 
zdobyły dziewczęta z klasy IV, trzecie miejsce zajęły uczennice z klasy VI.
W grupie chłopców klas IV – VI mistrzami biegu zostali uczniowie z klasy V, drugie miejsce wy-
biegali chłopcy z klasy VI, a trzecie miejsce zajęli chłopcy z klas IV.
W grupie dziewcząt klas VII – VIII mistrzyniami biegu zostały uczennice z klas VIII, drugie miejsce 
zajęły uczennice z klasa VII.
W grupie chłopców klas VII – VIII pierwsze miejsce wywalczyli uczniowie z klasy VII, drugie miej-
sce wybiegali chłopcy z klasy VIII.
Mistrzynie i Mistrzowie Biegu Niepodległości otrzymali pamiątkowe puchary.

Dorota Wysocka

Bieg Niepodległości

Wyprawa mieszkańców Piotrkowa do Estonii

Andrzejkowe Wróżby i Zabawy za nami …
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Noc Bibliotek już za nami... 5 października 2022 w piotrkowskiej bibliotece odbyła się 8 ogól-
nopolska edycja Nocy Bibliotek pod hasłem ‚’ To się musi powieść...’’
Dzieci obejrzały projekcję filmu ‚’Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai Pierwsza tajemni-
ca’’. Po seansie filmowym i dłuższym siedzeniu, by rozruszać mięśnie przystąpiliśmy do ćwi-
czeń z książką. Podczas tej zabawy dzieci dowiedziały się, że oprócz tego, że książki można 
czytać, uczyć się z nich, także przy ich pomocy możemy popracować nad naszą kondycją 
i wzmocnieniem mięśni. Wystarczy, że poświęcimy na ćwiczenia 10- 15 minut , a poprawa 
samopoczucia i zapał do dalszej pracy będzie gwarantowany.
Podczas Filmowych sekretów omawialiśmy ważne tematy: jak mądrze się różnić?, przy-
jaźń, skąd się bierze bezradność?, pozory mylą. Tu dzieci wykazały się ogromną wiedzą 
i wrażliwością. Na zakończenie zajęć przedstawiły jak widzą emocje: smutek, szczęście, strach 
i ciekawość. Można było obejrzeć Wystawę książek Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. 
Dzieci wygodnie usadowione, w otoczeniu mięciutkich pluszaków, niczym w łóżeczkach przy 
lekturze bajki na dobranoc, wysłuchały wesołych przygód Tomka z książki  „Opowiadania dla 
chichotania”  Renaty Piątkowskiej .
Następnie każdy uczestnik tradycyjnie już otrzymał do wykonania zadania specjalne z cie-
kawą i zabawną tematyką, typu przebieranki czy jedzenie bez użycia rąk. Dzieciaki narobiły 
mnóstwo hałasu, a na ich twarzach widać było zainteresowanie challengami / wyzwaniami.
Wszystko, co zaplanowaliśmy przy Waszym wsparciu i zaangażowaniu, drogie Dzieci udało 
się. Zapraszamy więc za rok.

Tekst: Monika Kardacz , Irka Sobczak; Foto: Michał Sobczak

Na dzień 29 września, przypadał w tym roku Ogólnopolski Dzień Gło-
śnego Czytania. Dla naszej biblioteki, zaszczytem było wybrać się z 
czytanką do najmłodszych z naszej gminy. Czytaliśmy bajkę o przyjaźni 
zwierzątek – misia i króliczka, o związanych z ich spotkaniem proble-
mach, a w rolach głównych wystąpiły króliczek i niedźwiadek na stałe 
mieszkające właśnie w bibliotece. „Pluszaki przedstawiły” swoje przy-
gody w klasach „0” w szkole podstawowej, we wszystkich grupach 
przedszkolaków oraz u najmłodszej grupy dzieci – w żłobku. „Po czy-
taniu i wytulaniu przez dzieciaki, maskotki wróciły zmęczone do swojej 
biblioteki”.

Tekst: Irka Sobczak; Foto: nadesłane

23 listopada br. w piotrkowskim domu 
kultury odbyło sie rozstrzygnięcie eli-
minacji miejsko-gminnych Ogólno-
polskiego Strażackiego Konkursu 
Plastycznego. W tym roku udział 
wzięło 81 prac w trzech kategoriach 
wiekowych. Komisja konkursowa w 
składzie: Jacek Nowacki - Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Piotrkowie Kujawskim, Przemysław 
Wawrzyniak - Dyrektor BiOK, Sekre-
tarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP oraz Anna Kaleta-Chmielewska - 
Instruktor BiOK, oceniła prace nastę-
pująco:
Kategoria I
I miejsce WIKTOR WRZESIŃSKI 
- PSP Bycz
II miejsce IGA PAWŁOWSKA 
- PSP Dębołęka
III miejsce ZUZANNA BOGUCKA 
- PSP Bycz
Wyróżnienie FABIAN KARPIŃSKI 
- PSP Bycz
Wyróżnienie NIKOLA BUTKIEWICZ - 
PSP Dębołęka

Kategoria II
I miejsce WOJCIECH KAZIMIERCZAK 
- PSP Dębołęka
II miejsce ANDŻELIKA KUBARSKA 
- PSP Piotrków Kujawski
III miejsce IZABELA PUSZKIEWICZ 
- PSP Piotrków Kujawski
Wyróżnienie LENA WRZESIŃSKA 
- PSP Bycz
Wyróżnienie LESZEK SZCZEPANKIEWICZ 
- PSP Dębołęka

Kategoria III
I miejsce SOFIIA SYDOROVA 
- PSP Piotrków Kujawski
II miejsce DAGMARA ROSZAK 
- PSP Dębołęka
III miejsce GRZEGORZ BRAER 
- PSP Bycz
Wyróżnienie LAURA POBOŻY 
- PSP Bycz
Wyróżnienie ARTUR ILECKI 
- PSP Dębołęka

Nagrodzone prace (I, II, III i wyróżnie-
nia) wezmą udział w następnym eta-

pie konkursu - eliminacjach powiato-
wych.
Wręczenie nagród za eliminacje 
miejsko-gminne odbędzie się 20 
stycznia 2023 r. o godz. 19.00 w sali 
remizy OSP w Piotrkowie Kujawskim 
podczas Walnego Zebrania.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za udział oraz życzymy dalszych suk-
cesów na wyższych szczeblach kon-
kursu.

Tekst/foto: Przemysław Wawrzyniak

Noc Bibliotek pod hasłem „To się musi powieść...”

Rozstrzygnięcie eliminacji miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego

Dzień Głośnego Czytania!
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Kraje położone na południu Europy zawsze były chęt-
nie zwiedzane przez Polaków. Od kilkunastu lat za-
miast jednak wyjeżdżać do Grecji, Włoch czy Hiszpa-
nii nasi rodacy coraz chętniej odwiedzają Bałkany.

Odkrywanie Albanii
Czarnogóra i Albania to dwa kraje bałkańskie, które 
w ostatnim czasie zwiedzili sympatycy piotrkowskiego 
Klubu Podróżnika. Wyprawa na Bałkany tak jak i wszystkie 
inne wycieczki odbyła się samolotem. Uczestnicy wyjazdu 
z Piotrkowa do Warszawy dojechali wynajętym busem, 
a stamtąd do Czarnogóry udali się samolotem z przesiadką 
w Wiedniu. Pierwszego dnia Piotrkowianie zwiedzali 
stolicę Czarnogóry czyli Podgoricę. Parlament Republiki 
Czarnogóry dnia 3 czerwca 2006 właśnie w Podgoricy 
proklamował niepodległość, kończąc tym samym luźną unię 
z Serbią. Czarnogóra jest zatem najmłodszym (nie licząc 
nie uznanego przez ONZ Kosowa) i jednym z najmniejszych 
krajów Europy. Podgorica nie jest typowo turystycznym 
miastem, a do rangi stolicy podniesiona została za czasów 
socjalizmu. W centrum miasta znajduje się mała Starówka 
z kilkoma meczetami, kamiennym mostem, ruinami cytadeli 
oraz dawną, turecką wieżą zegarową. Nazajutrz uczestnicy 
wycieczki udali się wynajętym busem do Albanii. Przejazd 
przez granicę odbył się bardzo sprawnie i po niecałej 
godzinie Piotrkowianie zwiedzali już ogromny kamienny 
most Mesit wybudowany za czasów tureckich. Następnym 
punktem wyprawy było największe miasto na północy Al-
banii czyli Szkodra. Centrum stanowi urokliwy deptak z licz-
nymi sklepami i restauracjami. Tuż obok znajduje się wielki 
meczet, cerkiew prawosławna a trochę dalej ogromna kate-
dra katolicka. Przy deptaku znajduje się także pomnik Matki 
Teresy z Kalkuty, która z pochodzenia była właśnie Albanką. 
Dalej turyści udali się do pobliskiego zamku Rozafa, który 
wybudowany był przez Wenecjan. Gigantyczna, kamienna 
budowla ulokowana została na wysokim klifie. Ze szczytu 
rozciąga się panoramiczny widok na okolicę. Znajduje się tu 
także muzeum oraz restauracja. Do zamku prowadzi stroma, 
kamienna droga, którą na szczyt wjadą jedynie motocykle 
i samochody wyposażone w napęd 4x4. Następnym punk-
tem programu był położony nad rzeką Ołowiany Meczet. Ta 
opuszczona budowla swoją nazwę zawdzięcza ogromnej 
kopule, która w dużej części wykonana została z ołowiu.

Durmitor jak z bajki
Park Narodowy Durmitor, gdzie znajduje się najwyższy 
szczyt Czarnogóry Bobotov Tuk (2522 m n.p.m.) wygląda 
jak zagubiony w czasie. Nie znajdziemy tu tak jak w pol-
skich Tatrach tłumów turystów, licznych hoteli, restauracji 
i stad owiec. Durmitor to przede wszystkim nietknięta, wy-
sokogórska przyroda. Na terenie parku znajduje się kilka-
naście jezior polodowcowych, ponad 20 szczytów, których 
wysokość przekracza 2300 m n.p.m. i kilka jaskiń. Na je-
den ze szczytów (Savin Kuk) uczestnicy wycieczki wjecha-
li wykorzystując do tego celu dwuetapową kolejkę linową. 
Najlepszą bazą wypadową w góry Durmitoru jest maleńka 
miejscowość Żabljak, gdzie znajdował się hotel, w którym 
spali Piotrkowianie. W odległości kilku kilometrów od miej-
scowości znajduje się największy kanion Europy, którego 
głębokość miejscami wynosi ponad 1000 m, kanion rzeki 
Tara. Najlepszym miejscem do oglądania kanionu jest most 
na rzece w miejscowości Budeczevica. Tuż obok znajdowa-
ła się stacja tyrolki- odważniejsi Piotrkowianie zdecydowali 

Piotrkowianie na Bałkanach
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się na zjazd. Będąc w górach uczestnicy wycieczki odwiedzili 
jeszcze jeden Kanion o nazwie Platije, wysokogórski park 
narodowy Biogradska Gora, dwa prawosławne klasztory 
(Morača i Dobrilovina) oraz położone tuż przy serbskiej gra-
nicy górskie miasteczko Pljevija. Wielkim przeżyciem była 
także wizyta na gigantycznym klifie, z którego roztaczał się 
wspaniały widok na meandry rzeki Ćehotine.
Opuszczając strefę wysokogórska turyści odwiedzili miasto 
Nikšić z katedrą prawosławną, pałacem królewskim 
i ogromnym mostem Carev, a także wykuty w skale klasztor 
Ostrog. Następnie udali się do Jaskini Lipskiej, która jest naj-
większą z czarnogórskich jaskiń a zwiedzać można ją jedynie 
z przewodnikiem w określonych godzinach. Z jaskini tury-
ści udali się do Cetynii czyli dawnej stolicy kraju, która jest 
jednocześnie stolicą konstytucyjną. Liczne pałace, budynki 
dawnych ambasad, muzea i archiwa ukazują dawną świet-
ność tego kraju. W miasteczku nie widać marketów, sznurów 
samochodów i blokowisk, co nadaje mu spokojny, a czasami 
nawet senny charakter. Niedaleko znajduje się również góra 
Lovćen, na której usytuowane jest mauzoleum największe-
go poety i jednocześnie władcy Czarnogóry Petara II Petro-
vica Niegosza. Następnie turyści z Piotrkowa odwiedzili nie-
wielką, górską wioskę Njeguši, gdzie spróbowali oryginalnej 
szynki czarnogórskiej oraz kilku gatunków lokalnych serów. 
Mogli zwiedzić oryginalną wędzarnie, gdzie przy suficie wi-
siało kilkadziesiąt wielkich szynek wieprzowych.

Morze i jezioro
Jadąc w kierunku morza Piotrkowianie odwiedzili rezerwat 
archeologiczny o nazwie Stary Bar. To wielkie opustoszałe 
miasto dawniej było jednym z największych w regionie. 
Mieszkańcy przenieśli się jednak nad morze wytyczając 
tym samym nowe miasto portowe nazwane tak samo jak 
poprzednia osada czyli Bar. Dla odróżnienia dawną osadę 
nazywa się Starym Barem. Dalej trasa wiodła nad Jezioro 
Szkoderskie. Po drodze Piotrkowianie mogli zobaczyć jedno 
z największych drzew oliwnych na świecie a następnie prze-
jechali specjalnie oznakowaną trasą panoramiczną z wy-
znaczonymi punktami widokowymi na jezioro. Samo jezioro 
położone jest między Czarnogórą i Albanią. Część czarno-
górska otoczona jest ochroną przyrodniczą i zwiedzać moż-
na tylko określone obszary. Po przyjeździe do miasteczka 
o nazwie Virpazar Piotrkowianie wynajęli łódź z kapitanem 
i udali się na godzinny rejs. Podczas wycieczki mogli podzi-
wiać subtropikalną roślinność, wiele gatunków ptaków oraz 
położone na brzegach wsie rybackie, ruiny zamków, cerkwie 
oraz kościoły.
Czarnogóra położona jest nad Morzem Adriatyckim dlatego 
wiele nadmorskich miasteczek pełni funkcje typowych 
kurortów wakacyjnych. Pierwszym miastem nadmorskim, 
które zwiedzali Piotrkowianie był Herceg Novi, który po-
łożony jest najbliżej chorwackiej granicy. Centrum stanowi 
bardzo dobrze utrzymane Stare Miasto z kilkoma kościołami 
oraz dwoma twierdzami- Czerwoną i Morską. Innym zwie-
dzanym miastem był Perast. Nad miastem dumnie domi-
nuje wiekowy kościół katolicki z bogatą kolekcją dewocjo-
naliów. Co kilka minut z nabrzeża odpływają małe łódki na 
sztuczną wyspę, na której znajduje się kościół Matki Bożej 
na Skale. Adriatyckie wybrzeże Czarnogóry nie ma sobie 
równych w Europie. Na szczególną uwagę zasługuje słynna 
Zatoka Kotorska (Boka Kotorska), gdzie morze wdziera się 
w międzygórskie doliny, tworząc tym samym największe 

klify południa Europy. Najpiękniejszym miastem zatoki jest 
Kotor, którego Stare Miasto jest jednym z najlepiej zacho-
wanych średniowiecznych zespołów miejskich w Europie. 
W mieście znajduje się kilka zabytków sakralnych z XII I XII 
wieku, liczne pałace, średniowieczne domy mieszkalne oraz 
słynna wieża zegarowa z XVI w. Miasto otoczone jest monu-
mentalnymi murami, które wspinają się wysoko na wzgórze, 
z którego rozciąga się niezapomniany widok na Kotor oraz 
całą zatokę. Na jednym ze wzgórz ulokowana jest cytadela 
z murami obronnymi. Stare Miasto jest w kształcie trójkąta 
i wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Niecałą godzinę drogi od Kotoru znajduje się główny kurort 
adriatycki Czarnogóry czyli Budva. Sercem miasteczka jest 
mała ale zadbana Starówka z kościołami, murami obronnymi 
i dawnymi koszarami. Głównym magnesem przyciągającym 
turystów do Budvy są jednak długie, szerokie i piaszczyste 
plaże. Z jednej z nich widać niewielką wyspę nazywaną Sveti 
Stefan. Wyspa dostępna jest tylko dla osób tam mieszkają-
cych, a ceny hoteli czy mieszkań są na niej bardzo wysokie. 
Ostatnim miastem nadmorskim był Bar, gdzie tuż przy plaży 
znajduje się otoczony palmami dawny pałac królewski.
We wszystkich miejscowość położonych nad Adriatykiem 
znajduje się mnóstwo restauracji, barów, pubów i dyskotek. 
Plaże i nadmorskie promenady dudnią życiem, zabawą i sło-
wiańską radością.

Smacznie i tłusto
Mimo, że dla Polaka Czarnogóra to praktycznie kraj 
tropikalny, swobodnie można porozumiewać się tu po 
polsku. Serbski, czyli język urzędowy Czarnogóry jest 
w dużej mierze zbliżony do polskiego. Uważajmy jednak na 
pułapki językowe. «Prawo» po serbsku oznacza, że musimy 
iść prosto, a nie skręcić.
Kuchnia Czarnogóry oparta jest głownie na mięsie, dlatego 
wegetarianie nie będą czuli się tutaj komfortowo. Na 
każdym kroku znajdują się nieduże budki sprzedające 
szaszłyki, kebab i przepyszne pieczone steki. Popularne 
są tutaj również dania w skład których wchodzą różne 
rodzaje siekanego mięsa. Taka mieszanka mięs dość często 
pieczona jest razem z ziemniakami lub z ryżem. Będąc 
w Czarnogórze należy spróbować koniecznie pieczonej 
jagnięciny oraz ryb, podawanych tu na wiele sposobów. 
W Czarnogórze, podobnie tak jak w innych bałkańskich 
państwach rolę naszego hamburgera pełni burek. Jest to 
tłusty, drożdżowy pieróg z mięsnym, twarogowym lub 
warzywnym nadzieniem. Popularne są tu również różnego 
rodzaju zapiekanki w skład których wchodzi ser, szpinak, 
cebula i mięso. Czarnogórcy piją dużo miejscowego wina 
oraz piwa. Do najbardziej popularnych piwnych marek 
należy Nikšićko oraz serbskie piwo Jelen. Najpopularniejszą 
rakiją (wysokoprocentowy destylat przyrządzany z różnych 
owoców) jest domaća rakija, czyli tak naprawdę domowej 
produkcji bimber. Każdy gospodarz ma własną recepturę jej 
wytwarzania. Dla wprawnego podniebienia każdy rodzaj ra-
kii ma inny smak. Z kolei najsłynniejszym czerwonym, czar-
nogórskim winem jest wytrawny Vranac. Z kolei najbardziej 
znanym czarnogórskim białym winem jest Krstač. Kawę 
w Czarnogórze przyrządza się głównie po turecku, jest bar-
dzo mocna i serwuje się ją z dużą ilością cukru.

dr inż. Radosław Kożuszek
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KULTURA I OŚWIATA

Każdego roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dę-
bołęce z okazji Dnia Niepodległości odwiedzają miejsca związane 
z naszą lokalną historią.

8 listopada 2022 r. młodzież naszej szkoły uczciła odzyskanie 
niepodległości poprzez uczestnictwo w akcji: Znicz – Pamiętamy! 
Uczniowie zapalili znicze  pod pomnikiem ofiar II wojny światowej, 
tablicą upamiętniającą mord kapłanów w czasie II wojny świato-
wej, a także miejscem związanym z prezydentem Mościckim, przy 
mogile księży i Władysława Nałęcza Małachowskiego w Piotrko-
wie Kujawskim, pod pomnikiem ofiar Powstania Styczniowego 
w Nowej Wsi oraz naocznych świadków tej bitwy w Broniszewie
i w Połajewie. Zwiedzali Izbę Pamięci w Piotrkowie Kujawskim. 
Pomieszczenie, w którym przechowuje się i udostępnia zwie-
dzającym pamiątki związane z zamordowaniem księży deka-
natu piotrkowskiego oraz bezimiennych osób świeckich przez 
okupantów. 

Uczniowie  modlitwą i minutą ciszy uczcili pamięć bohaterów.

Dorota Wysocka

Akcja: Znicz – Pamiętamy!

Według dawnych wierzeń, noc świętego Andrzeja miała moc magiczną, 
pozwalającą zerknąć przez ramię w przyszłość. 23 listopada w Publicz-
nej szkole Podstawowej w Dębołęce odbyła się długo oczekiwana przez 
uczniów zabawa andrzejkowa przygotowana przez Samorząd Uczniow-
ski. Uczennice z klasy IV i V wcieliły się w role fantazyjnie przebranych 
wróżek i przygotowały stoiska z atrakcyjnymi wróżbami. Uczniowie ba-
wili się wspaniale. Wszyscy chcieli usłyszeć, kim będą w przyszłości, czy 
spełnią się ich marzenia oraz jakie imię będzie nosił ich wybrany. Całą 
imprezę uświetniła nam fantastyczna muzyka, której przygotowaniem 
zajął się pan Jarek. Wszyscy byli zmęczeni, ale zadowoleni. Dziękujemy 
wszystkim za wspaniałą zabawę.

Jolanta Stranc

Andrzejki w PSP w Dębołęce

29 września 2022r uczniowie Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Dę-
bołęce pojechali do CEE w Włocław-
ku, na warsztaty ekologiczne. Pod-
czas pierwszych zajęć, uczestnicy 
poznali życie i znaczenie pszczół, na 
kolejnych, pogłębili wiedzę o sposo-
bach gospodarowania odpadami  i po-
stępowania z „elektrośmieciami”. Pod-
sumowaniem każdego spotkania było 
wytapianie świec z wosku pszczelego 
oraz ozdabianie toreb, powstałych
z recyklingu.
Wszyscy wrócili pełni wrażeń ze swoimi wytworami, jakimi były świece i eko-torby. 

M. Pietrzykowska

WARSZTATY EKOLOGICZNE
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13.10.2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce odbyła się 
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli zaproszeni 
goście. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia pani Dyrektor, która 
przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, zaproszonych 
gości oraz uczniów. Następnie przekazała głos uczniom. Przedstawie-
nie zatytułowane „Bezmierny nasz dług wdzięczności…” przygotowali 
uczniowie klasy ósmej pod kierunkiem pani Elżbiety Gardyza-Piotrow-
skiej. Młodzi artyści piosenką  i słowem wyrazili swoje podziękowanie za 
gorące serca, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej 
drodze do zdobywania wiedzy. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w 
kierunku nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność 
za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę 
o dobro wychowanków.  Następnie w zabawny sposób młodzi artyści 
zaprezentowali humorystyczną scenkę „Jeden dzień z życia ucznia”. Ten dzień był także doskonałą okazją do wręczenia 
kwiatów wszystkim pracownikom szkoły oraz zaproszonym gościom.
Na zakończenie akademii głos zabrała p. dyrektor Elżbieta Niedziałkowska, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pra-
cy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym 
zawodzie. 
Za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci szczególne podziękowania skierowali w stronę grona pedagogiczne-
go pan Burmistrz Sławomir Bogucki,  pan Błażej Barczak, przewodnicząca Rady Rodziców pani Małgorzata Marciniak oraz 
pan Edward Kubisiak, życząc jednocześnie satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie 
nauczyciela.

   Elżbieta Gardyza-Piotrowska

Dzień Edukacji Narodowej w PSP Dębołęka

DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ 2022

„Edukacja, to najpotężniejsza broń 
jakiej możesz użyć, żeby zmienić świat.”

 Nelson Mandela

Dnia 13 października, jak co roku, w naszej spo-
łeczności szkolnej odbyła się uroczysta akademia z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie rozpoczął 
dyrektor Dariusz Jałoszyński witając przybyłych go-
ści w osobach p. Sławomira Boguckiego Burmistrza 
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, p. Alicji Wójcik 
kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, p. Marzeny 
Czajkowskiej kierownika Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Nowej Wsi oraz zacnego grona naszych 
emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły. 
Goście złożyli kwiaty wraz z życzeniami pomyślności i sukcesów dla całej placówki na ręce dyrektora Jałoszyńskiego. 
W dalszej części spotkania nastąpiło wręczenie nagród dla nauczycieli i pracowników szkoły. Po oficjalnej części uroczysto-
ści, nadszedł czas na zaprezentowanie talentów naszych młodych artystów. Podczas części artystycznej, uczniowie słowem 
i piosenką dziękowali wszystkim pracownikom szkoły za ich trud i serce. Znalazło się też miejsce na scenki z życia szko-
ły w ujęciu kabaretowym. 
Spotkanie przebiegło w duchu wzajemnego zrozumienia i wdzięczności, nie zabrakło też łez wzruszenia…

Emilia Lewandowska

Już od lat, 4 października jest Świętem Zwierzaków. W tym właśnie dniu nasze zwierzęta 
powinny być szczególnie docenione i uszanowane. Nasza biblioteka uczciła dzień zwierząt 
wystawką i zbiórką darów dla bezdomnych kotów i psów. Dziękujemy wszystkim osobom, 
które przekazały dary.

Tekst/foto: Irka Sobczak

Dzień Zwierzaków w Bibliotece
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Dzień Chłopca to idealna okazja, by złożyć chłopcom wspaniałe życze-
nia. W Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce  świętowanie Dnia 
Chłopca na stałe wpisało się w kalendarz imprez. Dziewczyny składają 
w tym szczególnym dniu najlepsze życzenia swoim kolegom z klasy. Z tej 
okazji żeńska część Samorządu Uczniowskiego przygotowała dla wszyst-
kich chłopców słodkie upominki.  Chłopcy z klasy IV również obchodzili 
swoje święto. W tym dniu dziewczynki oprócz tradycyjnych życzeń i od-
śpiewania „sto lat”, wręczyły kolegom prezent w postaci piłki oraz certy-
fikatu „Super chłopaka”. Obchody Dnia Chłopca minęły w sympatycznej 
atmosferze przy przebojach ulubionych wykonawców oraz smakołykach 
przygotowanych przez mamy. Wszystkim chłopakom życzymy jeszcze raz 
wszystkiego najlepszego!!!

Jolanta Stranc

Dzień chłopca

25 listopada 2022 roku odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Dębołęce Dzień Pluszowego Misia. W przedsięwzięciu brały udział dzieci 
z klas 0- III. Maluchy przyniosły do szkoły mnóstwo pluszaków, najczęściej 
były to misie, małe, duże, ale i pieski, świnki, kotki i inne pluszowe zwie-
rzaki i stwory. Przytulanki towarzyszyły dzieciom podczas lekcji i przerw. 
Siedziały na ławkach, krzesełkach, spacerowały z uczniami na korytarzu. 
Ponadto dzieci na lekcjach prezentowały swoje maskotki i opowiadały ich 
historie. Niektórzy rysowali ich portrety, przedstawiali momenty, w któ-
rych pluszaki pierwszy raz znalazły się w ich domach. Dzień Pluszowe-
go Misia to niezwykłe i magiczne doświadczenie, które dostarczyło ma-
luchom wielu niezapomnianych wrażeń. 

Jolanta Kapturska

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Dnia 5 listopada obchodzone jest jedno z najprzyjemniejszych świąt – 
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W dzieciństwie dzięki bajkom 
świetnie się bawiliśmy, śmialiśmy, a nawet wzruszaliśmy. Tego dnia war-
to więc sobie o nich przypomnieć. 7 listopada również w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Dębołęce uczniowie przebrali się za swoich ulubionych 
fantastycznych bohaterów.
Można było spotkać wiele księżniczek, węża, Czerwonego Kapturka, Pi-
rata, Pippi Pończoszankę, Fionę, Kosmonautę, Niedźwiadka, Kota w Bu-
tach i wiele innych ciekawych postaci. Dzieci wspaniale bawiły się podczas 
słuchania bajek, rozwiązywania zagadek i łamigłówek. Wszyscy cudow-
nie się prezentowali. Na pewno pozostały im z tego bajkowego dnia miłe 
wspomnienia. Aleksandra Starosta, Irena Lisiecka

Dzień postaci z bajek

Dzień zdrowego śniadania
Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Dzięki niemu dzieci mają 
energię do nauki i siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień.
8 listopada obchodzony jest Dzień Zdrowego Śniadania. Z tej okazji 
uczniowie klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce wspólnie 
przygotowali smaczne i zdrowe kanapki. Z talerzy znikało i znikało, a moż-
liwość stworzenia niepowtarzalnej kanapki przyniosła wiele uśmiechów 
i radości. Samodzielnie przyrządzone kanapki wszystkim bardzo smako-
wały. 
To było ciekawe doświadczenie i świetna zabawa, dzięki której uczniowie 
uczą się jak ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie. Mamy nadzieję, że 
zdrowe śniadania na co dzień zagoszczą w domach naszych uczniów.

Jolanta Stranc
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„Znając języki wszędzie czujesz się jak u siebie w domu.”
Edmund De Waal 

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września już od 20 lat. Celem tego święta jest promocja różnorodności języ-
kowej i kulturowej, która stanowi narzędzie, umożliwiające osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia i tolerancji. Idea 
tego dnia zagościła również w naszej szkolnej społeczności.  
Uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami  przygotowali najważniejsze informacje i ciekawostki na temat wyloso-
wanych przez siebie państw i umieścili je na drzwiach swoich sal. Wśród wybranych krajów znalazły się Wielka Brytania, 
Włochy, Hiszpania, Turcja, Francja, Ukraina, Niemcy, Szwajcaria, Belgia i Szwecja. Wszyscy bardzo się zaangażowali podczas 
obchodów tego dnia. Uczniowie już od rana podczas przerw lekcyjnych wymieniali się podstawowymi zwrotami w „swoim” 
języku, co sprawiało im dużą satysfakcję i radość. Najmłodsi zaserwowali swoje talenty taneczne i wokalne. Zgromadzeni 
na sali gimnastycznej obejrzeliśmy „belgijkę” w wykonaniu klasy II, oraz wysłuchaliśmy uczennic z klasy III śpiewających pio-
senkę „What’s your hobby?” Następnie przyszedł czas na zaprezentowanie tego, czego dowiedzieliśmy się o wylosowanych 
krajach i językach. Quiz wiedzy nie wyłonił jednak zwycięzców. Wszyscy byli doskonale przygotowani. 
Po słodkiej nagrodowej przekąsce, przyszedł czas na degustację  smakołyków, najbardziej charakterystycznych dla prezen-
towanych tego dnia państw. Cóż, można by rzec chwilo trwaj… 

Emilia Lewandowska

20 października 2022 r. zakończyliśmy zbiórkę kasztanów, podczas której 
zebraliśmy 900 kg tego owocu. Pieniądze  uzyskane ze sprzedaży zasiliły bu-
dżet Samorządu Uczniowskiego. Najwięcej kasztanów dostarczyli: 
• Julia Mażuchowska  z klasy III- 132,5 kg, 
• Alan Skonieczny z klasy IV – 47 kg,
• Filip Puchałka z klasy V – 38,6 kg. 
Otrzymali oni drobne upominki ufundowane przez Samorząd Uczniowski. 
W ramach nagrody za zbiórkę kasztanów zostanie zorganizowany  wyjazd 
do kina. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom i ich rodzi-
com za zaangażowanie i  udział w akcji. Katarzyna Czaplewska

6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym 
w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową 
tradycję. Po długim oczekiwaniu dzieci docze-
kały się wizyty upragnionego gościa. Uczniowie 
na powitanie Mikołaja zaprezentowali wierszyki, 
piosenki, a także obiecali, że będą grzeczni i po-
starają się nie sprawiać kłopotu swoim rodzicom 
ani nauczycielom. Po takich deklaracjach Mikołaj 
przystąpił do swojego zadania – obdarzył dzieci 
słodkimi upominkami, które wywołały uśmiech na 
ich twarzach. Był to niezwykły grudniowy dzień.

Jolanta Stranc

Mikołajki

„Finał Kasztanobrania 2022”

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W NASZEJ SZKOLE
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W piątkowy wieczór  21 października uczniowie klasy 7 Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Dębołęce wyposażeni w materace, śpiwory i kołdry zebrali się, aby od-
czarować szkołę nocą. Od godziny 19 do 8 rano następnego dnia uczniowie mogli 
poznać szkołę z zupełnie innej strony. Najpierw była wspólna zabawa na boisku 
szkolnym, następnie uczniowie przygotowali miejsce do spania. Klasa 7 zorga-
nizowała swoją sypialnię na tę noc na sali gimnastycznej. Salę udekorowaliśmy 
lampkami. Najlepszą zabawą był zdecydowanie zabawa „w chowanego”. Nikt nie 
spodziewał się, że szkoła kryje tyle zakamarków, w których można się schować. 
Następnie przeszliśmy do znanej wszystkim bitwy na poduszki. Świetną zabawą 
integracyjną okazały się „Kalambury”. Oczywiście nie zapomnieliśmy o higienie. 
Przebrani w piżamy zasiedliśmy do wspólnej kolacji. Około 23 wszyscy po po-
rządnym wyszorowaniu zębów wskoczyliśmy do „łóżek”, aby obejrzeć razem film. 
Rano po porannej tapecie i szybkim śniadaniu rozeszliśmy się do domów. 
Tego dnia również uczniowie klasy IV zamiast spędzić kolejne popołudnie przed 
komputerem, zostali na noc w szkole i to … z własnej woli!!! Celem tej przygody 
było pokazanie szkoły z innej perspektywy, nie tylko jako budynku, do którego 
trzeba przyjść rano z odrobionymi lekcjami,  ale także miejsca, gdzie można do-
brze się bawić i miło spędzić czas, przy okazji poznając się nawzajem i integrując.
 Po pierwszych okrzykach zachwytu i radości, przystąpiliśmy do przygoto-
wania miejsc do spania. Nadmuchane materace, cieniutkie karimaty, mię-
ciutkie poduszki i równiutko ułożone śpiwory, wybornie prezentowały się 
w naszej „sypialni”, którą stała się nasza sala lekcyjna. Najwięcej radości spra-
wiła uczniom zabawa z latarkami po zmroku na boisku szkolnym. Niezbęd-
nym akcentem wieczoru była przerwa na własnoręcznie przygotowaną ko-
lację, a potem… zabawom nie było końca: bitwa na poduszki, wspólny seans 
filmowy i jak na dziewczyny przystało zabiegi kosmetyczne, na które skusiła 
się również pani Basia. Nie dało się jednak zmęczyć naszych uczniów, wyka-
zywali się bowiem niezmierzoną energią jeszcze przez wiele godzin i ostatnią rzeczą na jaką mieli ochotę podczas nocy 
w szkole było spanie. 
Atmosfera zabawy, która towarzyszyła tej imprezie, na pewno pozwoliła uczniom polubić szkołę i odnaleźć tu swoje miejsce, 
a spędzenie wieczoru w domowych kapciach i piżamach, pomoże traktować szkołę jak drugi dom. Sen był krótki, a poranne 
porządki intensywne. O godzinie 900 wszyscy, prawie wyspani, udali się do domów. Spędzenie nocy poza domem, w warun-
kach „spartańskich” na pewno uczyniło z uczestników tego wydarzenia osoby bardziej samodzielne i odpowiedzialne. 

Beata Sas Wisłocka, Jolanta Stranc

Noc w szkole

21 października 2022 roku w naszej szkole odbyła się bardzo ważna uro-
czystość, a  mianowicie przyjęcie w poczet uczniów dziewięciu dziewczy-
nek z klasy pierwszej uczęszczających do naszej szkoły oraz Katriny Fordon, 
która ze względu na swoją niepełnosprawność  realizuje obowiązek szkolny 
w OREW-ie w Sadlnie.
Na tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć specjalnych gości a byli 
nimi: Burmistrz Miasta i Gminy Pan Sławomir Bogucki, członek zarządu wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego Pan Sławomir Kopyść, Przewodnicząca 
Rady Rodziców Pani Sylwia Mażuchowska. Katrince natomiast towarzy-
szyła mama, Dyrektor OREW  Pani Anna Liczbińska  oraz wychowawczyni. 
Dziewczynki wraz z wychowawcą przygotowały krótki występ artystyczny, 
aby mogły udowodnić, że są w pełni przygotowane na bycie uczennicami 
szkoły. Chłopcy Filip i Kuba zweryfikowali wiedzę pierwszoklasistek, aby na 
koniec stwierdzić, że mogą złożyć uroczyste ślubowanie. Przed całą szko-
łą dziewczynki złożyły i  podpisały Akt ślubowania, a dyrektor szkoły Pan 
Dariusz Jałoszyński pasował je na uczennice. Oczywiście nie zabrakło nie-
spodzianek, które  przygotowali  zaproszeni goście, dyrektor szkoły, wycho-
wawca klasy i rodzice. Upominki i dyplomy sprawiły ogromną radość.
Po części oficjalnej rodzice pierwszoklasistek zaprosiły wszystkich na słod-
ki poczęstunek. Ten dzień zapewne pozostanie w pamięci uczennic klasy 
pierwszej na bardzo długo.

Monika Ciesielska

„Pasowanie pierwszoklasistek”
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Pamiętamy o tych, co odeszli
W listopadzie jak co roku, grupa uczniów z  PSP w Dębołę-
ce, oddała cześć i pamięć bliskim spoczywającym na cmen-
tarzach naszej okolicy. Odwiedzając miejsca wiecznego 
spoczynku, zapalili znicze na grobach nauczycieli, którzy pra-
cowali i współpracowali z naszą szkołą. Chwile spędzone nad 
mogiłami były zachętą do przemyśleń o przemijającej historii, 
którą warto utrwalić dla potomnych.

M. Pietrzykowska

Dnia 27 września br. uczniowie klasy ósmej wraz z p. dyrekto-
rem Dariuszem Jałoszyńskim i ks. dr. Sławomirem Sobiechem 
uczestniczyli w pielgrzymce ósmych klas szkół podstawowych 
z terenu diecezji włocławskiej do Lichenia. Na wspólnej mo-
dlitwie pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa” w bazylice 
licheńskiej zgromadziło się około czterech tysięcy młodych lu-
dzi, którzy rozpoczęli ostatnią klasę szkoły podstawowej, a już 
w przyszłym roku staną przed decyzją wyboru szkoły średniej. 
Uczniowie klasy ósmej naszej szkoły uczestniczyli w nabożeń-
stwie Drogi Krzyżowej na Golgocie. Przed Eucharystią w bazylice 
ewangelizację poprowadziła Gdańska Szkoła Nowej Ewangeliza-
cji i zespół Maksymalni z Konina.  Eucharystii przewodniczył bi-
skup włocławski Krzysztof Wętkowski. Homilię do młodych ludzi 
obecnych w licheńskiej świątyni wygłosił ks. Andrzej Niemcewicz 
z Gdańska, który podkreślił, że zbawienie można osiągnąć przez 
wiarę i nawrócenie. Biskup włocławski zauważył – „nie ma świę-
tego bez przeszłości i nie ma grzesznika bez przyszłości. Przy-
szłość jest przed wami. Także przyszłość dotycząca świętości”.
 Po Mszy świętej młodzież zawierzyła się Matce Bożej Licheńskiej 
i udała się na zewnątrz bazyliki, aby wziąć udział we wspólnej 
agapie na placu przy dzwonnicy. Każdy uczestnik pielgrzymki 
otrzymał także pamiątkowy różaniec.

 ks. Sławomir Sobiech

10 października 2022 r. w ramach akcji „Bezpieczna droga do szko-
ły” odbyło się spotkanie uczniów klas I – III oraz przedszkolaków z dziel-
nicowymi st. asp. Andrzejem Karpińskim i  sierż. szt. Cezarym Małkow-
skim.  Funkcjonariusze przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania 
się po drodze, zachęcali do wyposażenia ubiorów i plecaków w elemen-
ty odblaskowe. Przestrzegali najmłodszych przed zabawami w pobliżu 
jezdni. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak reagować w sy-
tuacji innych zagrożeń, m.in. kiedy zauważą pożar, jak zachować się kiedy 
zaatakuje ich pies. Przypomnieli też sobie numery alarmowe.
Dzielnicowi zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na 
dzieci podczas kontaktu z obcymi i omówili sposoby unikania ich. Duże 
zainteresowanie wzbudził mundur policjanta oraz akcesoria potrzebne 
mu do pracy. 
Wszyscy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa, dzielili się swoimi spo-
strzeżeniami i doświadczeniami. Wykazali się dobrą znajomością znaków drogowych  i zasad przechodzenia przez ulicę.
Liczymy, że i tym razem wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie w praktyce.

Anna Bartczak

Pielgrzymka klas ósmych 
szkół podstawowych do Lichenia

BEZPIECZEŃSTWO – WAŻNA SPRAWA
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W czwartek,  20 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania. Na 
początku akademii pani dyrektor powitała zgromadzonych gości, rodziców i uczniów.  
Następnie dzieci z klasy pierwszej złożyły przysięgę i zostały pasowane na ucznia 
PSP w Dębołęce. Jak co roku, uczniowie otrzymali legitymacje szkolne i pamiątkowe 
dyplomy. Kolejnym punktem apelu był występ maluchów. Każde dziecko zaprezen-
towało się recytując wierszyk - niektórzy w parach, inni indywidualnie. Wygłasza-
nie zwrotek o szkole i o ojczyźnie przeplatane było piosenkami i tańcem. Pierwszaki 
wspaniale poradziły sobie z tym zadaniem. Później pierwszoklasiści wzięli udział 
w otrzęsinach przygotowanych przez dziewczynki z klasy IV wraz z wychowawczynią.  
Zabawy i konkurencje sportowe przebiegły w wesołej, przyjaznej atmosferze. 
Na zakończenie akademii miłą niespodzianką były upominki od Rady Rodziców 
i od Samorządu Uczniowskiego. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia dzieci uda-
ły się do klasy na poczęstunek przygotowany przez mamy. Największy zachwyt 
„małych i dużych” wzbudził pyszny tort i gromkie 100 lat dla pierwszaków. 
To był ważny dzień dla nas wszystkich. 

Aldona Sotnik

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
(ŚDTM) to akcja edukacyjna, która 
odbywa się każdego roku w pierw-
szy piątek października. XII – edycja 
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 
w bieżącym roku przypadała na piątek 
7 października.
Celem akcji jest propagowanie za-
bawowej formy nauczania-uczenia 
się matematyki, która ma zachęcić
do przypomnienia sobie tabliczki 
mnożenia w przyjemny i niecodzien-
ny sposób. Akcja jest dla uczniów 
również okazją do nadrobienia „ta-
bliczkowych” zaległości po waka-
cjach. 
Uczniowie klas III – VIII naszej szko-
ły również przystąpili do tej akcji 
i w dniach od 3  – 6 październi-
ka 2022 r. zmagali się z udziele-
niem odpowiedzi na 30 przykła-
dów z tabliczki mnożenia na czas. 
W każdej klasie zostali wyłonieni KLA-
SOWI MISTRZOWIE TABLICZKI MNO-
ŻENIA, którzy bezbłędnie udzielili 

odpowiedzi na wszystkie pytania, 
oczywiście w najkrótszym czasie, 
a najlepszy znawca tabliczki mno-
żenia w szkole uzyskał tytuł 
SZKOLNEGO MISTRZA TABLICZ-
KI MNOŻENIA. Spośród biorących 
udział w konkursie uczniów klas 
III - VIII wyłoniono „Klasowych Mi-

strzów Tabliczki Mnożenia”.
Oto laureaci:
• kl. III – Julia Mażuchowska
• kl. IV – Emil Brauer,
• kl. V - Filip Puchałka,
• kl. VI – Grzegorz Braer, 
• kl. VII – Agata Krzyżańska,
• kl. VIII – Nadia Malec.
„Szkolnym Mistrzem Tabliczki Mno-
żenia” został uczeń klasy V – Filip 
Puchałka, który w 1 minutę i 19 se-
kund wykonał bezbłędnie 30 przy-
kładów z tabliczki mnożenia. Wszy-
scy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkową odznakę ŚDTM, a lau-
reaci otrzymali z  rąk Pana dyrekto-
ra pamiątkowe dyplomy i upominki. 
Ponadto w dniu dzisiejszym wszyscy 
uczniowie, którzy zajęli w swoich kla-
sach miejsce I, II i III mieli za zadanie 
odpytywać przy każdej nadarzającej 
się okazji wszystkich ze znajomości 
tabliczki mnożenia.
Gratulujemy oraz życzymy przydat-
nego i owocnego wykorzystywania 
tej cennej umiejętności na lekcjach 
matematyki oraz w życiu codzien-
nym.

      Monika Miętkiewicz - Derucka                          

„XII - ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA”

Ślubowanie

7 października 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce po 
raz kolejny obchodzony był Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia zorganizo-

wany przez nauczyciela matematyki p. Elżbietę Gardyza-Piotrowską.  Jest to międzynarodowa akcja, w której ludzie z całego 
świata uświadamiają innym, że znajomość tabliczki mnożenia to niezbędna umiejętność codziennego życia. W naszej szkole 
zostały przeprowadzone przez komisję  egzaminacyjną egzaminy z tabliczki mnożenia dla chętnych uczniów. Uczniowie 
mieli okazję odświeżyć sobie niezbędną wiedzę, ale również zmierzyć się w szkolnej rywalizacji. Do egzaminu przystąpiło 
70-ciu chętnych uczniów, podzielonych na trzy kategorie.  Uczniowie rywalizowali rozwiązując przykłady tabliczki mnoże-
nia na czas w formie pisemnej lub ustnej. Tytuł eksperta tabliczki mnożenia uzyskało 38 osób. Obchody Światowego Dnia 
Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji. Wspólna zabawa zachęciła ich do dalszej nauki, a ma-
tematyczne święto na długo zostanie w ich pamięci. Gratulacje  dla wszystkich  „Ekspertów Tabliczki Mnożenia” i podzięko-
wania  dla uczniów, którzy dołączyli do tego wydarzenia.

Elżbieta Gardyza-Piotrowska
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W środę  02.11.2022 r. uczniowie naszej szkoły  wybrali się na wycieczkę do Multiki-
na we  Włocławku. Wyjazd ten był nagrodą dla uczniów, którzy wzięli udział w akcji 
zbierania kasztanów. Dzieci z młodszej grupy wiekowej oglądały   film animowany 
pt. „Nel i tajemnica kurokota”, natomiast starsi uczniowie oglądali film  fantastyczny 
pt.  „Black Adam”.       
Każdy wyjazd  stwarza okazję do wyzwolenia wielostronnej aktywności dzieci, do-
starcza nowych doświadczeń. Celem wycieczki było kształtowanie wrażliwości este-
tycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej i nabywanie  prawidłowych nawyków 
kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz środkach transpor-
tu. Film dostarczył dzieciom dużą dawkę  pozytywnych emocji. Wszyscy pełni wrażeń 
wróciliśmy do szkoły.

 Katarzyna Czaplewska

Wyjazd do multikina

Dnia 20 października 2022 roku uczniowie klas VI-VIII Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce    uczestniczyli  
w kulturalnym,  wydarzeniu : Teatr Piasku Tetiany Galistyny 
– „Mały Książę”.  Na chwilę stali się świadkami prawdziwej 
magii.  W czasie spektaklu, który sam w sobie był niezwy-
kły i czarujący widzowie doznali  fantastycznych przeżyć  
dzięki  pokazowi malowania piaskiem, światłem i wodą, 
któremu towarzyszyła cudowna muzyka i dialogi z „Ma-
łego Księcia”.  W przedstawieniu brali udział aktorzy,  ale 
tzw. pierwsze skrzypce grał tu obraz rysowany piaskiem, 
światłem i wodą.  Artystka rysowała na specjalnym stoliku, 
a widz mógł podziwiać każdy jej ruch na wielkim ekranie. 

Całość upiększona była niezwykłą muzyką, niekiedy dialogami z książki.  Wszystko w odpowiednich proporcjach,  a sam 
spektakl przedstawiał historię Małego Księcia w wyjątkowy sposób – nie był jedynie wierną kopią książki.   Myślę, że spek-
takl dostarczył niezapomnianych wrażeń młodym widzom i zwrócił uwagę na to,  co w życiu ważne. Wspólnie postanowili-
śmy, że częściej będziemy uczestniczyć w kulturalnych wydarzeniach.         

Elżbieta Gardyza-Piotrowska                    

Wycieczka do teatru

W środowy poranek 28 września br. klasy I-VIII 
wraz z nauczycielami  wybrały  się w podróż 
autokarem do Łodzi, aby zwiedzić Orientarium 
i zoo. Po dotarciu na miejsce w wyśmienitych 
nastrojach, z uśmiechem na twarzach ruszy-
liśmy w kierunku przepięknego ogrodu zoolo-
giczny.
Celem naszej wycieczki była obserwacja
i czerpanie pozytywnych wrażeń w kontakcie
z przyrodą, zainteresowanie różnorodnością ga-
tunków zwierząt. Wycieczka była także okazją 
do utrwalania reguł kulturalnego zachowania 
się w miejscach użyteczności publicznej. Zwie-
dzając ogród zoologiczny spotkaliśmy wiele 
ciekawych i  wspaniałych zwierząt. Mogliśmy 
również skorzystać ze strefy gastronomicznej, 
aby kupić sobie przepyszne gofry, lody czy za-
piekanki. Każdy z nas kupił sobie również drob-
ną pamiątkę z pobytu w zoo. W powrotnej dro-
dze mieliśmy postój na posiłek w Mc Donaldzie.
Wyjazd bardzo nam się podobał i zgodnie 
stwierdziliśmy, że chcemy więcej takich wy-
cieczek.

Monika Ciesielska

 WYCIECZKA DO ZOO I ORIENTARIUM W ŁODZI
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Zbliża się kolejny 31. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy! Jak co roku będzie to ra-
dosne, ogólnopolskie święto wzajemnej życzli-
wości i pomagania. Hasło tegorocznego finału 
to: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszyst-
kich – małych dużych! 29 stycznia 2023 w 
Piotrkowie Kujawskim znów zagra Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy! 
Piotrkowski Sztab WOŚP działa już od 1999 r. i 
do ostatniego Finału, dzięki hojności mieszkań-
ców udało się zebrać już ponad 235 tyś. zł!
Nieprzerwanie jak co roku na ulice miasta i gmi-
ny wyjdą wolontariusze w puszkami kwestarski-
mi, a sztab we współpracy z instytucjami, firma-
mi przygotuje szereg atrakcji, które wzbogacą 
31. Finał WOŚP. Będą działały także Sztabowe 
Puszki Stacjonarne, która znajdą się w szkołach, 
sklepach, banku czy lokalnych restauracjach. 
Zapraszamy również firmy i osoby prywatne, które by chciały przekazać na „licytację” swoje produkty, wyroby, usługi etc.  
Więcej informacji na stronie www.biok.info.pl lub w siedzibie Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim, Tel. (54) 265 41 27
Siema! Szef Sztabu , Przemysław Wawrzyniak

Piotrkowski Sztab WOŚP już działa!

Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie 
Kujawskim w ramach projektu wzbogaciła 
się o pięć komputerów laptop i tablet, które 
posłużą do prowadzenia pracowni kompu-
terowej. Jej głównym celem będzie nauka 
obsługi komputera dla mieszkańców gmi-
ny Piotrków Kujawski. Wznowione zostaną 
kursy podstawowej obsługi komputera dla 
osób, które się jeszcze nie zetknęły z infor-
matyką. Planujemy również bardziej za-
awansowane szkolenia z dziedziny obsługi 
pakietów biurowych Office i OpenOffice, 
programów do obróbki zdjęć, bankowości 
internetowej, portali społecznościowych, 
komunikatorów internetowych oraz poczty 
e-mail. Więcej informacji na naszej stronie 
internetowej www.biok.info.pl
Projekty są współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa (działanie 3,2 „Innowacyjne 
rozwiązani na rzecz aktywizacji cyfrowej”)

Tekst: Arkadiusz Szczurowski
Foto: Przemysław Wawrzyniak

Projekt „Sieć na kulturę” - laptopy dla BiOK


