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Szanowni Państwo!!!

Podsumowując moją działalność za III kwartał 2022 roku 
przedstawiam Państwu zakres wykonanych zadań od mo-
mentu wydania ostatniego numeru kwartalnika „Echo Piotr-
kowa - Informator lokalny” na terenie Miasta i Gminy Piotr-
ków Kujawski:
1. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic 

Poznańska, Topolowa, Wierzbowa (inwestycja z dofinan-
sowaniem zewnętrznym).

2. Zakończono przebudowę ulicy Smołowej (inwestycja 
z dofinansowaniem zewnętrznym).

3. Zakończono II etap remontu Remizy OSP w Przewozie.

4. Zakończono dowożenie kamienia wapiennego na utwar-
dzenie dróg gminnych. Będą jeszcze prowadzone doraź-
ne naprawy dróg gminnych.

5. Zakończono kolejne etapy przebudowy dróg:
f) Dębołęka - Wójcin
g) Malina - Zakręta
h) Lubsin - Trojaczek
i) Połajewek - Jerzyce (dofinansowanie zewnętrzne)
j) Krogulec - Władysławowo.

6. Zakończono przebudowę drogi Dębołęka - Rudzk Duży 
(dofinansowanie zewnętrzne).

7. Zakończono przebudowę drogi Rudzk Duży - Łączki - 
Nowa Wieś (realizacja z dofinansowaniem zewnętrz-
nym).

8. Zakończono przebudowę odcinka drogi Kaczew - Świesz.

9. Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic 
Dworcowa - Piastowska (inwestycja prowadzona jest w 
związku z decyzją Zarządu Firmy „LACPOL” o odłączeniu 
kanalizacji zbierającej ścieki z osiedla przy ulicy Dworco-
wa - Piastowska od oczyszczalni ścieków znajdującej się 
na terenie firmy „LACPOL”) - inwestycja z dofinansowa-
niem zewnętrznym.

10. Trwa przebudowa ulic Targowa, Handlowa, Kasprowicza, 
Słoneczna, Zielona, Mokra, Zachodnia, Niska (inwestycja 
z dofinansowaniem zewnętrznym).

11. Trwa wyłanianie wykonawców na doposażenie Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi (zadanie z dofinan-
sowaniem zewnętrznym - PEFRON).

12. Podpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim 
w Toruniu na budowę sygnalizacji świetlnej przy przej-
ściu dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej w Piotr-
kowie Kujawskim, ul. Włocławska. Przygotowywana jest 
dokumentacja techniczna tego zadania. Zadanie będzie 
finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu. Miasto i Gmina Piotrków Kujawski pokryje 
koszty projektu technicznego.

13. W szkołach realizowany jest program z dofinansowa-
niem unijnym „Wyrównywanie szans”.

14. Zakończono realizację zakupu sprzętu elektronicznego 
w ramach rządowego projektu wsparcia „Rodzin Pope-
geerowskich”. Sprzęt został wydany osobom, dla których 
został zakupiony (projekt finansowany z pieniędzy rzą-
dowych).

15. Zakupiono sprzęt elektroniczny dla Urzędu Miasta i Gmi-
ny Piotrków Kujawski w ramach projektu rządowego 
„Cyfrowa Gmina” (projekt finansowany z pieniędzy rzą-
dowych).

16. Trwa drugi etap budowy sieci światłowodowej na tere-
nie gminy (inwestycja w całości finansowana z funduszy 
unijnych). Będą realizowane kolejne etapy jej budowy.

17. Trwają prace nad planami przestrzennymi (plany zago-
spodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piotr-
ków Kujawski celem odblokowania działek budowla-
nych od oddziaływania firm wiatrakowych). Opóźnienie 
w końcowej realizacji planów przestrzennych wynika 
z opóźnienia pracy parlamentu nad zmianami do tzw. 
„Ustawy wiatrakowej”. Oczekiwanie na te zmiany jest 
gwarantem prawidłowego przygotowania projektu pla-
nów przestrzennych by zostały przyjęte przez Radę Miej-
ską bez konieczności ponownych zmian w ich treści. 

18. Przygotowywany jest przetarg celem wyłonienia wyko-
nawcy na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy 
ulicy Poduchownej (inwestycja będzie realizowana z do-
finansowaniem zewnętrznym).

19. Złożone zostały wnioski na dofinansowanie przebudowy 
drogi Świątniki - Małe Świątniki oraz Lubsin - Kozy (dofi-
nansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych).

20. Przygotowywany jest projekt na przebudowę hydroforni 
w miejscowości Rogalin.

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

22. Przygotowywany jest projekt na budowę „Park rekreacji, 
wypoczynku i zabawy” w Piotrkowie Kujawskim (inwe-
stycja będzie finansowana z funduszy zewnętrznych).

23. Rozpoczęto I etap remontu Remizy OSP w Dębołęce.

24. Trwa remont Remizy OSP w Świątnikach. Termomoder-
nizacja zewnętrzna budynku.

25. W dniu 14 sierpnia 2022 roku na Stadionie Miejskim 
w Piotrkowie Kujawskim odbył się Piknik Wakacyjny.

26. W dniu 11 września 2022 roku odbyły się Dożynki Gmin-
no-Parafialne.

27. Brałem udział w obradach Zarządu Konwentu Burmi-
strzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie je-
stem członkiem zarządu.

28. Brałem udział w obchodach 75-lecia powstania Zespołu 
Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

29. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie zo-
stał wybudowany plac zabaw.

WIADOMOŚCI ADMINISTRACYJNE
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30. Brałem udział w obradach Wojewódzkiej Rady Bezpie-
czeństwa i Ruchu Drogowym, gdzie jestem członkiem 
z ramienia Konwentu Burmistrzów.

31. Brałem udział w obradach Wojewódzkiej Rady Oświato-
wej, gdzie jestem członkiem z ramienia Konwentu Bur-
mistrzów.

32. Brałem udział w obradach Wojewódzkiej Rady Partne-
rów Wodnych - tematyka problemów wodnych na tere-
nie województwa kujawsko-pomorskiego.

33. Brałem udział w obradach Rady Nadgoplańskiego Parku 
Tysiąclecia.

34. Brałem udział w uroczystościach rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego.

Szanowni Państwo, należy Wam się wszystkim wyjaśnienie 
sytuacji w kwestii realizacji czynności przy złożonych przez 
mieszkańców wniosków o tzw. „Dodatek Węglowy”. W dniu 
5.08.2022 r. została przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej ustawa, a weszła w życie z dniem 17.08.2022 r. Na 
jej podstawie od dnia 18.08.2022 r. tutejszy Urząd Miasta 
rozpoczął przyjmowanie od Państwa wniosków o przyznanie 
dodatku węglowego z ustawowym terminem realizacji 30 
dni. Niestety, jak to w naszym życiu prawnym bywa, pierwot-
ne założenia ustawy uległy procedurze zmian w Parlamen-
cie, które w końcowym efekcie zostały przyjęte przez Sejm 
w dniu 16.09.2022 r., podpisane przez Prezydenta RP w dniu 
17.09.2022 r., a opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw 
w dniu 19.09.2022 r. W związku z procedowanymi zmiana-
mi nie mogliśmy rozpatrywać wniosków, by po zmianach nie 
rozpoczynać procedury od początku. Ponadto do chwili opu-
blikowania zmian w ustawie o dodatku węglowym wojewo-
dowie nie przekazali środków pieniężnych do Samorządów 
na ich wypłatę. W związku z powyższą sytuacją otrzymujecie 
Państwo postanowienia o przedłużeniu terminu rozpatrzenia 
wniosków do 60 dni, ponieważ taka jest zmiana w nowelizacji 
ustawy. Zmian jest więcej, chociażby co do osób uprawnio-
nych do jego otrzymania. Bardzo proszę o szczegółowe zapo-
znanie się z ustawą ponieważ tak będzie najlepiej, by poznać 
sens zmian jakie Parlament wprowadził. Ubolewam nad tą 
sytuacją, która wprowadziła zamieszanie i niepewność dla 
Państwa, za opóźnienia w naszych działaniach, do których 
byliśmy przygotowani. Gdyby nie zmiany w prawie, wielu 
z Państwa otrzymałoby już pieniądze na konto. Choć nie jest 
to nasza winą, mimo wszystko za opóźnienia i niepewność 
PRZEPRASZAM. Jeżeli chodzi o wnioski na dopłaty do innych 
źródeł ogrzewania, jak tylko otrzymamy sygnał, że możemy 
je przyjmować od razu ogłosimy ten fakt publicznie i będzie-
my te wnioski przyjmować. 

Zapewniam Państwa, że w trakcie każdego roku budżetowe-
go wspólnie z moimi współpracownikami dokładam wszel-
kich starań, by pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrz-
nych i przy współudziale środków gminnych realizować jak 
najwięcej zadań inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy. 
Staramy się realizować wszystko co zostało zaplanowane, 
a w miarę możliwości w trakcie roku budżetowego dokła-
dać jak najwięcej nowych zadań i je realizować mimo coraz 
większych problemów jakie się pojawiają. Szalejąca drożyzna, 
brak dostępu do wielu materiałów, które opóźniają realizację 
zadań dotyka nas wszystkich. 

Zmuszeni jesteśmy do działań oszczędnościowych i nad tym 
ubolewam, ponieważ powinniśmy się rozwijać, a nie przez 
drożyznę nad którą jak widać Rząd nie panuje cofać się w tym 
rozwoju. Mając nadzieję, że w końcu znajdzie się sposób, by 
wrócić do normalności życiowej zapewniam, że będę dalej 
starał się naszą gminę rozwijać.

Od początku roku 2022 do chwili obecnej w miarę możliwo-
ści finansowych tj. środków  pozyskiwanych z Państwowego 
Urzędu Pracy oraz środków własnych Gminy zatrudniono na-
stępujące ilości osób:
• w ramach robót publicznych - 32 osób
• ze środków własnych gminy - 26 osób
• w ramach stażu - 7 osób

Bardzo dziękuję wszystkim Mieszkańcom oraz Pracowni-
kom Jednostek Organizacyjnych podległych Urzędowi Mia-
sta i Gminy Piotrków Kujawski, firmom miejscowym oraz 
zewnętrznym współpracującym z gminą za ogromny wkład 
pracy na rzecz naszego samorządu. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy brali udział w zorganizowanym przez nas „PIKNIKU WA-
KACYJNYM” oraz „DOŻYNKACH GMINNO-PARAFIALNYCH”.
Mam nadzieję, że sytuacja w końcu zacznie się stabilizować
i zaczniemy normalnie żyć. Życzę Wszystkim, by koszmar 
wojny, drożyzna i brak pewności jutra w naszym życiu co-
dziennym się skończył. Byśmy znów mogli normalnie plano-
wać nasze jutro. Myślę, że tego sobie życzymy i oczekujemy 
od zarządzających naszym Państwem.

Z wyrazami Szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy 

Piotrków Kujawski
Sławomir Henryk Bogucki

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR 

w rozwoju cyfrowym
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„Cyfrowa Gmina- GRANTY PPGR” 
– przekazanie sprzętu komputerowego

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomir Henryk Bogucki w dniach 05.09.2022 r. – 09.09.2022 r. 
uroczyście przekazał 87 dzieciom z 63 rodzin sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu grantowego 
„Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

Na realizację projektu Miasto i Gmina Piotrków Kujawski otrzymała grant w wysokości 232.470,00 zł, dzięki któ-
remu zakupiono 85 laptopów oraz 2 tablety  wraz z niezbędnym oprogramowaniem.  Sprzęt przekazany został 
nieodpłatnie na podstawie umów darowizny. Laptopy oraz tablety spełniają wszystkie parametry służące do 
nauki, oraz posiadają dodatkowe ubezpieczenie.

Dzięki udziałowi w projekcie wyeliminowane zostaną ograniczenia informatyczne i zostaną wyrównane szanse 
w dostępie do cyfrowej edukacji. 

Zakup laptopów zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 

w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
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Z ŻYCIA NASZEJ GMINY

W niedzielę 11 września w naszej gminie 
obchodziliśmy Dożynki-Gminno-Parafial-
ne zorganizowane przez Burmistrza Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski, Bibliotekę 
i Ośrodek Kultury oraz Parafię pw. Św. Ja-
kuba w Piotrkowie Kujawskim. Przed roz-
poczęciem Mszy Św. Dziękczynnej, której 
przewodniczył Ks. Proboszcz Krzysztof Gą-
siorowski zostały poświęcone dary: chleb, 
owoce, ciasta. Starostami tegorocznych 
dożynek byli: Adrianna i Maciej Borkowscy
z Lubsina. Po uroczystej Mszy Św. poczty 
sztandarowe, przedstawiciele władz samo-
rządowych, delegacje zakładów pracy i in-
stytucji, sołectwa, koła gospodyń wiejskich 
uformowali uroczysty korowód dożynkowy, 
który poprowadziła Orkiestra Dęta do Ogro-
dów przy Plebanii.
Następnie starostowie przekazali na ręce 
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujaw-
ski Sławomira Boguckiego chleb dożyn-
kowy. Kolejnym etapem wydarzenia było 
składanie darów i wieńców dożynkowych. 
Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Bo-
gucki podziękował rolnikom za ich ciężką 
pracę oraz zaprosił wszystkich uczestników 
na poczęstunek. Został również odczytany 
list przez Wicestarostę Powiatu Radziejow-
skiego Grzegorza Piaseckiego z życzeniami 
dla rolników od Wojewody Kujawsko-Po-
morskiego Mikołaja Bogdanowicza. Swoje 
stoisko z przepysznymi wypiekami, miały 
Koła Gospodyń Wiejskich, a piotrkowski 
dom kultury przygotował dla wszystkich 
grochówkę.
Kolejnym punktem programu był występ 
zespołu folklorystycznego Piotrkowia-
nie, który zaprezentował się w utworach 
dożynkowych. Mogliśmy również posłu-
chać marszy, które wykonała Orkiestra 
Dęta pod batutą kapelmistrza Stanisława 
Kornackiego. Ośrodek Kultury przygoto-
wał dla wszystkich uczestników dożynek 
konkurencje sportowe na wesoło. Był rzut 
gumiakiem do celu oraz przeciąganie liny. 
Pamiątkowe puchary i medale za udział 
w konkurencjach wręczył Dyrektor BiOK 
Przemysław Wawrzyniak. Po sportowych 
zmaganiach na scenie zaprezentował się 
zespół pieśni i tańca ECHO KUJAW, który 
wykonał tradycyjne pieśni dożynkowe, folk-
lor kujawski oraz biesiadę.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie dożynek.

Tekst. Przemysław Wawrzyniak
Foto. A.P. Wawrzyniak

Dożynki Gminno-Parafialne w Piotrkowie Kujawskim
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Wycieczka KGW na Ziemię Łódzką
Pod koniec wakacji osoby zrzeszone z ko-
łach gospodyń wiejskich gminy Piotrków 
Kujawski wyjechali na zorganizowaną 
wycieczkę na Ziemię Łódzką. Po ponad 
godzinnej podróży autokar z uczestnika-
mi zatrzymał się w Świnicach Warckich. 
W miejscowym neoklasycystycznym 
kościele parafialnym p.w. św. Kazimie-
rza  znajduje się sanktuarium poświęcone 
świętej kościoła katolickiego Faustynie 
Kowalskiej. Po prelekcji przeprowadzonej 
przez siostrę zakonną oraz po odwiedze-
niu sklepu z pamiątkami piotrkowianie 
udali się do Głogowca aby odwiedzić dom 
rodzinny Faustyny Kowalskiej. Następnym 
punktem programu była Łęczyca- dawne 
miasto wojewódzkie i jedno z najważniej-
szych miast dawnej Rzeczpospolitej.  Tu-
ryści mogli zwiedzić zamek królewski oraz 
wejść na wieże zamkową, z której rozcią-
gał się piękny widok na miasto i okolicę. 
W zamku znajduje się niezmiernie cenny 
obraz autorstwa Jacka Malczewskiego pt. 
„Motyle” oraz ciekawa wystawa poświę-
cona Borucie- legendarnej postaci, która 
miała zamieszkiwać zamek. Następnie 
piotrkowianie mieli możliwość podziwia-
nia urokliwego Starego Miasta w Łęczycy. 
Kolejnym punktem wycieczki była wizyta 
w lokalnej restauracji, gdzie uczestnikom 
podano dwudaniowy obiad. Po posiłku 
wszyscy udali się do pobliskiego Tumu, 
gdzie znajduje się jeden z najstarszych 
kościołów w Polsce- słynna kolegiata. 
W środku można było podziwiać zacho-
waną XII- wieczną polichromię, która 
przedstawia Chrystusa na tronie w oto-
czeniu Marii i św. Jana. Poniżej widać po-
staci 12 apostołów. Z XII wieku pochodzi 
także płyta kamienna z wyrytą figurą le-
żącego człowieka ze złożonymi rękami. 
Ostatnim punktem programu była wizyta 
w łódzkim Orientarium oraz ogrodzie zoo-
logicznym. Jest to nowy obiekt, w którym 
podziwiać można słonie indyjskie, niedź-
wiedzie malajskie, kilka gatunków małp, 
bawoły oraz ptaki. Największą atrakcją 
obiektu jest podwodny tunel. W jego czę-
ści prezentowana jest azjatycka rafa ko-
ralowa w drugiej części tunel przechodzi 
pod gigantycznym akwarium, w którym 
żyją tropikalne ryby, w tym rekiny i ogrom-
nych rozmiarów płaszczki. Uczestnicy wy-
cieczki pragną podziękować Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za udo-
stępnienie autokaru wraz z kierowcą, co 
umożliwiło zorganizowanie tak wspania-
łej wycieczki. 

dr inż. Radosław Kożuszek 

Kościół w Świnicach Warckich

Dom Faustyny Kowalskiej 
w Głogowcu

Rzeźby Bortuty na zamku w Łęczycy

Widok z Zamku w Łęczycy

braz Jacka Malczewskiego na zamku w Łęczycy

Zamek w ŁęczycyZamek w Łęczycy

Ratusz w ŁeczycyObiad w Łęczycy

Obiad w Łęczycy

Polichromia w Kolegiacie w Tumie

Kolegiata w TumieOrientarium w Łodzi
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Dnia 16 września w sali BiOK odbyło się Narodowe 
Czytanie Na wstępie pan Dyrektor BiOK Przemy-
sław Wawrzyniak przedstawił ideę Narodowego 
Czytania i powitał zaproszonych Gości.
Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez 
Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana 
lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Od tego 
czasu w całej Polsce czytano dzieła Aleksandra Fre-
dry, Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława 
Prusa, Przedwiośnie Stefana Zeromskiego i wiele in-
nych utworów stanowiących o naszej polskości.
Lekturą Narodowego Czytania 2022 są Ballady
i romanse Adama Mickiewicza wydane dwieście lat 
temu w Wilnie. To zbiór młodzieńczej poezji, który 
zapoczątkował w Polsce Romantyzm. „Epokę zma-
gań z zaborcą utrwalona w biografii Adama Mic-
kiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów , 
uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, dzia-
łaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne 
sposoby, w kraju i na obczyźnie , czynem i słowem 

toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą” – jak pisze w liście Prezydent RP Andrzej Duda. 
 Lekturę Powrót taty czytała Pani Wanda Wiatrowska, Pierwiosnek Bibliotekarze a cała część artystyczną utworów Świ-
tezianka i Powrót taty wraz z pokazem multimedialnym przedstawiła młodzież klas VIIIb i VIIIe pod kierunkiem Pani Anety 
Bartczak ze Szkoły Publicznej w Piotrkowie Kujawskim. 
Dziekujemy naszym Gościom za wspólpracę, Pani Wandzi, która od lat jest przyjacielem biblioteki i książek, młodzieży wraz 
z Panią Anetą za piękne przedstawienie, zaangażowanie i stroje, które były uzupełnieniem występu, klasom VIIIe i IVc ze 
Szkoły Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za przybycie wraz z opiekunami. 
„Aby tegoroczne Narodowe Czytanie jeszcze bardziej umocniło jedność i poczucie wspólnoty Polaków na całym świecie. 
I żeby- jak zawsze- było dla nas wspólnym świętem czytelnictwa” 

Tekst. Monika Kardacz
Foto. Karolina Bladowska 

Narodowe Czytanie

W niedzielę 14 sierpnia na Stadionie Miejskim 
w Piotrkowie Kujawskim odbył się Piknik Waka-
cyjny zorganizowany przez Bibliotekę i Ośrodek 
Kultury w Piotrkowie Kujawskim oraz przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. Orga-
nizatorzy w tym dniu przygotowali dla mieszkań-
ców szereg atrakcji takich jak: koncerty, pokazy, 
konkurencje sportowe, wesołe miasteczko, sto-
iska wystawowe, promocyjne i gastronomiczne.
O godz. 17.00 Burmistrz MiG Piotrków Kujawski
Sławomir Bogucki wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Arkadiuszem Włodarskim oraz Dyrek-
torem BiOK Przemysławem Wawrzyniakiem
przywitali wszystkich uczestników wydarzenia, 
a wśród nich piłkarzy oldboy MLKS Zjednoczeni 
Piotrków i START Radziejów. Po prezentacji za-
wodników, na płycie głównej stadionu zaczął się towarzyski mecz tych drużyn, który zakończył się remisem 1:1. Zespoły 
oldboy’ów otrzymały pamiątkowe puchary wręczone przez przedstawicieli władz samorządowych.
O godz. 17.15 scena należała do folkloru - zaprezentował się działający przy piotrkowskim domu kultury zespół Piotr-
kowianie. Tuż po występie organizatorzy zaprosili najmłodszych uczestników na scenę, gdzie odbył się konkurs wiedzy 
o Piotrkowie Kujawskim. Konkursowicze otrzymali upominki w postaci biletów wstępu do wesołego miasteczka.
W repertuarze big-bandowym mogliśmy posłuchać Orkiestry Dętej, która wykonała takie utwory jak: Och Carol, Blue Night, 
Longstreet Dixie, Orkiestry Dęte, Benton Hall, Diana czy Jambalaya.

Piknik Wakacyjny w Piotrkowie Kujawskim
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Po koncercie orkiestry przed sceną swoje umiejęt-
ności prezentował Strongman Szymon Holesiński.
Piotrkowska publiczność mogła również spróbować 
swoich sił w konkurencji Spacer Farmera. Uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe puchary oraz gadżety.
O godz. 19.00 na estradzie pojawił się lokalny ze-
spół Infected, który wykonał swoje autorskie 
utwory oraz największe Hity z Opola. Kolejnym ar-
tystą, którego mogliśmy gościć podczas pikniku był 
raper QBIK. Jego kanał w serwisach społecznościo-
wych przez kilka lat zebrał ponad milion subskrypcji. 
Raper wraz z Dj-em zachwycili publiczność, z którą 
wspólnie śpiewali ich piosenki.
Kolejną gwiazdą wieczoru był zespół TOP GIRLS. 
Justyna, Natalia i Kasia porwały piotrkowską pu-
bliczność do tańca przy największych hitach grupy 
- „Mleczko”, „Jakbyś mnie zechciał”, „Zakochana” czy 
„Jeszcze tego nie wiem”.
Na zakończenie festynu, do godz. 2.00 zabawę ta-
neczną poprowadził Dj C-ONE.
Podczas pikniku zaprezentowały się również sto-
iska: Fundacja Polskiej Białej Gęsi, Miód z własnej 
pasieki, stoisko do znakowania rowerów czy punkt 
komitetu społecznego „Serce dla małego bezdom-
niaka”. Ponadto na uczestników czekały stoiska 
gastronomiczne oraz ogromne wesołe miasteczko, 
z atrakcjami dla dzieci i młodzieży.
Dziękujemy naszym sponsorom:
• Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujaw-

ski Sławomirowi Boguckiemu
• Pizzerii OAZA Beata i Sławomir Graczyk
• Hurtowni kostki brukowej GAW-BRUK
• Firmie ELMEX Leszek Przybysz.
Dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy 
Piotrków Kujawski za pomoc w organizacji Pikniku 
Wakacyjnego.
Zapraszamy do obejrzenia wideo relacji na naszym 
kanale w serwisie YouTube.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Anna Wawrzyniak
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23 lipca w Piotrkowie Kujawskim odbyła się 
już kolejna, szósta edycja Pikniku Seniorów.
Organizatorem tego wydarzenia była Bibliote-
ka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim. 
W tym roku odwiedziło nas łącznie 11 klubów
i kół z terenu naszego powiatu oraz powiatu 
konińskiego i inowrocławskiego. Na pikniku 
bawili się seniorzy z Wierzbinka, Skulska, Do-
brego, Radziejowa, Piotrkowa Kujawskiego, 
Chełmc, Polanowic, Janowic, Brześcia i Zbo-
rowca.
Przez niesprzyjające warunki pogodowe impre-
za rozpoczęła się od godz. 17.00. Pierwszym 
punktem programu było wręczenie podzięko-
wań dla przedstawicieli klubów za działalność 
na rzecz aktywizacji seniorów, które wręczył 
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujaw-
ski Sławomir Bogucki wraz Przewodniczą-
cym Komisji Oświaty, Kultury Włodzimierzem 
Kubiakiem, Radną Powiatu Radziejowskiego 
Alicją Wójcik oraz z Dyrektorem BiOK Prze-
mysławem Wawrzyniakiem. O godz. 17.15 
na scenie, w repertuarze kujawsko-biesiad-
nym zaprezentował się zespół folklorystycz-
ny Piotrkowianie. Po krótkim występie piotr-
kowskiego zespołu przyszedł czas na posiłek. 
Krótko przed godz. 18.00 zespół Pana Romka
zaprosił wszystkich uczestników do wspólnej 
zabawy.
Organizatorzy również przygotowali dla se-
niorów zabawy konkursowe, w których 
można było spróbować swoich sił w rzucie 
woreczkami do celu oraz w tańcu z balonami. 
Najlepsi zawodnicy otrzymali upominki oraz 
medale.
Miłym zaskoczeniem dla bawiących się senio-
rów było pojawienie się Kapeli Podwórkowej 
Szwagra Waldka. Kapela wspólne z uczestni-
kami śpiewała niezapomniane przeboje przed-
wojennej Warszawy jak i tradycyjne biesiadne 
piosenki.
Po biesiadzie przy stołach odbyła się kolacja, 
po której zespół Pana Romka przygrywał do 
tańca, aż do godz. 22.00.
Dziękujemy naszym sponsorom: Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławo-
mirowi Boguckiemu, Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej Arkadiuszowi Włodarskiemu, Prze-
wodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury Wło-
dzimierzowi Kubiakowi, Radnej Powiatu Ra-
dziejowskiego Alicji Wójcik.
Dziękujemy również Kierownikowi Zakładu Ko-
munalnego Panu Arkadiuszowi Nawrockiemu 
oraz pracownikom UMiG za pomoc przy orga-
nizacji tego wydarzenia.
Zapraszamy do obejrzenia wideo relacji na na-
szym kanale w serwisie YouTube.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Anna Wawrzyniak

VI Piknik Seniorów w Piotrkowie Kujawskim
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KULTURA I OŚWIATA

Spotkanie wszystkich uczniów i przed-
szkolaków odbyło się 2 września br.  
Głównym celem była integracja z nowy-
mi koleżankami i kolegami oraz promocja 
zdrowia i  nawyków systematycznego 
spożywania w szkole zdrowego śnia-
dania. Uczniowie przynieśli koce, kosze 
piknikowe z kanapkami, owocami i  sma-
kołykami. Apetyt, humory i   pogoda do-
pisały. Mieliśmy okazję do wspólnej za-
bawy, rozmów o minionych wakacjach, 
a  także o tym co nas czeka w nowym roku szkolnym. Po  obfitym i zdrowym śniadaniu, wszyscy spalali kalorie podczas gier 
i zabaw na świeżym powietrzu. 

 pedagog szkolny 
Anna Bartczak 

„Śniadanie na trawie” – szkolny dzień integracyjny.

     „A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.
Nie znać języka swego – hańba oczywistą”.

 F.K. Dmochowski
                                                                                           

Międzynarodowy  Dzień Języka Ojczystego jest świętem 
ustanowiony przez UNESCO obchodzonym od 1999 roku 
corocznie 21 lutego. Jego data upamiętnia wydarzenia 
z roku 1952 z Bangladeszu, wtedy to pięciu studentów zgi-
nęło podczas demonstracji, na której domagano się na-
dania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. 
W ramach tego święta w dniach od 28 lutego 2022 roku 
do 4 marca  2022 roku w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Dębołęce odbył się „Tydzień Języka Ojczystego”.  
W jego trakcie podjęto różne działania. Między innymi 
zorganizowano konkursy: ortograficzny, literacki, czytel-
niczy, plastyczny, techniczny, wystawy i prezentacje prac 
uczniowskich. Podjęte działania mały na celu kształtowa-
nie umiejętności  posługiwania się językiem polskim oraz 
zwrócenie uwagi na piękno i bogactwo języka ojczystego.
Projekt rozpoczęli nauczyciele, którzy 28 lutego 2022 
roku podczas wszystkich przerw czytali uczniom wybrane 
wiersze J. Tuwima i J. Brzechwy.  W kolejnym dniu, czyli 
1 marca 2022 odbył się konkurs literacki ze znajomości 
lektur szkolnych, w którym zmagali się przedstawicie-
le klas 4-6 i 7-8.  W kategorii klas młodszych zwycię-
żyła klasa 4, natomiast drużyny z klas starszych zajęły 
ex aequo pierwsze miejsce.  Dnia 2 marca 2022 odbył się 

konkurs ortograficzny. W zmaganiach brali udział zwycięzcy klasowych konkursów ortograficznych. Szkolnym mistrzem 
ortografii została Aleksandra Krawczak z klasy VIII.W kolejnym dniu odbył się konkurs czytelniczy. Uczniowie reprezentujący 
swoje klasy czytali fragmenty lektur szkolnych. Najlepiej z zadaniem poradziła sobie uczennica klasy 6 -  Roma Sas Wisłoc-
ka.  Z kolei 4 marca 2022 roku został zorganizowany  konkurs  czytelniczy - „Polskie łamańce językowe” dla uczniów klas 
4-8. Uczestnicy rywalizacji czytali  m.in. takie zdania jak: ”Szedł Sasza suchą szosą” , czy „No i cóż, że ze Szwecji?”  Pierwsze 
miejsca zdobyła uczennica klasy 8 -  Natalia Józefiak. W tym samym dniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu  plastycznego  
„Moje lektury”. Każda klasa przygotowała ilustracje do wybranych lektur szkolnych. Wszystkie prace były piękne i ciekawe, 
decyzją jury wyróżniono prace  klasy 7 oraz  8.  Dodatkowo uczniowie indywidualnie wykonywali zakładki do książki oraz 
ilustrację do wybranej lektury. Podsumowanie wszystkich działań podjętych w ramach projektu „Tydzień języka ojczyste-
go” nastąpiło 8 marca  podczas uroczystego apelu.  Pani Dyrektor wręczyła laureatom dyplomy oraz nagrody. Dziękujemy 
za zaangażowanie i owocną współpracę uczniom, nauczycielom i wychowawcom. Mamy nadzieję, że podjęte działania 
uwrażliwią dzieci na piękno języka ojczystego.   
Jesteśmy Polakami – kochajmy polszczyznę! E. Niedziałkowska, H. Wieczorek

Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego
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26 czerwca na zaproszenie Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku zespół 
folklorystyczny „Piotrkowianie” wziął udział w 49 Spotkaniach z Folklorem 
Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w muszli koncertowej w Ciechocinku. Piotrkowia-
nie zaprezentowali tradycyjne pieśni kujawski takie jak: My Piotrkowianie, 
Na kujawach polskiej ziemi, Malwy oraz Kujawioki fajne chłopoki. W podzię-
kowaniu za udział zespół otrzymał od Organizatorów pamiątkowy dyplom.
Piotrkowianie wystąpili w składzie: od lewej Przemysław Wawrzyniak (akor-
deon), Arkadiusz Jaroński (akordeon), Piotr Redmerski (kontrabas), Anna So-
bieraj, Barbara Rewers, Józef Rewers, Jan Kołodziej, Zofia Kołodziej, Wiesława 
Olejniczak, Alina Woźniak, Teresa Szeląg, Teresa Staszak i Alicja Dębowska.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak, Fot. Anna Wawrzyniak

49 Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku
- udział zespołu „Piotrkowianie”

Dnia 12 czerwca 2022 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Dębołęce odbył się XIV „Piknik Rodzinny” przygotowany przez 
Radę Rodziców i grono pedagogiczne. Rodzinne spotkanie rozpoczę-
ło się o godzinie 13.00 powitaniem uczestników przez Panią Dyrek-
tor Elżbietę Niedziałkowską. Wśród zebranych na pikniku pojawili się 
także goście: Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Pan Sławo-
mir Bogucki, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół 
Pan Stanisław Kwiatkowski, Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicz-
nych w Radziejowie Pan Błażej Bartczak oraz emerytowani nauczycie-
le i pracownicy szkoły.
Specjalnie na tę okazję przygotowano liczne atrakcje. Na pikniku nie mogło 
zabraknąć prezentacji talentów uczniów naszej szkoły, więc na scenie po-
jawiali się kolejno reprezentanci poszczególnych klas, którzy przedstawiali 
swoje umiejętności artystyczne. W programie występów znalazły się m.in. 
piosenki, wiersze, scenki z życia szkoły, gra na instrumentach oraz tańce. 
Wszystkie występy zostały nagrodzone gorącymi brawami, co było najwięk-
szym wyróżnieniem dla szkolnych artystów.
Miłym akcentem pikniku były wspólne zabawy dzieci z ich rodzicami pod 
okiem animatorów. Uczniowie mieli okazję rywalizować w różnych konku-
rencjach i zabawach np. przeciąganiu liny, przejściach przez tunel czy też 
oglądaniu pokazu baniek mydlanych. Warto dodać, że każde dziecko miało 
możliwość samodzielnego wykonania pokazu baniek mydlanych. Najwięk-
szą atrakcją dla młodszych dzieci okazała się jednak dmuchana zjeżdżalnia, 
na którą cały czas ustawiały się kolejki.
Ponadto podczas pikniku wystąpił zespół „Piotrkowianie” z repertuarem 
utworów ludowych. Zgromadzeni mieli także możliwość obejrzenia solo-
wych występów podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się także licytacja przedmiotów, poda-
rowanych przez sponsorów. Pomimo deszczu sprzedaż przebiegła bardzo 
sprawnie. Uczestnicy pikniku z niebywałym zaangażowaniem udzielali się w 
zakupach. Podczas festynu były wystawione stoiska usługowe. Za sprawą 
uczennic Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie można było skorzy-
stać z usług wizażystek czy fryzjerek. Natomiast na stoisku gastronomicz-
nym sprzedawane były pyszne ciasta przygotowane przez rodziców oraz 
różnego rodzaju dania na gorąco. W ofercie festynu znalazły się również: 
kiermasz ciast, sprzedaż kwiatów i sadzonek, stoisko z miodami oraz nabia-
łem. Ponadto można było zaopatrzyć się w biżuterię, zabawki, gry edukacyj-
ne i planszowe oraz maskotki. Zainteresowani mogli z bliska obejrzeć wy-
posażenie wozu strażackiego wystawionego przez OSP Piotrków Kujawski 
oraz zobaczyć motocykle – choppery. 
Przez cały czas festynu panowała miła i pogodna atmosfera. Różnorodność 
zaplanowanych atrakcji sprawiła, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Fe-
styn zakończył się około godziny 18.30, kiedy to Pani Dyrektor podziękowa-
ła uczestnikom. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy poprzez swoją obecność i za-
angażowanie wsparli Radę Rodziców, i przyczynili się do cudownie spędzo-
nego czasu. Miejmy nadzieję, że za rok piknik będzie równie udany!

B. Walczak, H. Wieczorek

Piknik Rodzinny
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12 czerwca na zaproszenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębo-
łęce zespół folklorystyczny Piotrkowianie wystąpił na Pikniku Szkol-
nym w repertuarze kujawsko-biesiadnym. Piotrkowianie wykonali 
kilka najbardziej znanych piosenek, takich jak: My Piotrkowianie, 
Na zielonym polu, Wysoki zameczek oraz wiele innych. Publiczność 
bardzo chętnie włączyła się do wspólnego śpiewania. Dziękujemy 
serdecznie organizatorom za zaproszenie!
Piotrkowianie w składzie: od lewej Przemysław Wawrzyniak - akor-
deon, Anna Sobieraj, Irena Bigaj, Barbara Rewers, Józef Rewers, Jan 
Kołodziej, Zofia Kołodziej, Wiesława Olejniczak, Teresa Staszak, Ali-
cja Dębowska, Stanisław Kornacki (klarnet) i Piotr Redmerski (kon-
trabas).

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Anna Wawrzyniak

„Piotrkowianie” na Pikniku Szkolnym w Dębołęce

W tym roku w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Piotrkowie Kujaw-
skim odbyły się dwie tury zajęć wakacyjnych. Pierwsza w lipcu
w dniach od 18 do 22, natomiast druga od 1 do 5 sierpnia. W po-
niedziałki mogliśmy spotkać się ze strażakami z OSP Piotrków 
Kujawski, którzy uświadamiali naszych uczestników o zagroże-
niach wakacyjnych oraz przybliżali zakres swojej pracy.
Poniedziałkowy poranek nie obył się też bez kolorowych, bań-
kowo-balonowych animacji, w których dzieci bardzo chętnie 
uczestniczyły. W tym roku główną atrakcją była wycieczka do 
warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Uczestnicy naszych 
zajęć mogli osobiście doświadczać różnych ciekawych zjawisk, 
a także wziąć udział w wyprawie w kosmos podczas seansu 
w planetarium.
Środowe popołudnie grupy wakacyjne spędziły w Ośrodku Tera-
peutyczno-Wypocznynkowy „Ranczo u Lucy”, gdzie miały możli-
wość karmienia zwierząt, zabaw terenowych, czy zjedzenia pysz-
nej kiełbaski z ogniska. Kolejnym miejscem które odwiedziliśmy, 
było ZOO w Płocku. Dzieci mogły dowiedzieć się cennych infor-
macji od Pań przewodniczek na temat życia czy zwyczajów zwie-
rząt zamieszkujących płocki ogród zoologiczny. Ponadto uczest-
nicy zajęć wakacyjnych wzięli udział w warsztatach z uważności 
z eleatami jogi, gdzie mieli możliwość zapoznać się ze swoimi 
emocjami i sposobami ich wyrażania.
Dziękujemy wszystkim dzieciom i do zobaczenia w przyszłym roku!

Tekst/fot: Anna Kaleta-Chmielewska/Karolina Bladowska

Podsumowanie Zajęć Wakacyjnych w BiOK

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego jest ważnym wydarzeniem 
dla wszystkich uczniów, a szczególnie dla dzieci, które po raz 
pierwszy przekroczyły mury naszej szkoły. 
1 września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce 
przywitali nowy rok szkolny 2022/2023. Uroczystość tradycyjnie 
rozpoczęła Pani dyrektor Elżbieta Niedziałkowska witając przy-
byłych gości, rodziców, dzieci, grono pedagogiczne i pracowników 
obsługi. Następnie wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy. 
Pani dyrektor przypomniała również o rocznicy wybuchu II wojny 
światowej.  W dalszej części przedstawiła grono pedagogiczne, 
które będzie pracowało w tym roku szkolnym oraz zdała relacje
z prac remontowych wykonanych podczas wakacji.

 Po oficjalnej uroczystości uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami. Dzieci przybyły do szkoły z optymistycznym 
nastawieniem i ogromnym zapałem do pracy.
Życzymy wszystkim dzieciom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil w murach naszej 
szkoły.

Jolanta Stranc

Rozpoczęcie roku szkolnego
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Podobno wszystko co dobre szybko się kończy. Tak mo-
glibyśmy powiedzieć i w tym przypadku, ale nie zrobimy 
tego. Oczywiście, każdy uczeń z rozrzewnieniem na pew-
no wspomina beztroskie rowerowe wycieczki w nieznane, 
piękne górskie widoki i przyjemny chłód wody, ale na samo 
wspomnienie  szkolnej wrzawy, uśmiechu kolegów i kole-
żanek; bez żalu wracamy w progi naszej szkoły. Dzisiaj mo-
żemy  optymistycznie i radośnie rozpocząć  kolejną część 
naszej wspólnej edukacyjnej przygody.
Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy tradycyjnie  Mszą Świę-
tą  w kościele św. Doroty w  Orlu. Mszę Świętą w inten-
cji wszystkich zebranych odprawili księża proboszczowie 
z Orla i Kóz.
Następnie  przedstawiciele klasy ósmej, jako najstarsi  
uczniowie, mieli zaszczyt wraz z wychowawcą przywitać 
wszystkich w murach budynku  szkoły.
Z dniem 1 września 2022 roku powitaliśmy w naszej społecz-
ności szkolnej Pana Dariusza Jałoszyńskiego, który został 
uroczyście powitany jako nowy dyrektor naszej szkoły cie-
płym, serdecznym słowem i kwiatami przez Burmistrza Mia-
sta i Gminy Piotrków Kujawski Pana Sławomira Boguckiego oraz  
przez przedstawicieli  kadry pedagogicznej Rady Rodziców.
Jednocześnie pożegnaliśmy Pana Leszka Skalskiego, któ-
ry przez ostatni rok działał prężnie na rzecz  społeczności 
szkolnej sprawując funkcję dyrektora w naszej placówce, 
za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Czas więc zacząć 
kolejną wyprawę w nieznane…Zapraszamy!

Emilia Lewandowska

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Byczu

1 września bieżącego roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim rozpoczęli nowy 
rok szkolny 2022/2023. Ten niezwykły dla całej społeczności dzień zaczął się mszą świętą w kościele parafialnym o godzinie 8:00.
 Wrześniową uroczystość szkolną poprowadził wicedyrektor Tomasz Szadkowski. Pan Dyrektor powitał zaproszonych gości: 
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomira Boguckiego, Księdza Kanonika Krzysztofa Gąsiorowskiego, przed-
stawicieli Rady Gminy, rodziców, nauczycieli i oczywiście uczniów.
Następnie zabrał głos Pan Burmistrz Sławomir Bogucki, który poinformował o zmianie na stanowisku Dyrektora Szko-
ły Podstawowej w Piotrkowie Kujawski. W swoim wystąpieniu podziękował Pani Dyrektor Annie Pilarskiej za długoletnią 
współpracę oraz powitał nowo wybraną Panią Dyrektor Sylwię Wilińską.
Po zakończonej uroczystości uczniowie udali się do sal lekcyjnych, gdzie spotkali się z wychowawcami klas. I znowu za-
brzmiał dzwonek w murach naszej szkoły…

Rozpoczęcie roku szkolnego w  Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Jana Kasprowicza  w Piotrkowie Kujawskim
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Sukcesy plastyczne uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Piotrkowie Kujawskim
W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli 
w wielu konkursach plastycznych na szczeblu międzynarodowym, 
ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym oraz miejsko-gminnym.
Wielki sukces w międzynarodowym jednoetapowym konkursie 
plastycznym „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” or-
ganizowanym przez Biuro Edukacji Narodowej IPN odniosła uczen-
nica naszej szkoły Blanka Chyl.  Konkurs polegał na wykonaniu 
komiksu w języku polskim przedstawiającym epizod rozgrywający 
się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa 
z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera. Blanka  wykonała ko-
miks pt.„Historia Janiny Lewandowskiej – Katyń” i zdobyła tytuł lau-
reata konkursu w kategorii wiekowej 11-13 lat.
Kolejny sukces Blanki Chyl to tytuł laureatki Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego „Portret Marii Konopnickiej”, którego  organizato-
rem było  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Ino-
wrocławiu oraz Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum 
im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.  
Na etapie wojewódzkim również uczennice naszej szkoły zdoby-
ły sukcesy: w  XXIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 
pod hasłem „Zapobiegajmy Pożarom” organizowanym przez Zarząd 
Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy z innymi in-
stytucjami i organizacjami Blanka Chyl zajęła III miejsce. W XX Edycji 
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. „Wolność na zakręcie – 
13 grudnia 1981 roku”, którego organizatorem  było Stowarzyszenie 
Forum Samorządowe w Radziejowie, Miejska i Powiatowa Bibliote-
ka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.  I miejsce 
otrzymała Blanka Chyl a wyróżnienie Nadia Górniak.
Na szczeblu powiatowym również uczniowie reprezentowali naszą 
szkołę. W konkursie  plastycznym „Portret Patrona Szkoły”, które-
go  organizatorem był Zespól Szkół Mechanicznych w Radziejowie. 
Konkurs  skierowany był do uczniów klas 7-8 szkól podstawowych 
oraz uczniów ZSM. Marta Dylewska zajęła II miejsce. W Powiato-
wym konkursie  fotograficznym  im. Zbigniewa Zasady  pod patro-
natem Starosty Powiatu Radziejowskiego i Patronatem Medialnym 
„Powiatowego ABC” pt. „Mój Pupil”, którego organizatorem  była 
Miejska i Powiatowa  Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskie-
go w Radziejowie nagrodę publiczności na Facebook otrzymała Ga-
briela Arent , a wyróżnienie Wiktoria Krawczyńska.
Sukcesy w konkursach miejsko-gminnych, których  organiza-
torem była Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujaw-
skim:  I miejsce w kategorii wiekowej klas starszych  Natalia Ko-
lasińska w konkursie „Koszyczek Wielkanocny”, w kategorii klas 
IV – VIII I miejsce Antoni Bieganowski i wyróżnienie  Julia Wojtczyk 
w konkursie „Kotylion w barwach narodowych”, w kategorii klas 
IV – VIII Julia Kotrych zajęła I miejsce w konkursie „Stroik Bożonaro-
dzeniowy”.
Oprócz udziału w konkursach  plastycznych uczniowie naszej szko-
ły wraz z nauczycielem plastyki panią Anitą Włodarską od kilku lat 
uczestniczą w warsztatach plastycznych w Fundacji Piękniejsze-
go Świata. Siedziba znajduje się w XIX - wiecznym zespole dwor-
kowo-parkowym w Skłudzewie. Programy warsztatów obejmują 
działania w plenerze, galeriach i pracowniach zabytkowego XIX – 
wiecznego zespołu pałacowo-parkowego. Spotkania prowadzone 
są przez artystów plastyków pedagogów Fundacji. 
Fundacja Piękniejszego Świata co roku  organizuje Ogólnopolski 
Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pod hasłem 
Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce- pod Honorowym Patronatem 
Pana Marka Gralika  Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
w Bydgoszczy. W roku szkolnym 2021/2022 w kategorii wiekowej 14 - 16 lat tytuł laureata otrzymała Marta Dylewska,  
wyróżnienie Kinga Kotas.
Gratulujemy naszym artystom i życzymy dalszych sukcesów plastycznych.

Anita Włodarska
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Dnia 29 czerwca w Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Kon-
kursu ‚’CZYTELNIK ROKU 2021’’.
Celem konkursu było promowanie czytelnictwa, rozbudzanie zainteresowań czytel-
niczych jako źródła zdobywania wiedzy i inspiracji, także promocja Biblioteki i jej dzia-
łań. Konkurs odbył się w sześciu kategoriach wiekowych i trwał przez cały 2021 rok.
Dyrektor BiOK Przemysław Wawrzyniak podziękował i pogratulował Zwycięzcom, 
jak również Pracownikom Biblioteki za zaangażowanie, wsparcie i udział w konkur-
sie, którego wyniki zaskoczyły nas wszystkich bardzo pozytywnie.
Czytelnicy Roku 2021 :
• Do lat 5 - Krystian Wypijewski – 559 wypożyczeń
• Od 6-12 lat – Marcelina Stranc - 325 wypożyczeń
• Od 13-15 lat – Jakub Muszyński - 80 wypożyczeń
• Od 16-19 lat - Maja Olczak - 59 wypożyczeń
• Od 20- 60 lat – Marika Strzelecka- Maniewska – 150 wypożyczen
• powyżej 61 lat – Wiesław Wolfram – 217 wypożyczeń
Zwycięzcy otrzymali również nagrody i dyplomy, a na zakończenie słodki poczęstu-
nek. Nasze spotkanie odbyło się w przemiłej atmosferze, a każdy z uczestników opo-
wiadał swoje ‚’książkowe podróże’’.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, którzy brali udział w naszym Konkursie. Dzię-
kujemy Zwycięzcom i mamy nadzieję, że tradycja czytania w naszej Bibliotece pozo-
stanie na długo.

Tekst i Foto: Monika Kardacz

Rozstrzygnięcie konkursu „CZYTELNIK ROKU 2021”

Sobota 11 czerwca była dla naszych uczestników dniem obfitującym
w sportowe wrażenia, ponieważ odbyły się wtedy dwa aktywne spotka-
nia integracyjne – Olimpiada Hefajstosa we Włocławku oraz Biegi Prze-
łajowe „Na skrzydłach ZAZ-u” w Przyjezierzu. 
We Włocławku na stadionie OSiR do rywalizacji stanęło ponad 300 za-
wodników, a wśród nich 5-cioosobowa grupa osób niepełnosprawnych 
z Warsztatów pod szyldem współpracującego z WTZ Stowarzyszenia 
„Przekroczyć Granice”. Każdy z naszych podopiecznych brał udział w kilku 
wybranych przez siebie konkurencjach a ich determinacja zaowocowała 
sukcesami i miejscami na podium. Nasze zawodniczki zdobyły srebrne 
medale - Arleta Starosta  w pchnięciu kulą i w biegu na 50m  a Andżelika 
Gramza w biegu na 50 m. Równie świetnie spisali się panowie. Rober-
towi Wrzesińskiemu udało się wywalczyć w swojej kategorii wiekowej 
dwa srebra – w skoku w dal oraz w biegu na 100m. Tomek Okoński za-
wojował złoto w skoku w dal i brąz w biegu na 100m. Jednak absolutnym 
mistrzem w swojej kategorii wiekowej okazał się Krzysztof Maciołek, na 
którego szyi zawisły trzy złote medale – w pchnięciu kulą, w skoku w dal 
oraz w biegu na 100m. Po zawodach obdarowani medalami, pucharami 
oraz koszulkami zawodnicy świętowali sukces przy pizzy i lodach.
Z kolei w Przyjezierzu Warsztaty były reprezentowane przez naszych 
najlepszych długodystansowców– Karola Pawłowskiego i Łukasza Czaj-
kowskiego. Obaj bez problemu pokonali dystans 1 km, a dodatkowo Karol 
zmierzył się z czterokilometrową trasą. Zasadą biegów „Na skrzydłach 
ZAZ-u”  jest niewyróżnianie zwycięzców, ponieważ każdy już na starcie 
jest wygranym. W związku z tym na zakończenie zmagań na trasie prze-
łajowej wszyscy otrzymali pamiątkowe medale i gadżety, a dodatkową 
nagrodą była integracja pod chmurką przy piknikowym poczęstunku.
Sportowy wysiłek wszystkich naszych uczestników przypieczętowany 
tak licznymi sukcesami napawa całą społeczność warsztatową dumą
i motywuje do dalszych starań w realizacji własnych pasji.

Opracowanie: Wioletta Wiśniewska

Sportowe sukcesy uczestników WTZ
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10 czerwca 2022r. to dzień, który na długo zapadnie w pamięci i sercach 
wspólnoty Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskie-
go w Byczu.
W efekcie starań i współpracy społeczności szkolnej i organu prowadzą-
cego w osobie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Pana Sła-
womira Boguckiego, pod skrzydłami dyrektora szkoły Pana Leszka Skal-
skiego nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru. 
Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą Święta w kościele św. Doroty w Orlu, 
gdzie nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru.
Następnie, już w murach naszej placówki, wyrazem uznania dla naszych 
gości i fundatorów sztandaru nastąpiło symboliczne umocowanie pa-
miątkowych gwoździ na drzewcu sztandaru, który został przekazany 
przez przedstawicieli Rady Rodziców, Sylwię Mażuchowską, Monikę Szy-
mańską oraz Błażeja Wrzesińskiego na ręce dyrektora szkoły jako sym-
bol tradycji patriotycznych, szacunku dla człowieka, hartu ducha i odwa-
gi czyli wartości, które stanowią fundament wspólnych dążeń rodziców
i nauczycieli w pracy wychowawczej szkoły oraz 
Po przekazaniu sztandaru pocztowi sztandarowemu, nastąpiło ślubowa-
nie przedstawicieli klas, uroczysta prezentacja sztandaru i historii naszej 
placówki.
Wśród pięknych słów, pełnych ciepła i wsparcia płynących z ust przyby-
łych gości, szczególną uwagę przykuły te, których autorką była wnucz-
ka patrona naszej szkoły, Pani Ewa Zawistowska mieszkająca w Grecji. 
Ze skupieniem wysłuchaliśmy nagrania, na którym ciepło i dowcipnie 
wspomina swego dziadka, Władysława Broniewskiego. 
W następnej części naszej uroczystości, przeszliśmy do wrażeń arty-
stycznych przygotowanych przez uczniów naszej szkoły będących wyra-
zem uznania kunsztu artystycznego naszego patrona. iDzięki uprzejmości 
Pani Ewy Zawistowskiej mogliśmy wysłuchać również fragmentu wier-
sza Władysława Broniewskiego, recytowanego przez samego artystę.
Ukoronowaniem tego historycznego dla naszej szkoły dnia było uroczy-
ste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej to wydarzenie.
Następnie zaprosiliśmy gości do zwiedzania szkoły, w trakcie którego 
mogli obejrzeć dzieła naszych młodych artystów i poznać środowisko 
i specyfikę pracy naszej szkoły, uczniów i nauczycieli. To było niezapo-
mniane wydarzenie dla całej społeczności szkolnej.
W tym miejscu chcieliśmy bardzo podziękować za okazane wsparcie, cie-
płe słowo i serdeczny uśmiech. Zorganizowanie tej niezwykłej dla nas 
uroczystości nie byłoby oczywiście możliwe bez hojności naszych spon-
sorów: 

„BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA”
- czyli Uroczystość przekazania sztandaru w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu
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13 stycznia 2022 roku w naszej szkole została zorgani-
zowana zabawa karnawałowa. W trosce o bezpieczeń-
stwo w tym roku szkolnym ze względu na pandemię 
zabawa ta odbyła się w małym gronie  klasy II.  Tego 
dnia sala wypełniła się radością, tańcem i muzyką. 
Dzieci przebrały się w ciekawe stroje. Przy dźwiękach 
muzyki bawiły się w doskonałym nastroju. Były koro-
wody, kółeczka i tańce w parach. Nie zabrakło też róż-
nego rodzaju zabaw wymyślonych przez uczniów. Kla-
sowa Rada Rodziców przygotowała również dla dzieci 
słodki poczęstunek.  Tegoroczna zabawa karnawałowa 
należała do udanych. Wszyscy byli zmęczeni tańcami, 
ale zadowoleni. W wesołym nastroju dzieci wróciły do 
swoich domów.

Aleksandra Starosta

Sławomira Henryka Boguckiego Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków 
Kujawski, Rady Rodziców, Mikołaja Gronowskiego „Groneko”, Lecha Dę-
bowskiego „Lacpol”, Justyny Głowackiej „Darpax”, Kazimierza Mańkow-
skiego „Petroman paliwa, Piotra Śpibidy „Ekonstal”, Rafała Marciniaka 
„Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim”, Krzysztofa Dzierżawskie-
go, Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Mariusza Patyka „Bart –
Pol”, Małgorzaty Matuszak „Cztery pory roku”, Krzysztofa Nowackiego 
„Szkółka drzew i krzewów ozdobnych”, Rady Pedagogicznej, Samorządu 
Uczniowskiego, Zdzisława Kuczka „Zakład instalacyjno – budowlany”, 
Krystiana Betlińskiego -ówczesnego pedagoga szkolnego oraz Dyrek-
tora Leszka Skalskiego, któremu składamy szczególne podziękowania. 
Wszystkim sponsorom i przyjaciołom szkoły serdecznie dziękujemy.

Emilia Lewandowska, Magdalena Wiśniewska

SZKOLNA ZABAWA KARNAWAŁOWA

31.01.2022 r. w oddziale przedszkolnym w Dębołęce odbył 
się bal przebierańców. Dzieci bawiły się w rytmach przed-
szkolnego repertuaru. Podczas zabawy grały w różne gry 
zespołowe. Zabawa sprawiła dzieciom wiele radości.

Irena Lisiecka

BAL PRZEBIERAŃCÓW
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ROZMAITOŚCI

Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotr-
kowie Kujawskim zaprasza serdecznie 
miłośników ogrodnictwa do lektury 
czasopisma Działkowiec i Mój Ogró-
dek, które dostępne są w czytelni Bi-
blioteki. 

Czasopisma Działkowiec 
i Mój Ogródek 

dostępne w czytelni 
naszej Biblioteki!

Dofinansowanie dla BiOK na zakup i zdalny dostęp 
do nowości wydawniczych

Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 5.655,00 zł na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych 
oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków 

i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, 
Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.

W niedzielę 25 września 2022 roku odbyło 
się II Piotrkowskie Zakończenie Sezonu 
Motocyklowego. O godz. 13.30 na piotr-
kowskim rynku zebrali się motocykliści 
zrzeszeni w klubach oraz lokalni miłośnicy 
dwóch kółek. Krótko po godz. 14.00 przy 
zabezpieczeniu ruchu przez policjantów 
z KPP Radziejów ponad dwieście motocy-
kli wzięło udział w paradzie ulicami Piotr-
kowa. Impreza ta już na stałe wpisała się 
w kalendarz wydarzeń piotrkowskiej spo-
łeczności o czym świadczy liczne przybycie 
mieszkańców miasta. Punktem kończą-
cym paradę był przyjazd do domowego 
klubu, który znajduje się w Ośrodku Kultury 
w parku miejskim. Wszystkich przybyłych 
motocyklistów i gości przywitał President 
oddziału klubu Born to Ride MC Poland 
Andrzej Chruściński. Piotrkowski dom 
kultury również się włączył w organizacje 
tego wydarzenia. Na scenie sprezentował 
się lokalny zespół Infected, który zagrał 
koncert swoich autorskich utworów oraz 
covery zespołu TOTO. Organizatorzy przy-
gotowali dla wszystkich gorący posiłek 
oraz napoje. Już wiosną, przyszłego roku zapraszamy na III Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego w Piotrkowie Kujawskim.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Anna Wawrzyniak

II Piotrkowskie Zakończenie Sezonu Motocyklowego
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W niedzielę 31 lipca odbył się Spływ Kajakowy zorganizowany przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujaw-
skim. Celem wydarzenia było m.in. aktywne spędzanie czasu przez mieszkańców gminy Piotrków Kujawski i ościennych, 
rozszerzanie aktywności i integracji społecznej, promocja walorów przyrodniczych oraz popularyzacja sportu i turystyki. 
Warunki pogodowe nie pozwoliły, aby spływ odbył się według planowanej trasy, dlatego organizatorzy zdecydowali o zmia-
nie godziny spływu i skróceniu trasy.
O godz. 11.00 kajakowicze spotkali się w Agroturystyce w Połajewku, skąd udali się na miejsce rozpoczęcia spływu - plaży 
w Mielnicy Dużej. O godz. 12.00 rozpoczął się spływ. Organizatorzy przygotowali dla każdego ekwipunek: wodę, batony 
energetyczne, płaszcze przeciwdeszczowe, szczelne folie na elektronikę. Odcinek do momentu wpłynięcia do Kanału War-
ta - Gopło był bardzo wymagający dla uczestników. Wysoka fala oraz padający deszcz utrudniał swobodne dopłynięcie do 
miejscowości Przewóz. Organizatorzy zapewnili zabezpieczenie spływu przez ratowników z WOPR ze Ślesina, którzy cały 
czas czuwali nad bezpieczeństwem uczestników. Mogliśmy również liczyć na pomoc Policji Wodnej z KPP w Radziejowie, 
która patrolowa trasę wzdłuż kanału. Pierwszym przystankiem była miejscowość Warzymowo, w której kajakowicze udali 
się na przerwę śniadaniową. Po dwóch godzinach spędzonych na wodzie uczestnicy dotarli do miejsca zakończenia spływu 
- Śluzy w Koszewie. Dzięki pomocy druhów z OSP Połajewo wszyscy udali się do Agroturystyki w Połajewku, gdzie o godz. 
14.30 organizatorzy zapewnili ciepły posiłek oraz chwilę odpoczynku po spływie.
Dziękujemy Policji Wodnej z KPP Radziejów, OSP Połajewo za pomoc przy organizacji wydarzenia.
Zapraszamy do obejrzenia wideo relacji na naszym kanale w serwisie YouTube.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Arkadiusz Szczurowski

Spływ Kajakowy Mielnica - Koszewo

18 września br. odbyły się już ostatnie zawody wędkarskie członków OSP i RSW po-
łączone z zakończeniem sezonu 2022. Uczestnicy rywalizowali tym razem o puchar 
Gospodarza Stawu Pana Jerzego Staszaka. Pierwsze miejsce w kategorii seniorzy 
zajął Jerzy Kaźmierczak, drugie Tomasz Biniecki, a trzecie Ireneusz Szczepankiewicz. 
Natomiast w juniorach zwyciężył Oskar Bąk, a tuż za nim uplasował się Maksymilian 
Nowacki i na trzecim miejscu Michał Nowacki. 
W całym sezonie wędkarskim od początku maja odbyło się w sumie 13 zawodów 
o puchary:
• Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomira Boguckiego
• Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim Arkadiusza Włodarskiego
• Wicestarosty Powiatu Radziejowskiego Grzegorza Piaseckiego
• Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Piotrkowie Kujawskim Jacka Nowackiego
• Komendanta Gminnego ZOSP RP w Piotrkowie Kujawskim Marka Kiliańskiego
• Kierownika KRUS w Radziejowie Pawła Betlińskiego
• Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim Przemysława 

Wawrzyniaka
• Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Radziejowie Romana Szczerbiaka
• Prezesa RSW Osięciny
• Kierownika stacji paliw w Bytoniu Romana Ganasa
• Gospodarza Łowiska Jerzego Staszaka
• oraz w Parku Miejskim z okazji Dnia Dziecka.
W klasyfikacji generalnej najlepszym wędkarzem okazał się Roman Ganas, który zdo-
był 23 940 pkt, II miejsce zajął Tomasz Biniecki z 11 432 pkt, a III miejsce wywalczył 
Mikołaj Nowacki gromadząc 4767 pkt w sezonie wędkarskim 2022. Puchary, na-
grody, medale oraz pamiątkowe dyplomy wręczali: Burmistrz MiG Sławomir Bogucki, 
Wicestarosta Grzegorz Piasecki, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Jacek Nowacki, 
Kierownik KRUS Paweł Betliński oraz przedstawiciele OSP i RSW.
Na zakończenie organizatorzy oraz gospodarze stawu zapewnili wszystkim uczestni-
kom gorący posiłek oraz miłą atmosferę przy dźwiękach akordeonisty Mieczysława 
Regina.

Tekst/foto: Przemysław Wawrzyniak

Zakończenie Sezonu Zawodów Wędkarskich 2022 OSP i RSW
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11 listopada obchodzić będziemy 104 rocznicę odzyskania niepodległości. Będzie to 
o tyle wyjątkowe wydarzenie, gdyż podczas tegorocznych obchodów zostanie odsło-
nięta tablica upamiętniające rozstrzelane przez hitlerowców 31 października 1939 roku 
osoby świeckie i duchowne w Parku w Piotrkowie Kujawskim.
Dzięki inicjatywie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, p. S. Boguckiego wraz 
Radą Miejską, po ponad 2-letnich przygotowaniach polegających na trudzie ustalenia 
faktów historycznych, a także ustaleń z Wojewódzkim Kujawsko-Pomorskim Konser-
watorem Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku, udało się uzyskać wymagane 
niezbędne zgody i pozwolenia.
Fakt ten jest znamienny w historii naszego miasta, gdyż te tragiczne wydarzenia, po-
mimo upływu 83 lat zostaną upamiętnione w miejscu kaźni osób, którym współcześnie 
przywrócona zostanie pamięć ich historii wraz z personaliami, które nigdy wcześniej nie 
były tutaj umieszczone.
Zwracamy się z prośbą do osób, które posiadają niepublikowane wcześniej materiały 
dotyczące tych wydarzeń o ich udostępnienie Urzędowi Miasta i Gminy w Piotrkowie 
Kujawskim, tak aby historia tych ludzi została w godny sposób upamiętniona.  

Mirosław Czynsz, Robert Stranc 

Przywracamy pamięć…

W sobotę, 2 lipca odbył się Rajd Rowerowy wokół Jeziora Głuszyńskiego zorganizo-
wany przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim. Po upalnym i burz-
liwym piątku, w sobotę przyszło ochłodzenie, które dla rowerzystów okazało się bar-
dzo korzystne. Miłośnicy dwóch kółek o godz. 10.30 spotkali się przy Ośrodku Kultury. 
W rajdzie uczestniczyło 15 osób. Chwilę przed godz. 11.00 rowerzyści wyruszyli w drogę, 
a policjanci z piotrkowskiego posterunku zabezpieczyli skrzyżowanie, by cykliści mogli 
bezpiecznie przejechać przez drogę wojewódzką. Trasa rajdu przebiegała głównie przez 
gminę Piotrków Kujawski, gminę Bytoń i gminę Topólka. Pierwszy przystanek rowerzy-
ści zrobili na Plaży w Orlu. Organizatorzy przygotowali tam dla wszystkich uczestników 
śniadanie. Po pół godzinnej przerwie cykliści udali się w stronę miejscowości Miłachó-
wek, gdzie trasa przebiega praktycznie wzdłuż linii brzegowej jeziora. Po przejechaniu 
30 km kolejnym punktem postoju była plaża w Głuszynie. Tam na uczestników czeka-
ła kiełbaska z grilla oraz chwila odpoczynku. Około godz. 15.00 miłośnicy aktywnego 
wypoczynku wyruszyli w drogę powrotną do Piotrkowa Kujawskiego. Tym razem przez 
miejscowość Potołówek. Rajd zakończył się przy Ośrodku Kultury.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Anna Wawrzyniak

Rajd Rowerowy wokół Jeziora Głuszyńskiego

W niedzielę 7 sierpnia na stawach u Pana Jerzego Staszaka odbyły się zawody wędkar-
skie druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Piotrków Kujawski. Organizatorem 
wydarzenia był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Piotrkowie Kujawskim. Były 
to kolejne zawody, które odbywają się regularnie od początku sezonu wędkarskiego. 
O godz. 7.00, po otwarciu zawodów przez prezesa Jacka Nowackiego, wędkarze zajęli 
stanowiska i rozpoczęli swoje zmagania. Tym razem 15 uczestników walczyło o puchar 
Dyrektora Biblioteki Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim. O godz. 11.30 prezes 
Jacek Nowacki ogłosił koniec zawodów i rozpoczęło się ważenie ryb.
I miejsce oraz puchar za największą rybę zdobył Ryszard Mordyl (amur 1.20 kg),
II miejsce zajął Roman Ganas, a III miejsce wywalczył Tomasz Biniecki. W grupie junio-
rów zwyciężył Oskar Bąk. Wszyscy laureaci otrzymali puchary, medale i dyplomy, które 
wręczył Dyrektor BiOK Przemysław Wawrzyniak.
Po podsumowaniu zawodów odbyło się wspólne grillowanie oraz degustacja wędzonej ryby.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak, Foto: Anna Wawrzyniak

Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora BiOK


