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Na tegorocznej „Wyspie kobiet” każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Organizatorzy imprezy pomyśleli zarówno  
o mamach, jak i dzieciach. Więcej czytaj strona 4 Powiatowego ABC.
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Aktualności samorządu powiatowego

Obchody pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Szanowni Państwo

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie świę-
to państwowe obchodzone corocznie 1 marca od 10 lat i  po-
święcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i nie-
podległościowego podziemia.

W związku z obchodami wicestarosta radziejowski Grzegorz 
Piasecki, 28. 02. 2020 r., uczestniczył w inauguracji wojewódzkich 
obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, któ-
re miały miejsce z Bydgoszczy. Wraz z wiceprzewodniczącym Rady 
Powiatu Radziejowskiego Krzysztofem Rosińskim wzięli udział we 
mszy świętej w intencji Wyklętych oraz złożyli kwiaty w miejscu 
prawdopodobnego spoczynku ofiar zabitych przez komunistycz-
nych zbrodniarzy. Wraz z młodzieżą Zespołu Szkół Mechanicznych 
wzięli też udział w konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgosz-
czy, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej.

1 marca br. wicestarosta wraz z Grupą Rekonstrukcyjną AK 
z Piotrkowa Kujawskiego oddali hołd Żołnierzom Niezłomnym 
w  miejscu poświęconym ich pamięci w Znaniewie, gm.  Topólka. 
Również tego dnia Radziejowski Dom Kultury wziął po raz pierwszy 
udział w VIII edycji Ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklę-

Poczet sztandarowy Powiatu Radziejowskiego wraz z przedstawicielami władz powiato-
wych. Po bokach pocztu stoją (od lewej) wicestarosta powiatu Grzegorz Piasecki,  
(od prawej) Krzysztof Rosiński, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

tych – „Tropem Wilczym”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców powiatu.

3 marca br. Miejski Zespół Szkół w Radziejowie zorganizował 
uroczysty koncert, w trakcie którego podsumowano kolejną edycję 
konkursu literacko-plastycznego pt. „W hołdzie Wyklętym...”, którego 
współorganizatorem było Forum Samorządowe i IPN, a jednym ze 
sponsorów nagród Starostwo Powiatowe. W koncercie uczestniczy-
li: wicestarosta radziejowski Grzegorz Piasecki, kujawsko-pomorska 
wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz oraz bratanek legendarne-
go żołnierza wyklętego „Szarego” Jerzy Gadzinowski.

4 marca nastąpiło zakończenie obchodów Narodowego Dnia Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklęty” w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce, 
gdzie harcerze oraz uczniowie z miejscowej szkoły podstawowej, 
z inicjatywy dyrektora SP Grzegorza Pieruckiego oraz wójta gminy 
Konrada Lewandowskiego przedstawili wspaniały montaż słowno-
-muzyczny poświęcony Żołnierzom Wyklętym.

Społeczeństwo powiatu radziejowskiego wzięło aktywny i godny 
udział w uczczeniu pamięci Żołnierzy Niezłomnym.

Tekst: Monika Czyżewska
Foto: Grzegorz Piasecki

Grupa Rekonstrukcyjna AK z Piotrkowa Kujawskiego przy obelisku Żołnierzy Niezłom-
nych w Znaniewie, gm. Topólka

Sytuacja epidemiczna z ostat-
nich tygodni stanowi ogromne 
wyzwanie dla wszystkich miesz-
kańców naszego powiatu. Podob-
nie jak w całym kraju zamknięte są 
szkoły, instytucje kultury i urzędy. 
Nie oznacza to jednak, że jest to 
czas wolny dla pracowników admi-
nistracji. Cały czas trwa załatwianie 
spraw mieszkańców. Zmieniła się 

forma kontaktu. Wielu pracowników samorządowych zaan-
gażowało się bezpośrednio w walkę z epidemią. Szczególne 
wyrazy uznania należą się tutaj pracownikom służby zdro-
wia, którzy znajdują się na pierwszym froncie. Nie możemy 
również zapominać o pracownikach socjalnych, policjantach, 
strażakach. 

Pragnę podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączyli 
się w walkę z koronawirusem i w pomoc dla potrzebujących. 

Dziękuję wszystkim pracownikom służby zdrowia, policjan-
tom, strażakom, pracownikom samorządowym, służbom sa-
nitarnym oraz wszystkim tym, których praca przyczynia się 
do funkcjonowania naszej społeczności w trudnej dla nas 
wszystkich sytuacji. Liczę na to, że jako społeczność zdamy 
ten egzamin i wyjdziemy z kryzysu silniejsi i bardziej zjed-
noczeni. Proszę o zachowanie przestrzeganie zasad higieny,  
a osoby pozostające w kwarantannie o jej przestrzeganie dla 
dobra nas wszystkich. To od nas zależy jak bardzo rozprze-
strzeni się wirus. Dbajmy zwłaszcza o osoby chore i starsze, 
ponieważ to dla nich wirus stanowi największe zagrożenie.

W związku z epidemią zostały uruchomione dodatkowe 
numery działające 24 godziny na dobę, które będą służyły 
mieszkańcom powiatu w zakresie wsparcia dla osób potrze-
bujących pomocy w  szczególności osób starszych i niepeł-
nosprawnych  – 722-394-387 i 694-890-609. Całodobowa 
infolinia NFZ – 800 190 590.

Tekst: starosta Jarosław Kołtuniak
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W szpitalu kolorowo 
jak w bajce

W marcu udało się radziejowskiemu szpitalowi pozyskać spon-
sora – firmę JACOBS, która opłaciła artystów dekorujących Oddział 
Pediatryczny i pediatryczną Izbę Przyjęć w naszej placówce. Projekt 
miał za zadanie przynieść radość hospitalizowanym dzieciom oraz 
zmniejszyć strach malucha przed wizytą w szpitalu.

W mojej ocenie jak i personelu medycznego oraz rodziców ma-
łych pacjentów, postacie bajkowe i kolorowy oddział spełnia swoją 
rolę. Pacjent pediatryczny nie boi się już być w szpitalu. Serdecznie 
dziękuję za realizację projektu.

Tekst: Sebastian Jankiewicz, dyrektor SP ZOZ w Radziejowie
Foto: ze zbiorów własnych SP ZOZ Radziejów

Porozumienie  
o współpracy podpisane
Dyrektor Biura Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego Zarzą-
du Wojewódzkiego LOK ppłk Piotr Umiński oraz opiekun klas 
mundurowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie 
Krzysztof Rosiński zorganizowali 19 lutego br. spotkanie, któ-
rego celem było podpisanie porozumienia pomiędzy 56. Bazą 
Lotniczą w Inowrocławiu a Zespołem Szkół Mechanicznych 
im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.

Dowódca 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu płk pilot Krzysztof 
Zwoliński oraz dyrektor ZSM w Radziejowie Błażej Barczak podpisali 
porozumienie o współpracy. W wyniku porozumienia obie insty-
tucje będą m.in.: pozyskiwały kandydatów do służby wojskowej, 
prowadziły do wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej 
młodzieży ZSM, organizowały wspólne przedsięwzięcia kulturalne, 
oświatowe, sportowe i rekreacyjne. Inicjatywa zacieśnienia współ-
pracy ma w głównej mierze na celu wspólne działania na rzecz 
obronności państwa ze szczególnym uwzględnieniem umacniania 
etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, inte-
gracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach 
profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Działania 
podejmowane przez szkołę, wychodzące naprzeciw zainteresowa-
niom oraz oczekiwaniom młodzieży, znajdują wsparcie ze strony 
organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego w Radziejo-
wie, o czym zaświadcza obecny w trakcie uroczystości podpisania 
porozumienia wicestarosta radziejowski Grzegorz Piasecki. Podpisa-
ne porozumienie jest zwieńczeniem ciężkiej i systematycznej pracy 
nauczycieli i uczniów z klas mundurowych w zdobywaniu osiągnięć 
w strzelectwie i sportach obronnych.

Miłym akcentem uroczystości było uhonorowanie medalem 
75-lecia LOK dowódcę 56. Bazy Lotniczej płk pil. Krzysztofa Zwo-
lińskiego. Uroczystego wręczenia medalu dokonał prezes Zarządu 
Głównego LOK płk Jerzy Salamucha i prezes kujawsko-pomorskiej 
organizacji LOK Andrzej Kornaszewski. W trakcie zawierania poro-
zumienia obecny był poczet sztandarowy i delegacja uczniów wraz 
z  opiekunem Krzysztofem Rosińskim z Zespołu Szkół Mechanicz-
nych w Radziejowie. Doskonała baza dydaktyczna, doświadczona 
kadra oraz profesjonalne wsparcie ze strony wojska stanowić będzie 
bardzo ważną przesłankę do osiągania dalszych sukcesów. 

Tekst/Foto: Krzysztof Rosiński

Matematyka  
królową nauk

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie „Szkoła Ser-
cem Wsi” w Pocierzynie, które jest organem prowadzą-
cym Niepubliczną Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła 

II i Niepubliczne Przedszkole w Pocierzynie decyzją Zarządu 
Fundacji mBanku otrzymało dotację w kwocie 4660 zł na dofi-
nansowanie projektu pn. „Powiatowa Olimpiada Matematycz-
na pod Patronatem Wójta Gminy Osięciny”.

Celem projektu jest m.in.: rozwijanie i poszerzanie zaintereso-
wań matematycznych uczniów, stwarzanie sytuacji pobudzających 
uczniów do twórczego myślenia, wdrażanie uczniów do samokształ-
cenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach ponadpodstawo-
wych, promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół.

W ramach projektu planuje się zorganizowanie Powiatowej 
Olimpiady Matematycznej. Patronat nad Olimpiadą obejmie wójt 
gminy Osięciny Jerzy Izydorski. Olimpiada skierowana będzie do 
uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej. Do udziału zaproszeni zo-
staną uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu powia-
tu radziejowskiego. Olimpiada składała się będzie z dwóch etapów: 
etap I – eliminacje szkolne, uczniowie napiszą w swoich szkołach 
test, przygotowany przez osoby wchodzące w skład Komitetu orga-
nizacyjnego. Po napisaniu testu, nauczyciele prześlą prace do sie-
dziby Komitetu organizacyjnego, który sprawdzi prace i wyłoni 20 
osób z najlepszymi wynikami. Osoby te zakwalifikowane zostaną do 
kolejnego etapu powiatowego, który odbędzie się w siedzibie or-
ganizatora w określonym w Regulaminie terminie. Etap powiatowy 
polegał będzie na napisaniu testu, który zostanie sprawdzony na 
miejscu. Komisja po sprawdzeniu prac wyłoni trzech finalistów zaj-
mujących kolejno miejsca od I-III. Tego samego dnia nastąpi uroczy-
ste podsumowanie Olimpiady, wręczenie naród za zajęcie miejsc od 
I - III, nagród pocieszenia i dyplomów dla wszystkich uczestników. 

Tekst: Anna Dzioba, koordynator projektu

Moment podpisania porozumienia pomiędzy dyr. Błażejem Barczakiem a płk pilo-
tem Krzysztofem Zwolińskim
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nich tygodni stanowi ogromne 
wyzwanie dla wszystkich miesz-
kańców naszego powiatu. Podob-
nie jak w całym kraju zamknięte są 
szkoły, instytucje kultury i urzędy. 
Nie oznacza to jednak, że jest to 
czas wolny dla pracowników admi-
nistracji. Cały czas trwa załatwianie 
spraw mieszkańców. Zmieniła się 

forma kontaktu. Wielu pracowników samorządowych zaan-
gażowało się bezpośrednio w walkę z epidemią. Szczególne 
wyrazy uznania należą się tutaj pracownikom służby zdro-
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ponieważ to dla nich wirus stanowi największe zagrożenie.

W związku z epidemią zostały uruchomione dodatkowe 
numery działające 24 godziny na dobę, które będą służyły 
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kadra oraz profesjonalne wsparcie ze strony wojska stanowić będzie 
bardzo ważną przesłankę do osiągania dalszych sukcesów. 

Tekst/Foto: Krzysztof Rosiński

Matematyka  
królową nauk

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie „Szkoła Ser-
cem Wsi” w Pocierzynie, które jest organem prowadzą-
cym Niepubliczną Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła 

II i Niepubliczne Przedszkole w Pocierzynie decyzją Zarządu 
Fundacji mBanku otrzymało dotację w kwocie 4660 zł na dofi-
nansowanie projektu pn. „Powiatowa Olimpiada Matematycz-
na pod Patronatem Wójta Gminy Osięciny”.

Celem projektu jest m.in.: rozwijanie i poszerzanie zaintereso-
wań matematycznych uczniów, stwarzanie sytuacji pobudzających 
uczniów do twórczego myślenia, wdrażanie uczniów do samokształ-
cenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach ponadpodstawo-
wych, promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół.

W ramach projektu planuje się zorganizowanie Powiatowej 
Olimpiady Matematycznej. Patronat nad Olimpiadą obejmie wójt 
gminy Osięciny Jerzy Izydorski. Olimpiada skierowana będzie do 
uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej. Do udziału zaproszeni zo-
staną uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu powia-
tu radziejowskiego. Olimpiada składała się będzie z dwóch etapów: 
etap I – eliminacje szkolne, uczniowie napiszą w swoich szkołach 
test, przygotowany przez osoby wchodzące w skład Komitetu orga-
nizacyjnego. Po napisaniu testu, nauczyciele prześlą prace do sie-
dziby Komitetu organizacyjnego, który sprawdzi prace i wyłoni 20 
osób z najlepszymi wynikami. Osoby te zakwalifikowane zostaną do 
kolejnego etapu powiatowego, który odbędzie się w siedzibie or-
ganizatora w określonym w Regulaminie terminie. Etap powiatowy 
polegał będzie na napisaniu testu, który zostanie sprawdzony na 
miejscu. Komisja po sprawdzeniu prac wyłoni trzech finalistów zaj-
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ste podsumowanie Olimpiady, wręczenie naród za zajęcie miejsc od 
I - III, nagród pocieszenia i dyplomów dla wszystkich uczestników. 

Tekst: Anna Dzioba, koordynator projektu

Moment podpisania porozumienia pomiędzy dyr. Błażejem Barczakiem a płk pilo-
tem Krzysztofem Zwolińskim
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„King of the stage” 2020

Cenne wyróżnienie  
dla radziejowskiej szkoły muzycznej

Pod honorowym patronatem marszałka województwa kujaw-
sko-pomorskiego Piotra Całbeckiego, posła na Sejm RP Iwony 
Michałek, posła na sejm RP Dariusza Kurzawy oraz starosty 
radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka odbył się IX Regional-
ny Przegląd Muzyczny „King of the stage”. Impreza odbyła się 
5 marca br. w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

Festiwal zorganizowali Anna Alwin, Zbigniew Kozłowski. Oprawę 
techniczną festiwalu zapewnili: Krzysztof Nejman muzyk, nauczyciel 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim oraz Michał 
Paliwoda, akustyk. Na scenie zaprezentowały się zespoły rockowe 
oraz soliści ze szkół ponadpodstawowych i podstawowych. Orga-
nizatorzy powołali jury w składzie: przewodniczący Beata Lipska, 
absolwentka Szkoły Muzycznej we Włocławku, Kamila Sikorska, na-
uczyciel Szkoły Muzycznej w Radziejowie, Mateusz Grzesiak, muzyk, 
dwukrotny laureat I miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
Żołnierskiej w Kielcach oraz Andrzej Muchar, lider zespołu „Pre-
zydent”. Różnorodny repertuar – od piosenki współczesnej przez 
rockową i aktorską – oraz wysoki i wyrównany poziom uczestników 
spowodował, że obrady jury były bardzo burzliwe. Przyznano nagro-
dy w trzech kategoriach: zespoły, soliści szkoły podstawowej, soliści 
szkoły ponadpodstawowej.

Nagrodę Grand Prix przyznano Sandrze Wachowicz z LO 
w Lubrańcu. Bartosz Rochnowski z LO w Rypinie zdobył I miejsce 

w  kategorii solista szkoły ponadpodstawowej. Pierwsze miejsce 
w  kategorii solista szkoły podstawowej przypadło Julii Wiśniew-
skiej ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim. W kategorii 
zespół I miejsce zdobył „Inter-Banda” z Zespołu Szkół Przemysłu 
Spożywczego w Toruniu. W tej kategorii III miejsce przypadło zespo-
łowi „A-TEAM” z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Lau-
reaci byli mile zaskoczeni atrakcyjnymi i cennymi nagrodami, które 
udało się ufundować dzięki hojnym sponsorom.

Pragniemy podziękować marszałkowi województwa kujawsko-
-pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu, członkowi zarządu Anecie 
Jędrzejewskiej za ufundowanie statuetki oraz nagrody Grand Prix, 
posłowi na sejm RP Dariuszowi Kurzawie za ufundowanie statuet-
ki i nagród rzeczowych oraz staroście Jarosławowi Kołtuniakowi za 
ufundowanie statuetki i nagród laureatom pierwszych miejsc w po-
szczególnych kategoriach. Wyrażamy podziękowanie dla dyrektora 
Zespołu Szkół Mechanicznych Błażeja Barczaka za ufundowanie na-
gród laureatom. Dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom. 
(Pełna lista osób na stronie www.zsmradziejow.pl).

Dziewiąty Przegląd Muzyczny „ King of the stage” zatoczył szero-
kim kołem region Pomorza i Kujaw. Spośród 57 uczestników wyłonił 
uzdolnioną muzycznie młodzież regionu i województw, pozwolił 
również na realizację charytatywnego celu przedsięwzięcia. Mło-
dzieży ZSM, będącej w trudnej sytuacji materialnej, zostanie udzie-
lone wsparcie w postaci pomocy rzeczowej.

Foto/Tekst: Anna Alwin, Zbigniew Kozłowski

Starosta Jarosław Kołtuniak przekazuje statuetkę i prezent zdobywczyni Grand Prix

Jury IX Przeglądu Muzycznego „King of the stage” w trakcie pracy

Ferie zimowe stały się już tylko miłym 
wspomnieniem. Jedynie żal, że nie było 
śniegu, a łyżwy pokryły się kurzem. 
Nie przeszkodziło to jednak naszym 
uczniom w zregenerowaniu sił i nabra-
niu energii do pracy w kolejnym seme-
strze. A semestr rozpoczął się bardzo 
intensywnie.

4 marca br. Krzysztof Krymer – nauczy-
ciel w PZSM I i II st. w Bydgoszczy w klasie 
skrzypiec – poprowadził zajęcia w formie 
warsztatowej z zakresu gry na skrzypcach. 
Oprócz warsztatów uczniowie mieli okazję 
zrelaksować się na „Balu karnawałowym”, 
który fantastycznie poprowadziła Anna Merder. Liczne konkursy, za-
bawy i tańce zawsze są przyjmowane przez uczniów z wielką radością.

Anna Merder, 27 lutego 2020 r., wzięła udział w spotkaniu pod-
sumowującym obchody Roku Stanisława Moniuszki, które odbyło 

się w auli Akademii Muzycznej im. F.  No-
wowiejskiego w Bydgoszczy. Udział w nim 
wzięli również: koordynator biura Roku 
Moniuszki w Warszawie Adrianna Poniec-
ka-Piekutowska, koordynator w  woje-
wództwie kujawsko-pomorskim dr hab.
Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, dyrek-
torzy i przedstawiciele instytucji kultury 
i nauki naszego regionu. Nasza szkoła zo-
stała wyróżniona szczególnie przez panią 
koordynator biura, gdyż oprócz płyt, albu-
mów i  książek otrzymaliśmy 2 komplety 
zbiorów utworów Stanisława Moniuszki 
w  opracowaniu na chór oraz 500 prze-

wodników „Warszawskim szlakiem Stanisława Moniuszki” dla obec-
nych i przyszłych uczniów naszej szkoły. Serdecznie gratulujemy!

Tekst/ Foto: SM w Radziejowie
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W Zespole Szkół i Placówek w Radzie-
jowie, w okresie od 1 września 2019 r. do 
29 lutego br., realizowany był projekt „Pod 
wspólnym niebem” w ramach ponadnaro-
dowej mobilności uczniów programu PO 
WER, którego głównym ogniwem był wy-
jazd edukacyjny do Portugalii. Naczelnym 
założeniem projektu było rozwijanie wśród 
uczniów zainteresowań astronomicznych, 
w tym prowadzenie obserwacji nieba oraz 
doskonalenie komunikacji w języku angiel-
skim. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu 
w kwocie 120.987,00 zł udało się zorgani-

zować zajęcia przygotowujące 20 uczniów 
do mobilności oraz zaplanować i zrealizo-
wać wyjazd edukacyjny, w którym wzięli 
także udział uczniowie niepełnosprawni.

W ramach projektu odbyło się wiele 
bardzo ciekawych i różnorodnych zajęć 
prowadzonych aktywizującymi metodami 
wspierającymi rozwój uczniów, przy jed-
noczesnym uwzględnianiu ich potrzeb, za-
interesowań i możliwości. Uczniowie mieli 
okazję doskonalić kompetencje językowe, 
astronomiczne i kulturowe. W celu zapew-
nienia spójności projektu wydzielono pięć 

dużych bloków tematycznych realizowa-
nych w kolejnych dniach pobytu uczniów 
naszego liceum w Portugalii, w szkole Agru-
pamento de Escolas w miejscowości Vialon-
ga koło Lizbony.

Pierwszego dnia w portugalskiej szkole 
młodzież poznawała własne pasje i zainte-
resowania. Uczniowie prezentowali swoje 
szkoły, region zamieszkania oraz kraj. Dzień 
drugi – astronomiczny – poświęcony był 
pasji poznawania odległych, pozaziem-
skich światów. Kolejnego dnia uczniowie 
zgłębiali piękno architektoniczne Lizbony, 
odwiedzając Klasztor Hieronimitów, Pomnik 
Odkrywców, Torre de Belem. Mieli także 
okazję odwiedzić lizbońskie Planetarium 
Gulbenkiana, Muzeum Morskie i zabytkowe 
akademickie obserwatorium astronomicz-
ne. Czwarty dzień, deszczowy co prawda, 
nie przeszkodził odwiedzić odległą około 
130 km od Lizbony Fatimę, by porównać 
portugalskie i polskie więzi chrześcijańskie. 
W  drodze powrotnej wstąpiliśmy do kolej-
nego obserwatorium, gdzie uczniowie zgłę-
biali tajniki południowego nieba. Ostatni 
– piąty dzień zajęć – to wspólne tworzenie 
plakatów, pocztówek, poznawanie specja-
łów kuchni polskiej i portugalskiej.

Na bieżąco poczynania swoich dzieci 
rodzice śledzili w mediach społecznościo-
wych, między innymi dzięki grupie Porto Ło-
kietek Rodzic. Realizacja projektu przyniosła 
nie tylko pogłębienie wiedzy i umiejętności 
uczniów, ale zaowocowała też nowymi mię-
dzynarodowymi przyjaźniami. 

Tekst: Wioletta Nenczak
Foto: ze zbiorów LO

Edukacja

Laureat w konkursie  
Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Pod portugalskim niebem

Dzięki staraniom podjętym przez Wiolettę Łodygowską inicjaty-
wa „Barmaństwo – przygoda ze zdrowym koktajlem”, realizowana 
w Technikum żywienia i usług gastronomicznych w ZS RCKU w Prze-
mystce, otrzymała tytuł laureata oraz wyróżniona została dyplo-
mem „Dobrej praktyki”.

Organizatorami konkursu są: Fundacja Fundusz Współpracy,  
Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
W  tegorocznej edycji konkursu wzięło udział kilkaset szkół zawo-
dowych z całej Polski. Zgłoszonych zostało ponad 300 przykładów 
dobrych praktyk – sprawdzonych i godnych naśladowania inicjatyw 
w  zakresie zapewnienia jakości w technikach i szkołach zawodo-
wych.

IV Gala Finałowa Konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Ja-
kości” odbyła się 6 marca w Warszawie i zgromadziła 40 finalistów 
konkursu z całej Polski. Szkołę w Przemystce reprezentował dyrek-
tor Jacek Malinowski oraz nauczyciel zawodów gastronomicznych 
Anna Paczkowska. Zespół Szkół RCKU w Przemystce, biorąc udział 
w  konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”, mógł pochwa-
lić się ciekawymi i nowatorskimi pomysłami w prowadzeniu zajęć 
– polsko-angielskie warsztaty barmańskie, warsztaty barmańskie 

Adeptom sztuki barmańskiej gratulujemy i życzymy powodzenia w życiu zawodowym

z absolwentami, atrakcyjną ścieżką edukacyjną oraz szkoleniami 
i konkursami tematycznymi.

Autorom i realizatorom projektu: Wioletcie Łodygowskiej, Annie 
Paczkowskiej i Małgorzacie Kubackiej gratulujemy sukcesu i życzy-
my powodzenia w kolejnych inicjatywach edukacyjnych.

Tekst/Foto: ZSRCKU w Przemystce

Wspólne zdjęcie uczestników projektu w Portugalii 
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Tekst: Wioletta Nenczak
Foto: ze zbiorów LO

Edukacja

Laureat w konkursie  
Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Pod portugalskim niebem

Dzięki staraniom podjętym przez Wiolettę Łodygowską inicjaty-
wa „Barmaństwo – przygoda ze zdrowym koktajlem”, realizowana 
w Technikum żywienia i usług gastronomicznych w ZS RCKU w Prze-
mystce, otrzymała tytuł laureata oraz wyróżniona została dyplo-
mem „Dobrej praktyki”.

Organizatorami konkursu są: Fundacja Fundusz Współpracy,  
Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
W  tegorocznej edycji konkursu wzięło udział kilkaset szkół zawo-
dowych z całej Polski. Zgłoszonych zostało ponad 300 przykładów 
dobrych praktyk – sprawdzonych i godnych naśladowania inicjatyw 
w  zakresie zapewnienia jakości w technikach i szkołach zawodo-
wych.

IV Gala Finałowa Konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Ja-
kości” odbyła się 6 marca w Warszawie i zgromadziła 40 finalistów 
konkursu z całej Polski. Szkołę w Przemystce reprezentował dyrek-
tor Jacek Malinowski oraz nauczyciel zawodów gastronomicznych 
Anna Paczkowska. Zespół Szkół RCKU w Przemystce, biorąc udział 
w  konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”, mógł pochwa-
lić się ciekawymi i nowatorskimi pomysłami w prowadzeniu zajęć 
– polsko-angielskie warsztaty barmańskie, warsztaty barmańskie 

Adeptom sztuki barmańskiej gratulujemy i życzymy powodzenia w życiu zawodowym

z absolwentami, atrakcyjną ścieżką edukacyjną oraz szkoleniami 
i konkursami tematycznymi.

Autorom i realizatorom projektu: Wioletcie Łodygowskiej, Annie 
Paczkowskiej i Małgorzacie Kubackiej gratulujemy sukcesu i życzy-
my powodzenia w kolejnych inicjatywach edukacyjnych.

Tekst/Foto: ZSRCKU w Przemystce

Wspólne zdjęcie uczestników projektu w Portugalii 



4 Kultura

Chwila relaksu na „Wyspie kobiet”

Kącik mola książkowego

Stoisko fryzjerskie ZSM cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających tegoroczną „Wyspę kobiet”

„Będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie 
czekać i Ty właśnie Ty będziesz moją damą i Ty właśnie Ty będziesz moją Panią…” Słowami 
piosenki Marka Grechuty – po raz czwarty – niestrudzone Jolanta Szyper i Anna Kwiat-
kowska powitały panie na archipelagu „Wyspa kobiet”.

Starosta Jarosław Kołtuniak dziękując organizatorkom imprezy, przekazał im pamiątkową statuetkę

W zakupionych ostatnio nowościach 
znalazła się książka Arona Elainea „Wy-
soko wrażliwi”. Czy jesteś wrażliwcem? 
Większość z nas od czasu do czasu odczu-
wa przytłoczenie światem swoich emocji, 
jednak osoby, o których mowa, żyją tak 
na co dzień. Autorka – psychoterapeutka, 
sama będąca też osobą wysoko wrażliwą 
– pokazuje, jak zidentyfikować tę cechę 
u siebie, jak sobie z nią radzić oraz jak ją 
wykorzystać (tak!) w różnych sytuacjach 
życiowych. Książka zawiera: test pozwa-
lający wykryć u siebie określone aspekty 
wysokiej wrażliwości, metody na postrze-
ganie swojej przeszłości w pozytywnej perspektywie, umacniającej 
poczucie własnej wartości, przykłady wpływu wysokiej wrażliwości 

na pracę zawodową i relacje osobiste, spo-
soby radzenia sobie z nadmiernym pobu-
dzeniem, wskazówki, kiedy warto zwrócić 
się o pomoc do specjalisty. Inna jego książ-
ka to „Wysoko wrażliwi i miłość”.

Kolejny rekomendowany tytuł to „O 
tym się nie mówi” Emillie Pine. Pisar-
ka otwarcie mówi o sprawach, o których 
kobiety rzekomo powinny milczeć. Świa-
domie i bezkompromisowo narusza tabu. 
Rzuca wyzwanie przesądom o kobiecości, 
a jej bronią jest bezwarunkowa i rozbraja-
jąca szczerość, z jaką opowiada o swoim 
życiu: o  alkoholizmie ojca, dojrzewaniu, 

gwałcie, fizyczności, pragnieniu posiadania dzieci i bezpłodności, 
przemocy wobec kobiet i przemocy wobec siebie.

Tekst/Foto: Dorota Świderska MiPBP Radziejów

Popłynęłyśmy w podróż po kilkudziesię-
ciu wysepkach, odrywając choć na chwi-
lę kobiety od ich bieżących obowiązków 
i  trosk życie codziennego. Kobiety, Mamy, 
Babcie, Córki, Dziewczyny i Panie skorzy-
stały z ponad 100 różnorodnych zabiegów 
fryzjerskich, kosmetycznych, dietetycz-
nych, optycznych czy diagnozy skóry. Wy-
słuchały wykładów i rad dotyczących zdro-
wia i urody. Na naszej wyspie nie zabrakło 
wspaniałej muzyki w wykonaniu Magdy 
Lazar i Szkolnego Koła Różnych Form Arty-
stycznych przy Zespole Szkół Mechanicz-
nych w Radziejowie, a także przepysznych 
słodkości, których można było skosztować 
popijając kawą, herbatą czy drinkami bez-
alkoholowymi.

Dziękujemy patronom honorowym: staro-
ście radziejowskiemu, burmistrzowi Radzie-
jowa, burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków 
Kujawski oraz dyrekcji, nauczycielom i pra-
cownikom Zespołu Szkół Mechanicznych 
w  Radziejowie za udostępnienie pomiesz-
czeń i wielką pomoc. Ogromne podziękowa-
nia należą się wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego sukcesu. Dziękujemy za wsparcie, 
liczne przybycie, za każdy podarowany upo-
minek (pełna lista fundatorów znajduje się 
na facebooku Gabinet kosmetyczny Anna 
Kwiatkowska).

Uczestnicy spotkania pozostawili wpi-
sy w naszej księdze pamiątkowej, które 
potwierdzają, że tegoroczna „podróż po 
wysepkach” była bardzo, bardzo udana. 
To popołudniowe spotkanie wpisało się 
w kalendarz wydarzeń w naszym powiecie, 
czego potwierdzeniem jest prestiżowa sta-
tuetka „Powiat Radziejowski – Moje miej-
sce na dziś i jutro”, wręczona przez starostę 
Jarosława Kołtuniaka organizatorkom. Dzię-
kujemy.

Tekst: Jolanta Szyper
Foto: Mirosław Kowalski

5Wieści gminne z Bytonia

Koncert dla Pań

W trosce o bezpieczeństwo seniorów

„Śladami Mistrza” – to tytuł koncertu po-
święconego pamięci Zbigniewa Wodeckie-
go, który odbył się 9 marca br. w Wiejskim 
Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej 
w Bytoniu z okazji Dnia Kobiet. Licznie przy-
byłe na tę uroczystość Panie powitał wójt 
Artur Ruciński. Zespół w składzie: Andrzej 
Koziński, Magdalena Kozińska i Tomasz Cy-
bulski zaprezentowali utwory wybitnego 
polskiego artysty Zbigniewa Wodeckiego. 
Spotkanie upłynęło w miłej i przyjemnej 
atmosferze. Kobiety zostały obdarowa-
ne kwiatami. Członkowie Stowarzyszenia 
Rozwoju Gminy Bytoń zaprosili wszystkich 
uczestników na słodki poczęstunek.

Dziękujemy wójtowi Arturowi Rucińskie-
mu za życzenia i pomoc w przygotowaniu 
uroczystości.

Tekst: Renata Szymborska
Foto: Wioletta Wudarska Włodarze gminy obdarowali Panie symbolicznym kwiatkiem

Dzielnicowi z Piotrkowa Kujaw-
skiego i policjantka radziejowskiej 
prewencji spotkali się z seniora-
mi z terenu gminy Bytoń w Klubie 
„Senior+” w Stróżewie. Mówili, jak 
uniknąć oszustwa „na wnuczka”,  
a także o zasadach bezpieczeństwa 
na drodze.

Policjanci rozpoczęli od przypo-
mnienia podstawowych zasad poru-
szania się po drogach publicznych. 
Mówili o obowiązku używania odbla-
sków poza terenem zabudowanym 
oraz o wpływie tych elementów na 
poprawę bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów. Nie obyło się bez przy-
kładów, zarówno tych pozytywnych 
jak i negatywnych. Opowiedzieli o Kra-
jowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 
oraz aplikacji „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

Dużą część spotkania zajęły ostrze-
żenia o oszustach, podających się za 
wnuczka, policjanta lub pracownika 
opieki społecznej. Funkcjonariusze 
apelowali do zebranych o właściwe 
zabezpieczenie dokumentów oraz 
ostrożność przy udostępnianiu swo-
ich danych personalnych.

Dzielnicowi podkreślali, jak ważne 
w kontakcie z osobami obcymi jest 
stosowanie zasady ograniczonego za-
ufania.  Była również mowa o właści-
wym zabezpieczeniu swojego mienia 
– rzeczy osobistych jak również do-
mów i mieszkań.

Tekst/ Foto: asp. szt. Marcin Krasucki
Policjanci oraz seniorzy wymieniali się spostrzeżeniami, informacjami oraz doświadczeniami w sposobach radze-
nia sobie z przestępcami
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6 Wieści gminne z Dobrego

Zimowy czas w przedszkolu

„Czwarta Fala” bawi i rozśmiesza

Grupa Motylki

Grupa Żabki

Miesiące styczeń i luty kojarzą się wszystkim z piękną, białą zimą. 
Choć zima w tym roku nie dopisała, Samorządowe Przedszkole 
w  Dobrem zadbało o zimowe atrakcje dla swoich podopiecznych. 
Bardzo ważnym wydarzeniem był Dzień Babci i Dziadka, który odbył 
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem. Przedszkolaki przygo-
towały dla swoich kochanych babć i dziadków niezwykłe przedsta-
wienia. Były piosenki, wiersze, tańce i spektakle, które mówiły o swo-
im przywiązaniu do dziadków.

W styczniu gościła pani leśnik z Nadleśnictwa Włocławek, która 
uczyła nas, w jaki sposób należy dokarmiać ptaki i zwierzęta zimą. 
Dzieci uczestniczyły również w zimowych warsztatach laboratoryj-
nych, podczas których wykonywały efektowne doświadczenia z su-
chym lodem, poznały jego tajemnice oraz wykonały eksperyment, 
którego efektem było powstanie śniegu.

W lutym przedszkolacy brali udział w balu Walentynkowo-Karna-
wałowym prowadzonym przez animatorów. W przepięknych stro-
jach uczestniczyli w wielu zabawach i konkursach. Na koniec, dzięki 
prężnie działającej już od kilku lat poczcie walentynkowej, wręczały 
walentynki swoim ulubionym koleżankom i kolegom. Dzieci z naj-
starszych grup przedszkolnych brały również udział w  Turnieju 
Walentynkowym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury 
w  Dobrem. Nie zapomnieliśmy o tłustym czwartku, który spędzi-
liśmy przy smacznym pączku, natomiast dzieci z  młodszych grup 
piekły w tym dniu faworki wraz z paniami z Koła Gospodyń Wiej-
skich w  świetlicy w Bronisławiu. W lutym w przedszkolu i oddzia-
łach zamiejscowych gościł teatr „Blaszany bębenek” ze spektaklem 
„Czerwony Kapturek”. Aktorzy przenieśli dzieci w świat baśni i bajek, 
gdzie spotkali znanych i lubianych bohaterów.

Wielość i moc atrakcji sprawiły, że zapomnieliśmy o braku zimo-
wej aury i ciekawie spędziliśmy zimowy czas w przedszkolu.

Tekst/Foto: Emilia Makuch

Kabaret „Czwarta Fala” z Kielc wystą-
pił 1 marca w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Dobrem z okazji Dnia Kobiet. 
Przez ponad godzinę zabawiał licznie 
zgromadzone mieszkanki gminy róż-
norodnymi skeczami oraz autorskimi 
przeróbkami znanych przebojów pol-
skiej muzyki rozrywkowej. Zaprezento-
wany przez nich program kabaretowy 
„Made in Poland” przeniósł publiczność 
w świat pełen humoru.

Wszystkim paniom z okazji ich święta 
serdeczne życzenia złożyli wójt gminy 
Dobre Stefan Śpibida oraz Przewod-
niczący Rady Gminy Tomasz Kuźba. 
Miłym dopełnieniem uroczystości był 
słodki poczęstunek przy kawie, herba-
cie i smacznym torcie. Dyrektor GOK  
w Dobrem Natalia Szatkowska wręczyła 
podziękowania wszystkim darczyńcom, 
osobom i instytucjom, które włączyły 
się w organizację i przeprowadzenie 28. 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Tekst: Aleksandra Szymczak 
Foto: Archiwum GOK w DobremTulipan dla każdej Pani
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Podpisanie umowy o dofinansowanie

Sieć światłowodowa w gminie Osięciny

Pasja zobowiązuje

20.02.2020 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszał-
kowskim na dofinansowanie zadania pn: Budowa kolektorów kana-
lizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, 
Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny. Projekt został złożony 
w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Oś 
Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach tego zadania po-

wstaną nowe kanały sanitarne wraz z przykanalikami. Przedsięwzię-
cie zakłada budowę 890 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę 
przykanalików o długości 376 mb. Całkowita wartość zadania we-
dług kosztorysu ofertowego to kwota w wysokości 1 865 910,90 zł. 
Umowa została podpisana na dofinansowanie dla gminy Osięci-
ny w  wysokości 680 000,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana 
w 2020 roku. 

Tekst: Marcin Korzeniewski

Wójt gminy Osięciny, 19 lutego br., zorga-
nizował spotkanie w sprawie budowy sieci 
światłowodowej z udziałem przedstawicieli 
firmy FIBER oraz sołtysami. Sieć światłowo-
dowa będzie budowana ze środków euro-
pejskich i państwowych w ramach progra-
mu operacyjnego „Polska Cyfrowa”. Przetarg 
zorganizowany przez Ministerstwo Cyfryza-

cji wygrała grupa INEA, a inwestorem jest 
firma FIBER.

W pierwszym etapie w gminie Osięciny 
do sieci światłowodowej zostanie dołączo-
nych 538 gospodarstw domowych oraz 
3 szkoły i urząd gminy. Budowa rozpocznie 
się w kwietniu 2020r., a zakończy w paź-
dzierniku 2021r. Dzięki tej sieci światłowo-

dowej będzie można korzystać z szybkiego 
Internetu (ponad 100Mb/s), telewizji HD 
(ponad 200 programów TV) telefonii komór-
kowej, telefonu stacjonarnego, szybkiego 
przesyłu danych. Na sieci będą mogli działać 
wszyscy operatorzy. Koszt przyłącza światło-
wodowej wynosi 0zł.

Tekst: UG Osięciny

Przygotowanie terenu do zbliżającego się sezonu wędkarskiego

Członkowie Regionalnego Sto-
warzyszenia Wędkarskiego w Osię-
cinach to nie tylko pasjonaci węd-
karstwa, to są ludzie, którzy pragną, 
by ten skrawek kujawskiej ziemi – 
akwen wodny, Samszyce wraz z ota-
czającym go lasem – był miejscem, 
gdzie człowiek i przyroda tworzy 
jedność. 23 lutego br. członkowie 
Stowarzyszenia zorganizowali „Nie-
dzielę pomocy przyrodzie”, spo-
tykając się przy zbiorniku wodnym 
Samszyce, pełni przedwiosennej 
werwy porządkowali teren oraz 
wieszali budki lęgowe dla ptaków. 
To spontaniczne spotkanie wędka-
rzy naszej gminy, to nie tylko praca 
na rzecz ratowania otaczającej nas 
przyrody, to przede wszystkim do-
wód odpowiedzialnego gospodaro-
wania zasobami naturalnymi. Dzię-
kujemy wędkarzom Regionalnego 
Stowarzyszenia Wędkarskiego  
w Osięcinach – pasja zobowiązuje.

Tekst/Foto: Stachniak Julian Błażej



6 Wieści gminne z Dobrego

Zimowy czas w przedszkolu

„Czwarta Fala” bawi i rozśmiesza

Grupa Motylki

Grupa Żabki

Miesiące styczeń i luty kojarzą się wszystkim z piękną, białą zimą. 
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W styczniu gościła pani leśnik z Nadleśnictwa Włocławek, która 
uczyła nas, w jaki sposób należy dokarmiać ptaki i zwierzęta zimą. 
Dzieci uczestniczyły również w zimowych warsztatach laboratoryj-
nych, podczas których wykonywały efektowne doświadczenia z su-
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łach zamiejscowych gościł teatr „Blaszany bębenek” ze spektaklem 
„Czerwony Kapturek”. Aktorzy przenieśli dzieci w świat baśni i bajek, 
gdzie spotkali znanych i lubianych bohaterów.

Wielość i moc atrakcji sprawiły, że zapomnieliśmy o braku zimo-
wej aury i ciekawie spędziliśmy zimowy czas w przedszkolu.

Tekst/Foto: Emilia Makuch
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7Wieści gminne z Osięcin

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Sieć światłowodowa w gminie Osięciny

Pasja zobowiązuje

20.02.2020 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszał-
kowskim na dofinansowanie zadania pn: Budowa kolektorów kana-
lizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, 
Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny. Projekt został złożony 
w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Oś 
Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach tego zadania po-

wstaną nowe kanały sanitarne wraz z przykanalikami. Przedsięwzię-
cie zakłada budowę 890 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę 
przykanalików o długości 376 mb. Całkowita wartość zadania we-
dług kosztorysu ofertowego to kwota w wysokości 1 865 910,90 zł. 
Umowa została podpisana na dofinansowanie dla gminy Osięci-
ny w  wysokości 680 000,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana 
w 2020 roku. 

Tekst: Marcin Korzeniewski

Wójt gminy Osięciny, 19 lutego br., zorga-
nizował spotkanie w sprawie budowy sieci 
światłowodowej z udziałem przedstawicieli 
firmy FIBER oraz sołtysami. Sieć światłowo-
dowa będzie budowana ze środków euro-
pejskich i państwowych w ramach progra-
mu operacyjnego „Polska Cyfrowa”. Przetarg 
zorganizowany przez Ministerstwo Cyfryza-

cji wygrała grupa INEA, a inwestorem jest 
firma FIBER.

W pierwszym etapie w gminie Osięciny 
do sieci światłowodowej zostanie dołączo-
nych 538 gospodarstw domowych oraz 
3 szkoły i urząd gminy. Budowa rozpocznie 
się w kwietniu 2020r., a zakończy w paź-
dzierniku 2021r. Dzięki tej sieci światłowo-

dowej będzie można korzystać z szybkiego 
Internetu (ponad 100Mb/s), telewizji HD 
(ponad 200 programów TV) telefonii komór-
kowej, telefonu stacjonarnego, szybkiego 
przesyłu danych. Na sieci będą mogli działać 
wszyscy operatorzy. Koszt przyłącza światło-
wodowej wynosi 0zł.

Tekst: UG Osięciny

Przygotowanie terenu do zbliżającego się sezonu wędkarskiego

Członkowie Regionalnego Sto-
warzyszenia Wędkarskiego w Osię-
cinach to nie tylko pasjonaci węd-
karstwa, to są ludzie, którzy pragną, 
by ten skrawek kujawskiej ziemi – 
akwen wodny, Samszyce wraz z ota-
czającym go lasem – był miejscem, 
gdzie człowiek i przyroda tworzy 
jedność. 23 lutego br. członkowie 
Stowarzyszenia zorganizowali „Nie-
dzielę pomocy przyrodzie”, spo-
tykając się przy zbiorniku wodnym 
Samszyce, pełni przedwiosennej 
werwy porządkowali teren oraz 
wieszali budki lęgowe dla ptaków. 
To spontaniczne spotkanie wędka-
rzy naszej gminy, to nie tylko praca 
na rzecz ratowania otaczającej nas 
przyrody, to przede wszystkim do-
wód odpowiedzialnego gospodaro-
wania zasobami naturalnymi. Dzię-
kujemy wędkarzom Regionalnego 
Stowarzyszenia Wędkarskiego  
w Osięcinach – pasja zobowiązuje.

Tekst/Foto: Stachniak Julian Błażej



8 Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Zabawa w karnawałowych rytmach

Seniorzy – dzieciom

„Śpiewające” życzenia z okazji Dnia Kobiet

W dniu balu od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie

Karnawał to czas zabaw i balów, także dla najmłodszych. Kolorowe stroje, bajeczny wystrój i skoczna muzyka – w takiej atmosferze 
bawiły się dzieci17 lutego podczas Bajkowego Balu Karnawałowego.

Nauczycielki piotrkowskiego przedszkola dołożyły wszelkich 
starań, by wystrój sali balowej wprowadził dzieci w radosny nastrój 
oraz zachęcał do wesołej zabawy. Dzieci przebrane były za bohate-
rów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać 
wróżki, księżniczki, delikatne motylki, rycerzy, smoka, piratów, po-
licjantów, Spider-Mana, Batmana... nie sposób zliczyć i wymienić 
wszystkich postaci. 

Na tę wyjątkową okazję zaprosiliśmy panią Sylwię z Agencji 
Animacji AKUKU, która dostarczała nam wiele radości, wyczaro-

wując balonowe cuda – mega karabiny, miecze, pieski i kwiatki. 
Po kilku chwilach wypoczynku muzyka znowu porwała wszyst-
kich do tańca z megamaskotką Minionkiem w rytm samby, wal-
czyka i innych przebojów znanych dzieciom. Kiedy czas zabawy 
dobiegł końca, przedszkolaki z żalem opuszczały salę balową. 
Wspólne pląsy dostarczyły wiele radości dzieciom, a to było 
głównym celem balu.

Tekst/Foto: Marzanna Czyźniak

Nauka tańca ludowego kujawiak

Zespół folklorystyczny „Piotrkowianie” na zaproszenie szkół pod-
stawowych w Dębołęce oraz w Byczu, 20 lutego br., zaprezentował 
się w programie artystycznym pt. „Na kujawską nutę”. Zaśpiewali tra-
dycyjne piosenki kujawskie i biesiadne, a także wspólnie z dziećmi 
i młodzieżą zatańczyli kujawiaka przy melodii „Czerwone Jabłuszko”. 
Były opowieści o instrumentach oraz strojach ludowych. Po koncer-
cie na członków zespołu czekał słodki poczęstunek – pączki.

„Piotrkowianie” wystąpili w składzie: Alicja Dębowska, Teresa Sta-
szak, Teresa Szeląg, Alina Woźniak, Anna Sobieraj, Zofia Kołodziej, 
Barbara Rewers, Irena Bigaj, Edward Wiliński, Józef Rewers, Jan Koło-
dziej, Przemysław Wawrzyniak (akordeon), Stanisław Kornacki (klar-
net), Piotr Redmerski (kontrabas), Zbigniew Kazimierczak (bębenek). 
Dziękujemy za zaproszenie.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: PSP Dębołęka

Występ Williama Prestigiacomo z zespołem

Święto Kobiet to niezwykły dzień, w  którym Panie otrzymują upominki, 
kwiaty, życzenia. Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim przy-
gotował z tej okazji koncert włoskiego wokalisty Williama Prestigiacomo  
z zespołem. Artysta – urodzony w Niemczech z południowowłoskim pocho-
dzeniem, finalista The Voice of Poland oraz uczestnik wielu programów telewi-
zyjnych – wprowadził publiczność w niesamowity nastrój przy największych 
przebojach muzyki włoskiej oraz zagranicznej muzyki rozrywkowej. Mogliśmy 
usłyszeć m.in. takie utwory jak: Volare, Quando Qaundo, Senza una donna, Isn’t 
she lovely czy Baila Morena. Wystąpili: William Prestigiacomo, Kamila Sikorska, 
Marcel Maniewski, Przemysław Wawrzyniak, Bartłomiej Werachowski i Bartosz 
Suliński. Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomir Bogucki złożył 
wszystkim Paniom serdeczne życzenia z okazji ich święta.

Dziękujemy serdecznie za pomoc w organizacji koncertu Arkadiuszowi 
Jarońskiemu, Krzysztofowi Nejmanowi oraz dyrekcji i pracownikom Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Karolina Bladowska
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W remizie OSP w Płowcach, 6 marca br., gościliśmy Olega Do-
wgala – muzyka Filharmonii Lwowskiej, wykładowcę i kompozytora. 
Podczas koncertu, na który przybyli uczniowie szkół z Płowiec i Bie-

ganowa, usłyszeliśmy interpretację zna-
nych utworów muzyki rozrywkowej i kla-
sycznej. Artysta wykonywał je głównie na 
Fletni Pana, ale także na innych prezento-
wanych instrumentach. Była też wspólna 
zabawa, w którą została włączona mło-
dzież. Prowadzący spotkanie Roman Pan-
kiewicz, podróżnik i pisarz, przeprowadził 
konkurs „Jaka to melodia” – zwycięzca 
otrzymał płytę z nagraniami pana Olega. 
Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali 
niezwykłego koncertu, który był dosko-
nałą okazją do przybliżenia tego instru-
mentu i jego możliwości, co w atrakcyjny 
sposób uczynił nasz gość.

Tekst/Foto: Arleta Matuszewska

Wieści gminne z Radziejowa

K O M U N I K A T
W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zacho-

rowań na terytorium Polski spowodowanych koronawirusem, na 
podstawie §8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz.U.poz.433), w tro-
sce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy Radziejów oraz 
pracowników Urzędu Gminy Radziejów, z dniem 16 marca 2020 r. 
od godziny 12.00 do odwołania zmienia się zasady przyjmowa-
nia klientów w Urzędzie Gminy Radziejów, Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Radziejowie oraz Samorządowej Admini-
stracji Placówek Oświatowych w Radziejowie:
1) Wprowadza się pracę Urzędu Gminy Radziejów, GOPS i SAPO bez 

bezpośredniej obsługi interesantów, za wyjątkiem spraw nie-
cierpiących zwłoki – po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
z pracownikiem merytorycznym.

2) Wszelką korespondencję, wnioski itp. prosimy przesyłać:
•	 drogą pocztową na adres Urzędu Gminy: ul. Kościuszki 20/22, 

88-200 Radziejów, lub GOPS ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów
•	 na adres e-mail: info@ugradziejow.pl, gops@ugradziejow.pl, 

sapo@ugradziejow.pl 
•	 za pośrednictwem platformy e-PUAP,
•	 wrzucać do urny ustawionej na korytarzu Urzędu.

3) W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych 
wszystkich klientów, którzy chcą skorzystać z prawa zapoznania 
się z materiałem zebranym w ich sprawie, prosimy o uprzedni 
kontakt telefoniczny z pracownikiem prowadzącym sprawę.

4) W razie konieczności udzielenia pomocy osobom starszym, cho-
rym, niepełnosprawnym, prosimy o kontakt telefoniczny.

5) Odbiór gotowych dokumentów tylko w wyjątkowych sytuacjach, 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Jednocześnie informuję, że aż do odwołania, wszelkiego ro-

dzaju wpłat należy dokonywać tylko i wyłącznie w formie bez-
gotówkowej (przelewy bankowe, katy płatnicze).

Kasa Urzędu Gminy Radziejów nie obsługuje płatności z uży-
ciem gotówki!

Proszę Państwa o wyrozumiałość. Poniżej podajemy numery 
kontaktowe oraz niezbędne informacje:
Numer rachunku bankowego: 40 9549 0001 0002 8756 2000 0001
Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi: 28 9549 0001 0002 8756 2000 0023
Numery telefonów:

Urząd Gminy Radziejów: 54  285 36 86 (centrala). Po wybraniu 
tego numeru, proszę wybrać tonowo odpowiednie stanowisko lub 
poczekać na zgłoszenie się operatora:
0 – sekretariat
1 – budownictwo, ochrona środowiska, odpady komunalne
2 – podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami, ewidencja dzia-
łalności gospodarczej, kasa
3 – rolnictwo
4 – ewidencja ludności
5 – oświata
6 – inwestycje
7 – fax
Adresy e-mail:
info@ugradziejow.pl lub skrzynka e-PUAP – sekretariat
budownictwo@ugradziejow.pl – budownictwo, ochrona środowi-
ska, odpady
zamowienia@ugradziejow.pl – rolnictwo
elud@ugradziejow.pl – ewidencja ludności
ksiegowosc@ugradziejow.pl – księgowość
sapo@ugradziejow.pl – oświata
podatki@ugradziejow.pl – podatki
sekretarz@ugradziejow.pl – sekretarz
sotg@ugradziejow.pl – Sekcja Obsługi Techniczno-Gospodarczej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 54 231 28 78,  
e-mail: gops@ugradziejow.pl 
Samorządowa Administracja Palcówek Oświatowych:  
54 285 3686 (5), sapo@ugradziejow.pl 

Raz jeszcze uprzejmie proszę Państwa o wyrozumiałość i liczę 
na współpracę.

Niezwykły koncert na Fletni Pana

Uczestnicy konkursu „Jaka to melodia”Artysta Oleg Dowgal

GMINA RADZIEJÓW



8 Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Zabawa w karnawałowych rytmach

Seniorzy – dzieciom

„Śpiewające” życzenia z okazji Dnia Kobiet

W dniu balu od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie

Karnawał to czas zabaw i balów, także dla najmłodszych. Kolorowe stroje, bajeczny wystrój i skoczna muzyka – w takiej atmosferze 
bawiły się dzieci17 lutego podczas Bajkowego Balu Karnawałowego.

Nauczycielki piotrkowskiego przedszkola dołożyły wszelkich 
starań, by wystrój sali balowej wprowadził dzieci w radosny nastrój 
oraz zachęcał do wesołej zabawy. Dzieci przebrane były za bohate-
rów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać 
wróżki, księżniczki, delikatne motylki, rycerzy, smoka, piratów, po-
licjantów, Spider-Mana, Batmana... nie sposób zliczyć i wymienić 
wszystkich postaci. 

Na tę wyjątkową okazję zaprosiliśmy panią Sylwię z Agencji 
Animacji AKUKU, która dostarczała nam wiele radości, wyczaro-

wując balonowe cuda – mega karabiny, miecze, pieski i kwiatki. 
Po kilku chwilach wypoczynku muzyka znowu porwała wszyst-
kich do tańca z megamaskotką Minionkiem w rytm samby, wal-
czyka i innych przebojów znanych dzieciom. Kiedy czas zabawy 
dobiegł końca, przedszkolaki z żalem opuszczały salę balową. 
Wspólne pląsy dostarczyły wiele radości dzieciom, a to było 
głównym celem balu.

Tekst/Foto: Marzanna Czyźniak

Nauka tańca ludowego kujawiak

Zespół folklorystyczny „Piotrkowianie” na zaproszenie szkół pod-
stawowych w Dębołęce oraz w Byczu, 20 lutego br., zaprezentował 
się w programie artystycznym pt. „Na kujawską nutę”. Zaśpiewali tra-
dycyjne piosenki kujawskie i biesiadne, a także wspólnie z dziećmi 
i młodzieżą zatańczyli kujawiaka przy melodii „Czerwone Jabłuszko”. 
Były opowieści o instrumentach oraz strojach ludowych. Po koncer-
cie na członków zespołu czekał słodki poczęstunek – pączki.

„Piotrkowianie” wystąpili w składzie: Alicja Dębowska, Teresa Sta-
szak, Teresa Szeląg, Alina Woźniak, Anna Sobieraj, Zofia Kołodziej, 
Barbara Rewers, Irena Bigaj, Edward Wiliński, Józef Rewers, Jan Koło-
dziej, Przemysław Wawrzyniak (akordeon), Stanisław Kornacki (klar-
net), Piotr Redmerski (kontrabas), Zbigniew Kazimierczak (bębenek). 
Dziękujemy za zaproszenie.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: PSP Dębołęka

Występ Williama Prestigiacomo z zespołem

Święto Kobiet to niezwykły dzień, w  którym Panie otrzymują upominki, 
kwiaty, życzenia. Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim przy-
gotował z tej okazji koncert włoskiego wokalisty Williama Prestigiacomo  
z zespołem. Artysta – urodzony w Niemczech z południowowłoskim pocho-
dzeniem, finalista The Voice of Poland oraz uczestnik wielu programów telewi-
zyjnych – wprowadził publiczność w niesamowity nastrój przy największych 
przebojach muzyki włoskiej oraz zagranicznej muzyki rozrywkowej. Mogliśmy 
usłyszeć m.in. takie utwory jak: Volare, Quando Qaundo, Senza una donna, Isn’t 
she lovely czy Baila Morena. Wystąpili: William Prestigiacomo, Kamila Sikorska, 
Marcel Maniewski, Przemysław Wawrzyniak, Bartłomiej Werachowski i Bartosz 
Suliński. Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomir Bogucki złożył 
wszystkim Paniom serdeczne życzenia z okazji ich święta.

Dziękujemy serdecznie za pomoc w organizacji koncertu Arkadiuszowi 
Jarońskiemu, Krzysztofowi Nejmanowi oraz dyrekcji i pracownikom Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Karolina Bladowska
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W remizie OSP w Płowcach, 6 marca br., gościliśmy Olega Do-
wgala – muzyka Filharmonii Lwowskiej, wykładowcę i kompozytora. 
Podczas koncertu, na który przybyli uczniowie szkół z Płowiec i Bie-

ganowa, usłyszeliśmy interpretację zna-
nych utworów muzyki rozrywkowej i kla-
sycznej. Artysta wykonywał je głównie na 
Fletni Pana, ale także na innych prezento-
wanych instrumentach. Była też wspólna 
zabawa, w którą została włączona mło-
dzież. Prowadzący spotkanie Roman Pan-
kiewicz, podróżnik i pisarz, przeprowadził 
konkurs „Jaka to melodia” – zwycięzca 
otrzymał płytę z nagraniami pana Olega. 
Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali 
niezwykłego koncertu, który był dosko-
nałą okazją do przybliżenia tego instru-
mentu i jego możliwości, co w atrakcyjny 
sposób uczynił nasz gość.

Tekst/Foto: Arleta Matuszewska

Wieści gminne z Radziejowa

K O M U N I K A T
W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zacho-

rowań na terytorium Polski spowodowanych koronawirusem, na 
podstawie §8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz.U.poz.433), w tro-
sce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy Radziejów oraz 
pracowników Urzędu Gminy Radziejów, z dniem 16 marca 2020 r. 
od godziny 12.00 do odwołania zmienia się zasady przyjmowa-
nia klientów w Urzędzie Gminy Radziejów, Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Radziejowie oraz Samorządowej Admini-
stracji Placówek Oświatowych w Radziejowie:
1) Wprowadza się pracę Urzędu Gminy Radziejów, GOPS i SAPO bez 

bezpośredniej obsługi interesantów, za wyjątkiem spraw nie-
cierpiących zwłoki – po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
z pracownikiem merytorycznym.

2) Wszelką korespondencję, wnioski itp. prosimy przesyłać:
•	 drogą pocztową na adres Urzędu Gminy: ul. Kościuszki 20/22, 

88-200 Radziejów, lub GOPS ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów
•	 na adres e-mail: info@ugradziejow.pl, gops@ugradziejow.pl, 

sapo@ugradziejow.pl 
•	 za pośrednictwem platformy e-PUAP,
•	 wrzucać do urny ustawionej na korytarzu Urzędu.

3) W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych 
wszystkich klientów, którzy chcą skorzystać z prawa zapoznania 
się z materiałem zebranym w ich sprawie, prosimy o uprzedni 
kontakt telefoniczny z pracownikiem prowadzącym sprawę.

4) W razie konieczności udzielenia pomocy osobom starszym, cho-
rym, niepełnosprawnym, prosimy o kontakt telefoniczny.

5) Odbiór gotowych dokumentów tylko w wyjątkowych sytuacjach, 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Jednocześnie informuję, że aż do odwołania, wszelkiego ro-

dzaju wpłat należy dokonywać tylko i wyłącznie w formie bez-
gotówkowej (przelewy bankowe, katy płatnicze).

Kasa Urzędu Gminy Radziejów nie obsługuje płatności z uży-
ciem gotówki!

Proszę Państwa o wyrozumiałość. Poniżej podajemy numery 
kontaktowe oraz niezbędne informacje:
Numer rachunku bankowego: 40 9549 0001 0002 8756 2000 0001
Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi: 28 9549 0001 0002 8756 2000 0023
Numery telefonów:

Urząd Gminy Radziejów: 54  285 36 86 (centrala). Po wybraniu 
tego numeru, proszę wybrać tonowo odpowiednie stanowisko lub 
poczekać na zgłoszenie się operatora:
0 – sekretariat
1 – budownictwo, ochrona środowiska, odpady komunalne
2 – podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami, ewidencja dzia-
łalności gospodarczej, kasa
3 – rolnictwo
4 – ewidencja ludności
5 – oświata
6 – inwestycje
7 – fax
Adresy e-mail:
info@ugradziejow.pl lub skrzynka e-PUAP – sekretariat
budownictwo@ugradziejow.pl – budownictwo, ochrona środowi-
ska, odpady
zamowienia@ugradziejow.pl – rolnictwo
elud@ugradziejow.pl – ewidencja ludności
ksiegowosc@ugradziejow.pl – księgowość
sapo@ugradziejow.pl – oświata
podatki@ugradziejow.pl – podatki
sekretarz@ugradziejow.pl – sekretarz
sotg@ugradziejow.pl – Sekcja Obsługi Techniczno-Gospodarczej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 54 231 28 78,  
e-mail: gops@ugradziejow.pl 
Samorządowa Administracja Palcówek Oświatowych:  
54 285 3686 (5), sapo@ugradziejow.pl 

Raz jeszcze uprzejmie proszę Państwa o wyrozumiałość i liczę 
na współpracę.

Niezwykły koncert na Fletni Pana

Uczestnicy konkursu „Jaka to melodia”Artysta Oleg Dowgal

GMINA RADZIEJÓW
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Kwiaty i życzenia dla Pani Józefy

Dzień Sołtysa

„Być kobietą, być kobietą...”

2 lutego 2020 r. setną rocznicę urodzin obchodziła mieszkan-
ka gminy Topólka, zamieszkała w Orlu – Józefa Mańkowska. To 
wspaniały dzień zarówno dla Jubilatki i Jej rodziny, jak również 
ważne wydarzenie dla całej gminy.

Uroczyste spotkanie odbyło się 3 lutego br. w domu Jubilatki, 
gdzie oprócz najbliższej rodziny obecni byli przedstawiciele władz 
samorządowych: wójt gminy Konrad Lewandowski, przewodni-
czący Rady Gminy Stanisław Borkowski oraz zastępca kierownika 
USC Sylwia Ulanowska. Jednostkę KRUS Radziejów reprezentował 
kierownik Placówki Terenowej Paweł Betliński. W intencji Jubilatki 
odprawiona została msza święta celebrowana przez proboszcza pa-
rafii Orle ks. Tadeusza Szczepaniaka. Po liturgii przyszedł czas na ży-
czenia, które jako pierwszy złożył Jubilatce wójt gminy. Przekazując 
bukiet kwiatów oraz upominek, życzył wielu lat w zdrowiu, w oto-
czeniu rodziny i przyjaciół oraz gratulował doczekania tak zacnego 
jubileuszu. Po życzeniach wzniesiono toast za zdrowie Jubilatki. 
Kosztując urodzinowego tortu, Pani Józefa powiedziała, że sama jest 
zaskoczona faktem doczekania setnych urodzin. – Chyba jestem naj-
starszą osobą w gminie  – stwierdziła.

Wartym podkreślenia jest fakt, że Jubilatka mimo sędziwego wie-
ku cieszy się znakomitą kondycją, jest bardzo ciepłą i pogodną oso-

Jubilatka 
Józefa Mańkowska

bą. Serdecznie gratulujemy Pani Józefie jubileuszu 100-lecia urodzin 
i życzymy na kolejne lata dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz 
jeszcze wielu lat zasłużonego odpoczynku w gronie najbliższych.

Tekst: Sylwia Ulanowska
Foto: nadesłane

Na co dzień poświęcają mnóstwo czasu na pracę społeczną. Są 
najbliżej mieszkańców każdej z miejscowości. Integrują społecz-
ność, inicjują wiele lokalnych wydarzeń, zabiegają o drogi, wodocią-

Wójt Konrad Lewandowski na spotkaniu z sołtysami z okazji ich święta

gi, szkoły, przedszkola, place zabaw i świetlice. Tak wygląda praca 
sołtysów. Muszą być wytrwali i mieć dużo siły. Również dzięki nim 
wieś staje się coraz lepszym miejscem do życia, realizacji marzeń 
i aspiracji. 

Ogólnopolski Dzień Sołtysa to święto, którego celem jest okaza-
nie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę i zwrócenie uwagi 
na rolę sołtysa. Z tej okazji wójt gminy Konrad Lewandowski zaprosił 
sołtysów na uroczystość, podczas której wręczył pamiątkowe życze-
nia. Zaproszone były również Alicja Kordylak, Jadwiga Zakrzewska 
oraz Halina Pawlak – panie sołtys, które podczas wyborów sołeckich 
w 2019 r. zrezygnowały z ubiegania się o pełnienie tej funkcji. Wło-
darz gminy podziękował im za wieloletnią pracę na rzecz sołectwa 
oraz gminy. Wyróżniony został również sołtys Henryk Kołecki, który 
tę funkcję pełni od 45 lat. Przy słodkim poczęstunku w miłej atmos-
ferze sołtysi wymieniali się doświadczeniami zdobytymi podczas 
pełnienia funkcji.

Tekst: Ewelina Waszak
Foto: Damian Lewiński

Dzień Kobiet to dobra okazja do spotkania, oderwania się od 
spraw codziennych, a przede wszystkim obdarowania Pań kwiata-
mi. Takie właśnie spotkanie miało miejsce 8 marca br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Topólce, gdzie na zaproszenie wójta Konrada Le-
wandowskiego przybyło bardzo dużo kobiet.

Już w wejściu odświętnie ubrani panowie czekali na panie, wrę-
czając każdej kwiatka. Uroczystość rozpoczęto serdecznymi życze-
niami od wójta gminy i dyrektora GOK Jana Błaszczyka.

 Wójt przekazał również życzenia od nieobecnego Przewodni-
czącego Rady Gminy Stanisława Borkowskiego. Na scenie zaśpiewał 
zespół „INFECTED”.

Tradycją Święta Kobiet jest tort i lampka wina dla każdej pani. 
Wcześniej jednak panowie „musieli” zdać test, który przygotowały 
dla nich panie z Gminnej Rady KGW. Oczywiście, był to test przede 
wszystkim o kobietach i oczywiście zdany celująco. W ramach po-
dziękowań za przygotowanie tak miłego spotkania panowie otrzy-
mali upominki.

Występ zespołu Infected

Na zakończenie wieczoru zaczarował publiczność swoją muzyką 
Oleg Dowgal, prof. Konserwatorium we Lwowie, który zagrał na in-
strumencie zwanym Fletnią Pana. 

Tekst: Iwona Waszak
Foto: nadesłane

11Bezpieczeństwo

Uwaga na oszustów!

O bezpieczeństwie w sieci i przemocy rówieśniczej

Kilkanaście zgłoszeń od zaniepokojonych miesz-
kańców powiatu radziejowskiego odebrali poli-
cjanci. Oszuści dzwonili i licząc na łatwowierność, 
próbowali wyłudzić pieniądze. Na szczęście nikt 

nie dał się oszukać. 
O tym, że oszuści wyłudzający pieniądze są w dalszym ciągu 

bardzo aktywni, przekonało się kilkunastu mieszkańców powiatu 
radziejowskiego. Na numery telefonów stacjonarnych dzwoniła 
nieznajoma kobieta, która próbowała przekonać, że jest ich córką. 
Kobieta płacząc, mówiła, że spowodowała wypadek. Żeby nie trafi-
ła do więzienia, prosiła o przekazanie pieniędzy wskazanemu poli-
cjantowi. Na szczęście żadna z tych prób się nie udała. Odbierający 
telefony, okazali się bardzo ostrożni i nie dali się wprowadzić w błąd.

Niestety, takie sytuacje mogą się powtarzać. Oszuści podając się 
za wnuczka, policjanta, oficera CBŚP czy pracownika opieki społecz-
nej, dzwoniąc, próbują wyłudzić pieniądze.

Pamiętajmy, że przestępcy chcąc zdobyć pieniądze, nie cofną się 
przed żadnym sposobem. Szczególnie często wykorzystują osoby 
starsze, samotne, robiąc użytek z ich łatwowierności.   Pamiętajmy, 
że nie należy przekazywać żadnych pieniędzy osobom, które telefo-
nicznie podają się za członków rodziny, policjantów, pracowników 
opieki społecznej lub proszą o przekazanie pieniędzy przez osoby 
pośredniczące. Zawsze należy sprawdzić, czy jest to prawda, dzwo-
niąc do krewnego lub instytucji, z której jest rzekomy pracownik. 

Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie żądają, wydania żadnych 
pieniędzy. 

Pamiętajmy, żeby nie wpuszczać do domu nieznajomych osób 
i nie przekazywać obcym pieniędzy. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości należy zadzwonić pod nr alarmowy 997, 112 lub do 
dyżurnego radziejowskiej policji pod nr 542318400. 

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Co 
to jest przemoc rówieśnicza? Do czego 
służy aplikacja „Moja Komenda”? O tych 
tematach rozmawiała radziejowska poli-
cjantka z uczniami.

St. sierż. Magdalena Cywińska-Grobelska 
mówiła o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą 
wirtualny świat  oraz o niebezpiecznych 
sytuacjach, jakie można tam spotkać. Przy-
pomniała o skutkach umieszczania w  sieci 
obraźliwych wpisów i haseł oraz o kontak-
tach z nieznajomymi. Kolejnym ważnym te-
matem był problem przemocy rówieśniczej. 
Policjantka opowiedziała uczniom o tych, 
które najczęściej występują w szkole: bicie, 
popychanie, kopanie, obrażanie na forum 
publicznym, manipulowanie związkami 
przyjaźni.

W trakcie spotkania przedstawiono też 
uczniom założenia programu „Dzielnicowy 
bliżej Nas”, aplikacji „Moja Komenda” oraz 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki Z uczniami klasy V Szkoły Podstawowej w Radziejowie spotkała się st. sierż. Magdalena Cywińska-Grobelska

Znaleziony portfel  
wrócił do właściciela

Mieszkanka gminy Osięciny wykazała 
się godną naśladowania obywatelską 
postawą. Znalazła portfel z pieniędzmi 
oraz dokumentami i oddała dyżurnemu 
radziejowskiej policji. 

Do zdarzenia doszło   na parkingu przy 
jednym z marketów w Radziejowie. Miesz-
kanka gminy Osięciny znalazła portfel. Ko-
bieta nie namyślając się, oddała zgubę ofice-
rowi dyżurnemu radziejowskiej policji. Kiedy 
funkcjonariusz sprawdził co jest w  środku, 
okazało się, że jest tam kilkaset złotych, do-
kumenty oraz karty bankomatowe. 

Policjant podziękował znalazcy za wzo-
rowa postawę. Jeszcze w tym samym dniu 
zguba wróciła do właściciela. 

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Nowa dzielnicowa 
Sierżant sztabowa Ksenia Kwiatkowska nominację 
odebrała z  rąk Komendanta Powiatowego Policji 
w Radziejowie. Dotychczas służyła w zespole pa-
trolowo-interwencyjnym, teraz będzie miała „pod 
opieką” mieszkańców Radziejowa.

Komendant Powiatowy Policji w  Radziejowie 
podinsp. Karol Konopacki powierzył pełnienie obo-
wiązków dzielnicowego sierż. szt. Kseni Kwiatkow-
skiej. Jak podkreślił, ten awans daje policjantowi 
nowe perspektywy rozwoju zawodowego. W  ten 
sposób doceniono dotychczasową służbę, zaanga-
żowanie oraz osiągane wyniki.

Nowa dzielnicowa w policji służy od 11 lat. Za-
czynała w Warszawie, następnie pełniła służbę w ru-
chu drogowym w Inowrocławiu, po czym przeniosła 
się do Radziejowa. Prywatnie jest szczęśliwą mężat-
ką i matką. W wolnych chwilach lubi przeczytać do-
brą książkę oraz wybrać się z rodziną na ryby. 

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasuckisierż.sztab. Ksenia Kwiatkowska
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Kwiaty i życzenia dla Pani Józefy

Dzień Sołtysa

„Być kobietą, być kobietą...”

2 lutego 2020 r. setną rocznicę urodzin obchodziła mieszkan-
ka gminy Topólka, zamieszkała w Orlu – Józefa Mańkowska. To 
wspaniały dzień zarówno dla Jubilatki i Jej rodziny, jak również 
ważne wydarzenie dla całej gminy.

Uroczyste spotkanie odbyło się 3 lutego br. w domu Jubilatki, 
gdzie oprócz najbliższej rodziny obecni byli przedstawiciele władz 
samorządowych: wójt gminy Konrad Lewandowski, przewodni-
czący Rady Gminy Stanisław Borkowski oraz zastępca kierownika 
USC Sylwia Ulanowska. Jednostkę KRUS Radziejów reprezentował 
kierownik Placówki Terenowej Paweł Betliński. W intencji Jubilatki 
odprawiona została msza święta celebrowana przez proboszcza pa-
rafii Orle ks. Tadeusza Szczepaniaka. Po liturgii przyszedł czas na ży-
czenia, które jako pierwszy złożył Jubilatce wójt gminy. Przekazując 
bukiet kwiatów oraz upominek, życzył wielu lat w zdrowiu, w oto-
czeniu rodziny i przyjaciół oraz gratulował doczekania tak zacnego 
jubileuszu. Po życzeniach wzniesiono toast za zdrowie Jubilatki. 
Kosztując urodzinowego tortu, Pani Józefa powiedziała, że sama jest 
zaskoczona faktem doczekania setnych urodzin. – Chyba jestem naj-
starszą osobą w gminie  – stwierdziła.

Wartym podkreślenia jest fakt, że Jubilatka mimo sędziwego wie-
ku cieszy się znakomitą kondycją, jest bardzo ciepłą i pogodną oso-

Jubilatka 
Józefa Mańkowska

bą. Serdecznie gratulujemy Pani Józefie jubileuszu 100-lecia urodzin 
i życzymy na kolejne lata dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz 
jeszcze wielu lat zasłużonego odpoczynku w gronie najbliższych.

Tekst: Sylwia Ulanowska
Foto: nadesłane

Na co dzień poświęcają mnóstwo czasu na pracę społeczną. Są 
najbliżej mieszkańców każdej z miejscowości. Integrują społecz-
ność, inicjują wiele lokalnych wydarzeń, zabiegają o drogi, wodocią-

Wójt Konrad Lewandowski na spotkaniu z sołtysami z okazji ich święta

gi, szkoły, przedszkola, place zabaw i świetlice. Tak wygląda praca 
sołtysów. Muszą być wytrwali i mieć dużo siły. Również dzięki nim 
wieś staje się coraz lepszym miejscem do życia, realizacji marzeń 
i aspiracji. 

Ogólnopolski Dzień Sołtysa to święto, którego celem jest okaza-
nie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę i zwrócenie uwagi 
na rolę sołtysa. Z tej okazji wójt gminy Konrad Lewandowski zaprosił 
sołtysów na uroczystość, podczas której wręczył pamiątkowe życze-
nia. Zaproszone były również Alicja Kordylak, Jadwiga Zakrzewska 
oraz Halina Pawlak – panie sołtys, które podczas wyborów sołeckich 
w 2019 r. zrezygnowały z ubiegania się o pełnienie tej funkcji. Wło-
darz gminy podziękował im za wieloletnią pracę na rzecz sołectwa 
oraz gminy. Wyróżniony został również sołtys Henryk Kołecki, który 
tę funkcję pełni od 45 lat. Przy słodkim poczęstunku w miłej atmos-
ferze sołtysi wymieniali się doświadczeniami zdobytymi podczas 
pełnienia funkcji.

Tekst: Ewelina Waszak
Foto: Damian Lewiński

Dzień Kobiet to dobra okazja do spotkania, oderwania się od 
spraw codziennych, a przede wszystkim obdarowania Pań kwiata-
mi. Takie właśnie spotkanie miało miejsce 8 marca br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Topólce, gdzie na zaproszenie wójta Konrada Le-
wandowskiego przybyło bardzo dużo kobiet.

Już w wejściu odświętnie ubrani panowie czekali na panie, wrę-
czając każdej kwiatka. Uroczystość rozpoczęto serdecznymi życze-
niami od wójta gminy i dyrektora GOK Jana Błaszczyka.

 Wójt przekazał również życzenia od nieobecnego Przewodni-
czącego Rady Gminy Stanisława Borkowskiego. Na scenie zaśpiewał 
zespół „INFECTED”.

Tradycją Święta Kobiet jest tort i lampka wina dla każdej pani. 
Wcześniej jednak panowie „musieli” zdać test, który przygotowały 
dla nich panie z Gminnej Rady KGW. Oczywiście, był to test przede 
wszystkim o kobietach i oczywiście zdany celująco. W ramach po-
dziękowań za przygotowanie tak miłego spotkania panowie otrzy-
mali upominki.

Występ zespołu Infected

Na zakończenie wieczoru zaczarował publiczność swoją muzyką 
Oleg Dowgal, prof. Konserwatorium we Lwowie, który zagrał na in-
strumencie zwanym Fletnią Pana. 

Tekst: Iwona Waszak
Foto: nadesłane
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Uwaga na oszustów!

O bezpieczeństwie w sieci i przemocy rówieśniczej

Kilkanaście zgłoszeń od zaniepokojonych miesz-
kańców powiatu radziejowskiego odebrali poli-
cjanci. Oszuści dzwonili i licząc na łatwowierność, 
próbowali wyłudzić pieniądze. Na szczęście nikt 

nie dał się oszukać. 
O tym, że oszuści wyłudzający pieniądze są w dalszym ciągu 

bardzo aktywni, przekonało się kilkunastu mieszkańców powiatu 
radziejowskiego. Na numery telefonów stacjonarnych dzwoniła 
nieznajoma kobieta, która próbowała przekonać, że jest ich córką. 
Kobieta płacząc, mówiła, że spowodowała wypadek. Żeby nie trafi-
ła do więzienia, prosiła o przekazanie pieniędzy wskazanemu poli-
cjantowi. Na szczęście żadna z tych prób się nie udała. Odbierający 
telefony, okazali się bardzo ostrożni i nie dali się wprowadzić w błąd.

Niestety, takie sytuacje mogą się powtarzać. Oszuści podając się 
za wnuczka, policjanta, oficera CBŚP czy pracownika opieki społecz-
nej, dzwoniąc, próbują wyłudzić pieniądze.

Pamiętajmy, że przestępcy chcąc zdobyć pieniądze, nie cofną się 
przed żadnym sposobem. Szczególnie często wykorzystują osoby 
starsze, samotne, robiąc użytek z ich łatwowierności.   Pamiętajmy, 
że nie należy przekazywać żadnych pieniędzy osobom, które telefo-
nicznie podają się za członków rodziny, policjantów, pracowników 
opieki społecznej lub proszą o przekazanie pieniędzy przez osoby 
pośredniczące. Zawsze należy sprawdzić, czy jest to prawda, dzwo-
niąc do krewnego lub instytucji, z której jest rzekomy pracownik. 

Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie żądają, wydania żadnych 
pieniędzy. 

Pamiętajmy, żeby nie wpuszczać do domu nieznajomych osób 
i nie przekazywać obcym pieniędzy. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości należy zadzwonić pod nr alarmowy 997, 112 lub do 
dyżurnego radziejowskiej policji pod nr 542318400. 

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Co 
to jest przemoc rówieśnicza? Do czego 
służy aplikacja „Moja Komenda”? O tych 
tematach rozmawiała radziejowska poli-
cjantka z uczniami.

St. sierż. Magdalena Cywińska-Grobelska 
mówiła o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą 
wirtualny świat  oraz o niebezpiecznych 
sytuacjach, jakie można tam spotkać. Przy-
pomniała o skutkach umieszczania w  sieci 
obraźliwych wpisów i haseł oraz o kontak-
tach z nieznajomymi. Kolejnym ważnym te-
matem był problem przemocy rówieśniczej. 
Policjantka opowiedziała uczniom o tych, 
które najczęściej występują w szkole: bicie, 
popychanie, kopanie, obrażanie na forum 
publicznym, manipulowanie związkami 
przyjaźni.

W trakcie spotkania przedstawiono też 
uczniom założenia programu „Dzielnicowy 
bliżej Nas”, aplikacji „Moja Komenda” oraz 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki Z uczniami klasy V Szkoły Podstawowej w Radziejowie spotkała się st. sierż. Magdalena Cywińska-Grobelska

Znaleziony portfel  
wrócił do właściciela

Mieszkanka gminy Osięciny wykazała 
się godną naśladowania obywatelską 
postawą. Znalazła portfel z pieniędzmi 
oraz dokumentami i oddała dyżurnemu 
radziejowskiej policji. 

Do zdarzenia doszło   na parkingu przy 
jednym z marketów w Radziejowie. Miesz-
kanka gminy Osięciny znalazła portfel. Ko-
bieta nie namyślając się, oddała zgubę ofice-
rowi dyżurnemu radziejowskiej policji. Kiedy 
funkcjonariusz sprawdził co jest w  środku, 
okazało się, że jest tam kilkaset złotych, do-
kumenty oraz karty bankomatowe. 

Policjant podziękował znalazcy za wzo-
rowa postawę. Jeszcze w tym samym dniu 
zguba wróciła do właściciela. 

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Nowa dzielnicowa 
Sierżant sztabowa Ksenia Kwiatkowska nominację 
odebrała z  rąk Komendanta Powiatowego Policji 
w Radziejowie. Dotychczas służyła w zespole pa-
trolowo-interwencyjnym, teraz będzie miała „pod 
opieką” mieszkańców Radziejowa.

Komendant Powiatowy Policji w  Radziejowie 
podinsp. Karol Konopacki powierzył pełnienie obo-
wiązków dzielnicowego sierż. szt. Kseni Kwiatkow-
skiej. Jak podkreślił, ten awans daje policjantowi 
nowe perspektywy rozwoju zawodowego. W  ten 
sposób doceniono dotychczasową służbę, zaanga-
żowanie oraz osiągane wyniki.

Nowa dzielnicowa w policji służy od 11 lat. Za-
czynała w Warszawie, następnie pełniła służbę w ru-
chu drogowym w Inowrocławiu, po czym przeniosła 
się do Radziejowa. Prywatnie jest szczęśliwą mężat-
ką i matką. W wolnych chwilach lubi przeczytać do-
brą książkę oraz wybrać się z rodziną na ryby. 

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasuckisierż.sztab. Ksenia Kwiatkowska
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Trzemeszeński wieczór  
serdecznych wspomnień

Najbardziej rozpoznawalna osobowość TVP3 Bydgoszcz – red. Ja-
rosław Lewandowski gościł w rodzinnym Trzemesznie. Spotkanie zor-
ganizowano z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Derezińskiego i  dyr. 
Domu Kultury Mariusza Zielińskiego, a towarzyszyło mu rzadko spo-
tykane zainteresowanie gości, także z Mogilna, Gniezna, Wągrowca, 
Żnina, Konina, Inowrocławia i Słupcy. Wieczór z coraz bardziej intere-
sującego cyklu „Cafe Kultura”, z udziałem Jarosława Lewandowskiego 
i red. Stanisława Kaszyńskiego jako prowadzącego, stał się znaczącym 
wydarzeniem kulturalnym w grodzie Kilińskiego. Witając znakomite-
go gościa, burmistrz Krzysztof Dereziński w towarzystwie przewod-
niczącego Rady Miejskiej Benedykta Nitki przypomniał z uznaniem 
redaktorsko-wydawnicze dokonania dawnego ucznia Szkoły Podsta-
wowej w Wymysłowie i absolwenta miejscowego Liceum Ogólno-
kształcącego oraz jego bliską więź z rodzinnym miastem. Gospodarze 
obdarowali gościa obrazem tutejszej bazyliki, zestawem wydawnictw 
promocyjnych, pięknym adresem i kwiatami.

Zaskoczony i wzruszony wyjątkowo serdecznym przyjęciem 
oraz tłumnie wypełnioną salą red. Lewandowski przypomniał swoją 
drogę po maturze, toruńskie studia i wieloletni związek z bydgoskim 
ośrodkiem TVP, a także wielce niebezpieczne podróże reporterskie 
po Iraku i Afganistanie. Z podobnym zaciekawieniem przyjęto za-
prezentowane przez niego fragmenty programów telewizyjnych, 
m.in. o szewskiej rodzinie Bisikiewiczów, archeologicznych bada-
niach trzemeszeńskiej świątyni i jej nieżyjącym już długoletnim 
proboszczu ks. prałacie dr. Bronisławie Michalskim.

Spotkanie było również okazją do wyrażenia uznania dla red. 
Lewandowskiego przez samorządowców naszego regionu. Symbo-

(od lewej) red. Stanisław Kaszyński, red. Jarosław Lewandowski

liczne zestawy materiałów promocyjnych przekazali mu: prezydent 
Inowrocławia Ryszard Brejza, starostowie: mogileński Bartosz No-
wacki i wągrowiecki Tomasz Kranz, burmistrzowie: Mogilna Leszek 
Duszyński, Strzelna Dariusz Chudziński, Żnina Robert Luchowski 
i  Barcina Michał Pęziak oraz wójt Dąbrowy Marcin Barczykowski, 
a Józef Popiel od Nadleśnictwa Gołąbki.

Tekst: Stanisław Kaszyński
Foto: Rafał Paczkowski

Cele konkursu: Poznanie i popularyzacja historii, tradycji i zwyczajów ro-
dzinnych, regionalnych i narodowych; budzenie potrzeby poszukiwania wła-
snych korzeni w tradycjach rodzinnych i regionalnych; kultywowanie tradycji 
i dziedzictwa kulturowego swojej rodziny i regionu; ukazanie piękna gwary 
kujawskiej i pięknej polszczyzny; integracja dzieci, młodzieży i dorosłych za-
interesowanych twórczością regionalną małej ojczyzny.
Organizator: Towarzystwo Miłośników Kujaw przy wsparciu Starostwa Po-
wiatowego w Radziejowie.
Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół po-
nadpodstawowych, osoby dorosłe. 
Zasady udziału w konkursie: każdy uczestnik konkursu przygotowuje indy-
widualnie samodzielną pracę w formie pamiętnika, opowiadania lub repor-
tażu na jeden z podanych tematów.
•	 Tradycje kulinarne w mojej rodzinie – w życiu codziennym i w święta. Co 

się zmieniło, a co zostało z kuchni babci czy prababci?
•	 Narodziny – chrzciny, wesela i jubileusze w mojej rodzinie. Jak tradycja 

przeplata się ze współczesnością?
•	 Czym jest dla mnie rodzina? Czy zachowujemy w naszej rodzinie zasadę 

„według wieku i urzędu”?

•	 Tradycje Świąt Bożego Narodzenia, Wielkano-
cy, Bożego Ciała, Niedzieli Palmowej, Kozy, Zielonych Świątek.

Terminy konkursu: prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać do 
5  maja 2020r. na adres: Towarzystwo Miłośników Kujaw(Izba Regional-
na), ul. Kruszwicka 1, 88-200 Radziejów, z dopiskiem konkurs „Tradycja 
w moim domu”. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie, czyli po 5 maja 
2020, nie wezmą udziału w konkursie. Uroczyste podsumowanie konkursu 
i  wręczenie nagród nastąpi 19 czerwca 2020r. w ramach Święta Powiatu. 
O dokładnym terminie poinformuje zainteresowanych organizator konkursu. 
Bliższych informacji udziela - Halina Paczkowska, prezes TMK, tel. 693589996
Ochrona danych osobowych: dane osobowe uczestników konkursu będą 
przetwarzane przez organizatora w celach statystycznych i związanych 
z przyznaniem nagród, publikacją nagrodzonych prac w prasie lokalnej oraz 
informacjami w mediach (facebook, strona internetowa), zawierającymi wi-
zerunek oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu.

Tekst/Foto: organizator konkursu

(od redakcji) Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w konkursie oraz kryteria 
oceny prac znajdziesz na stronie www.tmkradziejow.pl
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Lipna, Włocławka, Torunia, WOPR Kruszwica. Prelegentami z ramie-
nia Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie byli: dowódca JRG kpt. 
Michał Sochaczewski i st. sekc. Tomasz Michalski.

21 lutego 2020 roku komendant powiatowy PSP bryg. Adam 
Małecki i dowódca JRG kpt. Michał Sochaczewski uczestniczyli w na-
radzie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskie-
go. Odprawa odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

PORADY

Wiosenne zagrożenie pożarowe
Zbliża się okres wiosenny – rolnicy, właściciele posesji, przystę-

pują do usuwania zanieczyszczeń pozimowych na polach, w obrę-
bie obejść domowych, w parkach, ze skwerków oraz poboczy dróg 
i  ulic. Niestety, sprzymierzeńcem w wiosennych porządkach dla 
wielu nierozważnych i bezmyślnych osób stał się ogień. Przestrze-
gamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania ro-
ślinności. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zasta-
nów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego 
i innych.

Wypalaniu traw mówimy NIE, bo:

•	 Nie jest efektywnym sposobem „odnawiania gleby”,

•	 Stanowi poważne zagrożenie dla: osoby wypalającej połacie 
traw (możliwość doznania zawału serca lub udaru termicznego), 
organizmów żywych – pożytecznych dla ekosystemu zwierząt: 
płazów (żab, ropuch, jaszczurek), drobnych ssaków i  gryzoni. 
Proceder wypalania jest szczególnie niebezpieczny dla gniazd 
lęgowych zakładanych zwyczajowo na  ziemi lub w  gałązkach 
krzewów. Usytuowanie terenów trawiastych w  pobliżu skupisk 
drzewostanów może skutkować śmiercią dużych zwierząt le-
śnych. W płomieniach i dymie giną sarny, jelenie i dziki. Silne za-
dymienie towarzyszące pożarom traw dezorientuje owady lata-
jące, zagraża zwierzynie wodnej i organizmom glebowym takim 
jak dżdżownice, popularnych roślin łąkowych.

•	 Angażuje znaczne siły w proces opanowania pożaru,

•	 Powoduje uwolnienie trujących toksyn, które przedostają się 
do środowiska.

Przepisy prawne: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) określa: Art. 124. Zabrania 
się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydroż-
nych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i  szuwarów; Art. 131. 
Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu 
albo grzywny.

Tekst: mł. bryg. Jarosław Stokwisz
Foto: Archiwum PSP w Radziejowie

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 998/112

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:
1 stycznia 2020 roku w miejscowości Stróżewo, gm. Bytoń 

powstał pożar w pomieszczeniu garażowym. Na miejsce działań 
zadysponowano jeden zastęp z JRG Radziejów i dwa zastępy OSP 
z Piotrkowa Kujawskiego i Bytonia. Po przybyciu na miejsce zastę-
pów stwierdzono, że pożarem objęty jest garaż wraz z parkującym 
tam pojazdem osobowym. Teren akcji zabezpieczono. Podano je-
den prąd wody w natarciu na palący się obiekt i jeden prąd wody 
w obronie na przyległą do garażu stodołę. Po ugaszeniu pożaru za-
bezpieczono pogorzelisko. Straty w wyniku zdarzenia oszacowano 
na 45 tys. zł. Przypuszczalna przyczyna pożaru zwarcie w instalacji 
elektrycznej aucie.

10 stycznia 2020 roku w miejscowości Samszyce, gm. Osięciny 
doszło do wypadku drogowego. Na miejsce zdarzenia zadyspono-
wano trzy zastępy z JRG Radziejów oraz jeden zastęp z OSP Osięciny, 
które po dojeździe do miejsca zdarzenia zastały pojazd osobowy 
leżący na boku. Na miejscu zdarzenia był ZRM i policja. Działania 
zastępu polegały na wykonaniu dostępu do poszkodowanej osoby, 
wydobyciu z pojazdu i przekazaniu ZRM. Zabezpieczono miejsce 
zdarzenia. Straty w wyniku zdarzenia oszacowano na 9 tys. zł. Przy-
puszczalną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym.

5 marca 2020 roku w miejscowości Wójcin, gm. Piotrków Kujaw-
ski doszło do wypadku drogowego. Na miejsce zdarzenia zadyspo-
nowano dwa zastępy z JRG Radziejów i jeden zastęp OSP z Piotrko-
wa Kujawskiego. Po przybyciu zastępów stwierdzono, że samochód 
osobowy uległ kolizji z samochodem ciężarowym. W pojeździe 
osobowym przebywał mężczyzna, który zgłaszał ból w klatce pier-
siowej. Na miejsce zdarzenia przybył ZRM i policja. Poszkodowaną 
osobą zajął się ZRM. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączo-
no akumulator, zakręcono zawór na butli LPG, kierowano ruchem. 
Straty w wyniku zdarzenia oszacowano na 40 tys. zł. Przypuszczal-
ną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Z ŻYCIA KOMENDY
17 lutego 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Radziejowa od-

było się seminarium poświęcone wypadkom masowym i działaniom 
służb ratowniczych. Organizatorem seminarium był Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie. 
Wzięli w nim udział: starosta 
Jarosław Kołtuniak, dyrek-
tor SP ZOZ w Radziejowie 
Sebastian Jankiewicz, Ko-
mendant Powiatowy PSP 
bryg. Adam Małecki, przed-
stawiciel Komendy Powia-
towej Policji w Radziejowie, 
koordynatorzy ratownictwa 
medycznego z Radziejowa, 
Aleksandrowa Kujawskiego, 

Od 01.01.2020 r. do 12.03.2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 67 zdarzeń, w tym:

Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość interwencji
1. Pożar 17
2. Miejscowe zagrożenie 47
3. Alarm fałszywy 3

Jednym z prelegentów na seminarium był 
przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP  
w Radziejowie
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Trzemeszeński wieczór  
serdecznych wspomnień

Najbardziej rozpoznawalna osobowość TVP3 Bydgoszcz – red. Ja-
rosław Lewandowski gościł w rodzinnym Trzemesznie. Spotkanie zor-
ganizowano z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Derezińskiego i  dyr. 
Domu Kultury Mariusza Zielińskiego, a towarzyszyło mu rzadko spo-
tykane zainteresowanie gości, także z Mogilna, Gniezna, Wągrowca, 
Żnina, Konina, Inowrocławia i Słupcy. Wieczór z coraz bardziej intere-
sującego cyklu „Cafe Kultura”, z udziałem Jarosława Lewandowskiego 
i red. Stanisława Kaszyńskiego jako prowadzącego, stał się znaczącym 
wydarzeniem kulturalnym w grodzie Kilińskiego. Witając znakomite-
go gościa, burmistrz Krzysztof Dereziński w towarzystwie przewod-
niczącego Rady Miejskiej Benedykta Nitki przypomniał z uznaniem 
redaktorsko-wydawnicze dokonania dawnego ucznia Szkoły Podsta-
wowej w Wymysłowie i absolwenta miejscowego Liceum Ogólno-
kształcącego oraz jego bliską więź z rodzinnym miastem. Gospodarze 
obdarowali gościa obrazem tutejszej bazyliki, zestawem wydawnictw 
promocyjnych, pięknym adresem i kwiatami.

Zaskoczony i wzruszony wyjątkowo serdecznym przyjęciem 
oraz tłumnie wypełnioną salą red. Lewandowski przypomniał swoją 
drogę po maturze, toruńskie studia i wieloletni związek z bydgoskim 
ośrodkiem TVP, a także wielce niebezpieczne podróże reporterskie 
po Iraku i Afganistanie. Z podobnym zaciekawieniem przyjęto za-
prezentowane przez niego fragmenty programów telewizyjnych, 
m.in. o szewskiej rodzinie Bisikiewiczów, archeologicznych bada-
niach trzemeszeńskiej świątyni i jej nieżyjącym już długoletnim 
proboszczu ks. prałacie dr. Bronisławie Michalskim.

Spotkanie było również okazją do wyrażenia uznania dla red. 
Lewandowskiego przez samorządowców naszego regionu. Symbo-

(od lewej) red. Stanisław Kaszyński, red. Jarosław Lewandowski

liczne zestawy materiałów promocyjnych przekazali mu: prezydent 
Inowrocławia Ryszard Brejza, starostowie: mogileński Bartosz No-
wacki i wągrowiecki Tomasz Kranz, burmistrzowie: Mogilna Leszek 
Duszyński, Strzelna Dariusz Chudziński, Żnina Robert Luchowski 
i  Barcina Michał Pęziak oraz wójt Dąbrowy Marcin Barczykowski, 
a Józef Popiel od Nadleśnictwa Gołąbki.

Tekst: Stanisław Kaszyński
Foto: Rafał Paczkowski

Cele konkursu: Poznanie i popularyzacja historii, tradycji i zwyczajów ro-
dzinnych, regionalnych i narodowych; budzenie potrzeby poszukiwania wła-
snych korzeni w tradycjach rodzinnych i regionalnych; kultywowanie tradycji 
i dziedzictwa kulturowego swojej rodziny i regionu; ukazanie piękna gwary 
kujawskiej i pięknej polszczyzny; integracja dzieci, młodzieży i dorosłych za-
interesowanych twórczością regionalną małej ojczyzny.
Organizator: Towarzystwo Miłośników Kujaw przy wsparciu Starostwa Po-
wiatowego w Radziejowie.
Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół po-
nadpodstawowych, osoby dorosłe. 
Zasady udziału w konkursie: każdy uczestnik konkursu przygotowuje indy-
widualnie samodzielną pracę w formie pamiętnika, opowiadania lub repor-
tażu na jeden z podanych tematów.
•	 Tradycje kulinarne w mojej rodzinie – w życiu codziennym i w święta. Co 

się zmieniło, a co zostało z kuchni babci czy prababci?
•	 Narodziny – chrzciny, wesela i jubileusze w mojej rodzinie. Jak tradycja 

przeplata się ze współczesnością?
•	 Czym jest dla mnie rodzina? Czy zachowujemy w naszej rodzinie zasadę 

„według wieku i urzędu”?

•	 Tradycje Świąt Bożego Narodzenia, Wielkano-
cy, Bożego Ciała, Niedzieli Palmowej, Kozy, Zielonych Świątek.

Terminy konkursu: prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać do 
5  maja 2020r. na adres: Towarzystwo Miłośników Kujaw(Izba Regional-
na), ul. Kruszwicka 1, 88-200 Radziejów, z dopiskiem konkurs „Tradycja 
w moim domu”. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie, czyli po 5 maja 
2020, nie wezmą udziału w konkursie. Uroczyste podsumowanie konkursu 
i  wręczenie nagród nastąpi 19 czerwca 2020r. w ramach Święta Powiatu. 
O dokładnym terminie poinformuje zainteresowanych organizator konkursu. 
Bliższych informacji udziela - Halina Paczkowska, prezes TMK, tel. 693589996
Ochrona danych osobowych: dane osobowe uczestników konkursu będą 
przetwarzane przez organizatora w celach statystycznych i związanych 
z przyznaniem nagród, publikacją nagrodzonych prac w prasie lokalnej oraz 
informacjami w mediach (facebook, strona internetowa), zawierającymi wi-
zerunek oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu.

Tekst/Foto: organizator konkursu

(od redakcji) Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w konkursie oraz kryteria 
oceny prac znajdziesz na stronie www.tmkradziejow.pl

12 Bezpieczeństwo

Lipna, Włocławka, Torunia, WOPR Kruszwica. Prelegentami z ramie-
nia Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie byli: dowódca JRG kpt. 
Michał Sochaczewski i st. sekc. Tomasz Michalski.

21 lutego 2020 roku komendant powiatowy PSP bryg. Adam 
Małecki i dowódca JRG kpt. Michał Sochaczewski uczestniczyli w na-
radzie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskie-
go. Odprawa odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

PORADY

Wiosenne zagrożenie pożarowe
Zbliża się okres wiosenny – rolnicy, właściciele posesji, przystę-

pują do usuwania zanieczyszczeń pozimowych na polach, w obrę-
bie obejść domowych, w parkach, ze skwerków oraz poboczy dróg 
i  ulic. Niestety, sprzymierzeńcem w wiosennych porządkach dla 
wielu nierozważnych i bezmyślnych osób stał się ogień. Przestrze-
gamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania ro-
ślinności. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zasta-
nów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego 
i innych.

Wypalaniu traw mówimy NIE, bo:

•	 Nie jest efektywnym sposobem „odnawiania gleby”,

•	 Stanowi poważne zagrożenie dla: osoby wypalającej połacie 
traw (możliwość doznania zawału serca lub udaru termicznego), 
organizmów żywych – pożytecznych dla ekosystemu zwierząt: 
płazów (żab, ropuch, jaszczurek), drobnych ssaków i  gryzoni. 
Proceder wypalania jest szczególnie niebezpieczny dla gniazd 
lęgowych zakładanych zwyczajowo na  ziemi lub w  gałązkach 
krzewów. Usytuowanie terenów trawiastych w  pobliżu skupisk 
drzewostanów może skutkować śmiercią dużych zwierząt le-
śnych. W płomieniach i dymie giną sarny, jelenie i dziki. Silne za-
dymienie towarzyszące pożarom traw dezorientuje owady lata-
jące, zagraża zwierzynie wodnej i organizmom glebowym takim 
jak dżdżownice, popularnych roślin łąkowych.

•	 Angażuje znaczne siły w proces opanowania pożaru,

•	 Powoduje uwolnienie trujących toksyn, które przedostają się 
do środowiska.

Przepisy prawne: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) określa: Art. 124. Zabrania 
się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydroż-
nych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i  szuwarów; Art. 131. 
Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu 
albo grzywny.

Tekst: mł. bryg. Jarosław Stokwisz
Foto: Archiwum PSP w Radziejowie

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 998/112

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:
1 stycznia 2020 roku w miejscowości Stróżewo, gm. Bytoń 

powstał pożar w pomieszczeniu garażowym. Na miejsce działań 
zadysponowano jeden zastęp z JRG Radziejów i dwa zastępy OSP 
z Piotrkowa Kujawskiego i Bytonia. Po przybyciu na miejsce zastę-
pów stwierdzono, że pożarem objęty jest garaż wraz z parkującym 
tam pojazdem osobowym. Teren akcji zabezpieczono. Podano je-
den prąd wody w natarciu na palący się obiekt i jeden prąd wody 
w obronie na przyległą do garażu stodołę. Po ugaszeniu pożaru za-
bezpieczono pogorzelisko. Straty w wyniku zdarzenia oszacowano 
na 45 tys. zł. Przypuszczalna przyczyna pożaru zwarcie w instalacji 
elektrycznej aucie.

10 stycznia 2020 roku w miejscowości Samszyce, gm. Osięciny 
doszło do wypadku drogowego. Na miejsce zdarzenia zadyspono-
wano trzy zastępy z JRG Radziejów oraz jeden zastęp z OSP Osięciny, 
które po dojeździe do miejsca zdarzenia zastały pojazd osobowy 
leżący na boku. Na miejscu zdarzenia był ZRM i policja. Działania 
zastępu polegały na wykonaniu dostępu do poszkodowanej osoby, 
wydobyciu z pojazdu i przekazaniu ZRM. Zabezpieczono miejsce 
zdarzenia. Straty w wyniku zdarzenia oszacowano na 9 tys. zł. Przy-
puszczalną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym.

5 marca 2020 roku w miejscowości Wójcin, gm. Piotrków Kujaw-
ski doszło do wypadku drogowego. Na miejsce zdarzenia zadyspo-
nowano dwa zastępy z JRG Radziejów i jeden zastęp OSP z Piotrko-
wa Kujawskiego. Po przybyciu zastępów stwierdzono, że samochód 
osobowy uległ kolizji z samochodem ciężarowym. W pojeździe 
osobowym przebywał mężczyzna, który zgłaszał ból w klatce pier-
siowej. Na miejsce zdarzenia przybył ZRM i policja. Poszkodowaną 
osobą zajął się ZRM. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączo-
no akumulator, zakręcono zawór na butli LPG, kierowano ruchem. 
Straty w wyniku zdarzenia oszacowano na 40 tys. zł. Przypuszczal-
ną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Z ŻYCIA KOMENDY
17 lutego 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Radziejowa od-

było się seminarium poświęcone wypadkom masowym i działaniom 
służb ratowniczych. Organizatorem seminarium był Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie. 
Wzięli w nim udział: starosta 
Jarosław Kołtuniak, dyrek-
tor SP ZOZ w Radziejowie 
Sebastian Jankiewicz, Ko-
mendant Powiatowy PSP 
bryg. Adam Małecki, przed-
stawiciel Komendy Powia-
towej Policji w Radziejowie, 
koordynatorzy ratownictwa 
medycznego z Radziejowa, 
Aleksandrowa Kujawskiego, 

Od 01.01.2020 r. do 12.03.2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 67 zdarzeń, w tym:

Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość interwencji
1. Pożar 17
2. Miejscowe zagrożenie 47
3. Alarm fałszywy 3

Jednym z prelegentów na seminarium był 
przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP  
w Radziejowie



Turniejowi towarzyszyły bardzo silne emocje, które w opinii zawod-
ników, kibiców i opiekunów były porównywalne do tradycyjnych za-
wodów sportowych. Rosnąca popularność tego typu rozgrywek przy-
czyniła się do zorganizowania I turnieju E-sportowego w „Mechaniku”, 
a uczestnicy deklarowali chęć wzięcia udział w kolejnej edycji.

Tekst/Foto: ZSM w Radziejowie

Sport

Po emocjonujących turniejach, poczynając od szczebla powiatowego 
do finałów województwa, dobiegła końca licealiada chłopców w piłkę 
siatkową. Dzięki wielkiej determinacji oraz zaangażowaniu reprezentacji 
ZS RCKU w Przemystce udało się dotrzeć do wielkiego finału, który odbył 
się 24.02.2020 w Bydgoszczy. Po drodze do finału młodzież z „Przemystki” 
pokonała m.in. drużynę z ZST w Lipnie, ZST w Toruniu czy ZST w Grudzią-
dzu. Po półfinałowej porażce z LO w Nakle nad Notecią z jedną porażką 
przystąpiliśmy do zmagań finałowych. W pierwszym meczu przyszło nam 
się zmierzyć z XI LOSM z Bydgoszczy, w której to drużynie występują siat-
karze rywalizujący na co dzień w rozgrywkach ogólnopolskich, takich jak 
mistrzostwa Polski juniorów czy kadetów. Spotkanie to zakończyło się 
wynikiem 0:2 ( 18:25; 16:25). Warto zaznaczyć, że nasza postawa nieraz za-
skakiwała przeciwnika i sprawiła mu wiele trudu w zdobywaniu punktów. 
Następny mecz rozegraliśmy z Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej w Na-
kle nad Notecią. To spotkanie decydowało o tym, kto zostanie III drużyną 
województwa. Po słabych początkach zarówno pierwszego, jak i drugiego 
seta, to my ostatecznie wygrywamy 2:0 (25:21; 25:22) i zdobywamy brązo-
we medale. W końcowej klasyfikacji zwyciężyła drużyna XI LOSM w Byd-
goszczy, a drugie miejsce LO z Nakła nad Notecią. 

Drużyna z „Przemystki” występowała w składzie: Filip Ferensztajn- 
kapitan, Krzysztof Nowakowski, Kamil Zalewski, Aleksander Kałuża, Ma-
ciej Zarzycki, Marcel Ignasiak, Maksymilian Wawrzyniak, Mateusz Fira, 

Brązowi siatkarze z „Przemystki”

Pierwsze w powiecie zawody e-sportowe

Kolejny sukces szkolnego koła LOK w „Mechaniku”

Zwycięska drużyna 

Michał Witkowski, Miłosz Balcerak, Huber Spliter, Jakub Pańka, Kajetan 
Skonieczka, Kamil Koprowicz. Trenerem reprezentacji jest Krzysztof Cy-
bulski. Gratulujemy drużynie i trenerowi, życzymy kolejnych sukcesów. 

Tekst/Foto: ZSRCKU w Przemystce

Osiągnięte wyniki strzelców z „Mechanika” to dobra zapowiedź zbliżającego się 
sezonu strzeleckiego

15 lutego 2020 roku na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Piechcinie 
odbyły się XX Wojewódzkie Zawody Strzeleckie LOK w Biathlonie 
Zimowym. Organizatorem zawodów było Biuro Kujawsko-Pomor-
skiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Bydgoszczy, Piechciński Klub 
Sportowy LOK Piechcin i Piechcińskie Bractwo Kurkowe w Piechcinie.

Nową konkurencją w biathlonie zimowym było strzelanie z karabin-
ka odprzodowego kapiszonowego na czarny proch na odległość 50m. 
Atrakcją zawodów była ekspozycja broni czarnoprochowej. W  sporto-
wej atmosferze i przy pięknej pogodzie trwały zmagania zawodników 
z wielu Klubów Strzeleckich, m.in. z Bydgoszczy, Kruszwicy, Kwidzynia, 
Świecia, Piechcina, Radziejowa. 

10 osobowa reprezentacja Szkolnego Koła LOK z ZSM w Radziejowie 
pod kierunkiem opiekuna Krzysztofa Rosińskiego nie zawiodła. W konku-
rencji strzeleckiej w strzelaniu do tarcz biathlonowych w  dwóch posta-
wach (leżąc i stojąc) w klasyfikacji indywidualnej zajęliśmy trzy pierwsze 
miejsca. Tuż za podium znalazł się Lewandowski Szymon z klasy pierw-
szej technikum logistycznego. Dzięki najlepszym wynikom w obu strze-
laniach – Arkadiusza Kurtysiaka i Ani Zielińskiej z  klasy 3 technikum 
logistycznego oraz Dawida Słodkiewicza, drużyna z „Mechanika” zdo-
była pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Natomiast w konkurencji 
strzeleckiej z pistoletu sportowego w klasyfikacji zespołowej zajęliśmy 
trzecie miejsce. 

Zawodnicy w oczekiwaniu na start mogli zwiedzać obiekty Piechciń-
skiego Bractwa Kurkowego oraz posilić się pyszną grochówką. Zwycięz-
cy otrzymali puchary, medale i dyplomy. Dekoracji najlepszych zawod-
ników dokonał sekretarz zarządu Wojewódzkiego LOK w Bydgoszczy 
Grzegorz Kruk. 

Tekst/Foto: Krzysztof Rosiński

W dniach 27-28.02.2020 r. odbył się w Zespole Szkół Mecha-
nicznych im. J. Piłsudskiego w Radziejowie Regionalny E-turniej  
Counter-Strike: Source. Jego organizatorami byli nauczyciele uczą-
cy w ZSM: Filip Zabłocki, Karol Brzykcy, natomiast za słodki poczę-
stunek odpowiedzialna była Katarzyna Matykiewicz.

E-sport to rywalizacja, w której zamiast wykorzystywać piłkę, bramkę 
czy boisko wykorzystujemy sprzęt komputerowy i gry. Counter-Strike: 
Source to gra, która niezmiennie od lat króluje w rankingu najpopular-
niejszych, więc i w tym przypadku wzbudziła ogromne zainteresowanie.

Do turnieju przystąpiło 11 drużyn, zarówno ze szkół średnich jak 
i  podstawowych. W kategorii szkół średnich najlepszą drużyną okazał 
się zespół „ZSM Czwartaki” w następującym składzie: Paweł Rakow-
ski, Kacper Cypel, Mateusz Radzimski, Mateusz Sosnowski, Krystian 
Klem, który po pasjonującej grze w finale wygrał z zespołem ,,Kazik 
Team” z Kruszwicy. Natomiast w kategorii szkół podstawowych najlep-
szą drużyną okazała się drużyna „INES” ze Szkoły Podstawowej w Bo-
guszycach w składzie: Szymon Szymański, Jakub Malcer, Nikodem 
Szymański, Maciej Chałaj, Antoni Kaczmarek.

Dyrektor „Mechanika” wręcza puchar jednemu ze zwycięzców e-zawodów


