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Dziękujemy za wspólne 20 lat!



20. rocznica istnienia „Powiatowego ABC”

Parafrazując słowa znanej piosenki Andrzeja Ro-
siewicza, mogłabym dziś zanucić 20 lat minęło to 
piękny wiek/20 lat i nawet jeden dzień/ Na drugie tyle 
teraz przygotuj się/A może i na trzecie, któż to wie? Nikt 
z pomysłodawców gazety lokalnej o zasięgu po-
wiatowym nie pomyślał, 
że stworzymy produkt, 
który wpisze się na stałe 
w historię i tradycje na-
szej lokalnej społeczno-
ści. Było mnóstwo obaw 
i wątpliwości. Jednak 
świat należy do odważ-
nych i czasami warto za-
ryzykować.

W lipcu 2001 roku uka-
zał się pierwszy pilotażo-
wy numer miesięcznika 
„Powiatowe ABC”. Wy-
dawcą pisma zostało Sto-
warzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego, 
a pierwszą redaktor naczelną Zdzisława Zajączkow-
ska, ówczesna sekretarz powiatu. W skład zespołu 
redakcyjnego weszli: Barbara Wilińska-Woźniak, 
Wanda Wiatrowska, Jerzy Waszak, Józefa Wiśniew-
ska, Elżbieta Raszka, Halina Urbańska, Bolesław 
Kaźmierczak i Henryk Orłowski. Z bijącym sercem 
czekaliśmy na reakcję naszych pierwszych Czytel-
ników, zastanawiając się, czy przystąpić do pracy 
nad kolejnym numerem. Reakcja Państwa nas mile 
zaskoczyła. Gazeta spotkała się z Waszą aprobatą, 
a pod naszym adresem padło wiele ciepłych słów, 
motywujących do dalszego działania. 

Drodzy Czytelnicy!
20 lat to odpowiedni czas zarówno w życiu, jak 

i działalności społecznej, aby zdobyć wiedzę, do-
świadczenie i potencjał niezbędny do właściwego 
wykonywania powierzonych zadań. Patrząc z per-
spektywy czasu, nasze początki w pracy redakcyj-
nej to jest ciągła nauka wykorzystująca metodę prób 
i błędów, aby znaleźć właściwą drogę w komuni-
kacji z Państwem. Byliśmy i jesteśmy pasjonatami 
sztuki dziennikarskiej. „Powiatowe ABC” przez te 
wszystkie lata zmieniało się na Waszych oczach – 
szata graficzna, okładka, stopka redakcyjna, jakość 
papieru i druku czy układ tekstów drukowanych 
w gazecie. Jednak pewne elementy budowy nasze-
go pisma są stałe – niezmieniony tytuł, określona 
tematyka poszczególnych stron, a najistotniejsze to, 
że zawiera materiały pochodzące od wielu autorów 
zaproszonych do współpracy. Razem tworzymy dla 

Drodzy Czytelnicy!
Was gazetę, dbając o to, aby była ona źródłem wia-
rygodnej i rzetelnej wiedzy.

Wspominając minione 20 lat miesięcznika „Po-
wiatowe ABC”, nie sposób nie wymienić nazwiska 
dziennikarza, publicysty, autora książek, animato-

ra kultury, wieloletniego 
współpracownika „Ga-
zety Pomorskiej” Sta-
nisława Kaszyńskiego. 
Pan redaktor był jedną 
z niewielu osób, które od 
pierwszych dni istnienia 
naszego pisma dodawa-
ły nam otuchy i zapału. 
Jak dobry ojciec pokazy-
wał, co należy poprawić, 
podsuwał ciekawe roz-
wiązania i przekonywał, 
że nasza praca ma sens. 
Dziękujemy za Pańską 

obecność w naszym dwudziestoleciu, za konstruk-
tywną krytykę i wszystkie słowa uznania kierowa-
ne do zespołu redakcyjnego. 

Drodzy Czytelnicy!
Miniony czas to czas pełen emocji i wielkich 

niewiadomych. Razem przetrwaliśmy wszystkie 
trudne chwile, dostosowując „Powiatowe ABC” do 
zmieniającej się rzeczywistości. Swym zasięgiem 
obejmujemy powiat radziejowski. Społeczno-in-
formacyjny przekaz czasopisma obliguje nas do 
informowania czytelników o bieżących i aktual-
nych wydarzeniach, a tym samym do integrowania 
mieszkańców naszego powiatu. Gazeta to zarówno 
ludzie, którzy ją tworzą, jak i nasi Czytelnicy, któ-
rzy po nią sięgają. Mam nadzieję, że lektura mie-
sięcznika powiatu radziejowskiego jest połączeniem 
pożytecznego przeglądu informacji z przyjemnym 
relaksem.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim 
naszym redakcyjnym współpracownikom za trud 
i zaangażowanie w nasze wspólne dobro. Dziękuję 
władzom samorządowym – powiatu radziejowskie-
go, miasta i gminy Piotrków Kujawski, gmin: Bytoń, 
Dobre, Osięciny Radziejów i Topólka za wspar-
cie finansowe, okazaną przychylność i życzliwość. 
Myślę, że możemy patrzeć w przyszłość z optymi-
zmem. Życzę Państwu i sobie stałego rozkwitu „Po-
wiatowego ABC” oraz efektywnej współpracy.

Wanda Wiatrowska
redaktor naczelna
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Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy Państwa na uroczyste obchody 82. roczni-

cy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbędą się 1 września 
2021 r. w Radziejowie.

Zainauguruje je msza święta w intencji ofiar wojny, która zosta-
nie odprawiona w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny o 8:00. Po nabożeństwie nastąpi zbiórka wszystkich uczest-
ników uroczystości przed pomnikiem „Chwały Oręża Polskiego” na 
radziejowskim rynku, gdzie głos zabierze starosta Jarosław Kołtuniak. Następnie, po okolicznościo-
wym przemówieniu, delegacje powiatowych instytucji złożą kwiaty pod pomnikiem, by upamiętnić 
wszystkich poległych podczas wojny. 

Na tym oficjalne uroczystości zostaną zakończone, a młodzież ze szkół średnich przemaszeruje do 
swoich placówek na rozpoczęcie roku szkolnego.

Organizatorzy

Szanowni Państwo,
od 20 lat Gazeta Powiatu Radziejowskiego „Powiatowe ABC” towarzyszy swo-

im Czytelnikom. Aż trudno uwierzyć, że minęło już tyle czasu od ukazania się 
pierwszego numeru naszej powiatowej gazety. Miesięcznik powiatu radzie-
jowskiego i jego gmin to prawdziwa skarbnica najważniejszych informacji 
dla wszystkich mieszkańców. Bardzo się cieszę, że taka pozycja wydawnicza 
ukazuje się w naszym powiecie i jednocześnie mam nadzieję, że współpraca 
wszystkich jednostek, składających się na to wydanie dalej będzie się układała 
pomyślnie. 

Z okazji 20. urodzin „Powiatowemu ABC” życzę dalszych sukcesów i coraz 
większego zainteresowania Czytelników. Gratuluję Redakcji szczęśliwego, 
dwudziestego jubileuszu! Sto lat!

Z najlepszymi życzeniami,
Starosta Radziejowski

Jarosław Kołtuniak

Starosta grudziądzki Adam Olejnik odwiedził 27 lipca nasz po-
wiat. Spotkał się ze starostą Jarosławem Kołtuniakiem. Była to 
szczególna, ale nieoficjalna wizyta. Gość bowiem przyjechał do 
Radziejowa na motocyklu.

Starosta powiatu grudziądzkiego to zapalony motocyklista, któ-
ry postanowił, że podczas swojego urlopu dotrze na motocyklu do 
każdego powiatu w województwie kujawsko-pomorskim. Opraco-
wał innowacyjny wakacyjny projekt pn. „Motopowiat 2021”. Akcja 
ma na celu promować powiaty, a przede wszystkim odkrywać miej-
sca, które są atrakcyjne turystycznie dla motocyklistów. Nie ulega 
wątpliwości, że powiat radziejowski również znalazł się na tej liście.

W Starostwie Powiatowym w Radziejowie spotkał się z przedsta-
wicielami naszego samorządu: starostą Jarosławem Kołtuniakiem 
oraz skarbnik Urszulą Miętkiewicz, również zapaloną motocyklistką. 
Na koniec odwiedzin samorządowcy wykonali pamiątkowe zdjęcie, 
a starosta radziejowski życzył gościom dalszej bezpiecznej podró-
ży. Po wizycie w naszym powiecie, na motocyklowej trasie starosty 
grudziądzkiego znalazł się – sąsiadujący z naszym – powiat aleksan-
drowski.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

„Motopowiat 2021”

Starosta grudziądzki (pierwszy od lewej) – pomysłodawca akcji „Motopowiat 2021”  
w towarzystwie przedstawicieli samorządu powiatu radziejowskiego
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Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie 8 sierpnia uczestni-
czył w wydarzeniu w Brześciu Kujawskim pn. „Tradycyjne Smaki Wsi”, 
organizowanym przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło”.

 Nasz ZAZ zaprezentował tradycyjne potrawy, słodkości, a nawet 
świeżo wypiekany chleb, smalczyk, ogórki kiszone oraz pasztety. Pro-
dukty cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczestników imprezy.

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto:  Archiwum Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Smaki Wsi w radziejowskiej odsłonie

23 czerwca w ramach Dnia Dziecka redakcja naszej gazety go-
ściła na rodzinnym pikniku przy Pracowni Rehabilitacji i Inte-
gracji Sensorycznej w Szostce. Władze powiatu radziejowskiego 
reprezentowała skarbnik Urszula Miętkiewicz.

Na pikniku było wiele atrakcji dla dzieci, m.in.: dmuchana zjeż-
dżalnia i szczudlarz. Panie animatorki przygotowały dla najmłod-
szych gry i zabawy. Podczas popołudnia można było zjeść coś cie-
płego z grilla oraz skorzystać z minibaru z kolorowymi napojami. 

Kolorowe i uśmiechnięte święto dzieci

Mamy kawiarnię w Radziejowie!
Informujemy, że Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie przy ulicy Kościuszki 58 rozpoczął nową 
działalność. W zeszłym miesiącu otworzono tam kawiarnię.  

Oprócz tego, że nasz ZAZ świadczy profesjonalne usługi gastronomiczne, od niedawna każdego dnia do 20:00 
czeka na swoich klientów, serwując aromatyczną kawę, wyśmienite ciasta własnego wypieku,  a także desery lodo-
we w atrakcyjnych cenach.

Radziejowski ZAZ mieści się za Zespołem Szkół Mechanicznych (obok basenu), z daleka od ulicznego gwaru. 
Wizyta w radziejowskiej kawiarni to świetny pomysł na spędzenie miłego i spokojnego wieczoru w otoczeniu przy-
rody. Może ona być doskonałym przystankiem dla rowerzystów i spacerowiczów. Serdecznie zapraszamy do ZAZ-u!

Tekst: Marta Tomaszewska

Zabawę umilał zespół muzyczny. Mamy podopiecznych pracowni 
przygotowały słodkie przekąski, którymi częstowały uczestników 
pikniku. 

Impreza została zorganizowana w ramach projektu unijnego 
„Aktywni z PrzytULAnką” przez stowarzyszenie „PrzytULAnka”, dzia-
łające przy pracowni. Serdecznie dziękujemy organizatorom za za-
proszenie.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska
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Szanowni Państwo,  
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Pracownicy 

Oświaty Rodzice i Uczniowie,
za kilka dni rozpoczniemy nowy rok szkolny 2021/2022. Nikt z nas, jednak, nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie szkolny scenariusz najbliższych 
tygodni. Szkoły czekają przygotowane do pracy, a uczniowie i rodzice na progu nowego roku stają pełni ufności, że profesjonalizm naszych placó-
wek zagwarantuje nie tylko wysoką jakość edukacji, wychowania i opieki, ale przede wszystkim bezpieczeństwo.

Z okazji 1 września, szczególne życzenia kieruję do uczniów, którzy stęsknieni już za bezpośrednim kontaktem z przyjaciółmi, z zaciekawieniem 
oczekują wyzwań, które przyniesie im nowy rok szkolny. Życzę Wam, aby szkoła sprostała Waszym oczekiwaniom, a czas w niej spędzony był 
źródłem inspiracji, satysfakcjonujących doświadczeń, rozwijania zainteresowań oraz budowania dobrych relacji z rówieśnikami. Niech edukacja 
stanie się przyjemnością odkrywania tego, co nieznane, a każdy podjęty przez Was wysiłek zaprocentuje dobrymi ocenami. Wszystkim rozpoczy-
nającym naukę w klasach pierwszych życzę, aby czas edukacji był okresem pełnym radości, a zdobyta wiedza i umiejętności stały się kapitałem w 
kolejnych etapach nauki.

Sukces szkół nie byłby możliwy bez dobrej współpracy z rodzicami. Życzę Państwu szkoły przyjaznej i otwartej na potrzeby i oczekiwania oraz 
poczucia dumy z osiągnięć Waszych pociech.

Dyrektorom, Wychowawcom, Nauczycielom i Pracownikom placówek oświatowych życzę sukcesów w realizacji ambitnych planów zawodo-
wych, wytrwałości w dążeniu do celu i odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań. Wasze zaangażowanie jest najważniejszym elementem suk-
cesu edukacyjnego i wychowawczego uczniów.

Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę zdrowia oraz bezpiecznej pracy i nauki.
Z wyrazami szacunku,
Starosta Radziejowski

Jarosław Kołtuniak

God morgen – takim, jednym z wielu, norweskim dzień dobry, 
witamy się z Wami i dzielimy naszymi przeżyciami. 27 czerwca 
Oslo powitało nas słoneczną pogodą, która towarzyszyła nam 
aż do wyjazdu, co w Norwegii nie jest taką oczywistą sprawą. 
Stolica to istny tygiel kulturowy i rasowy, co było widać i słychać 
na każdej ulicy. Do tego jeszcze noce, które nie przypominają 
znanej nam – czarnej, ponieważ słońce chowa się za horyzont 
płytko. Nie zapada ciemność i niebo – zależnie od pogody – jest 
białe lub jasnoszare. 

W takich okolicznościach przez pięć dni doskonaliliśmy nasze 
umiejętności informacyjno-komunikacyjne w ramach projektu „TIK 
+ języki obce = silna szkoła”, finansowanego z Programu Wiedza 
Edukacja Rozwój (POWER). W czasie kursu, prowadzonego przez po-
chodzącą z Rumunii Angelę Nasulea, mieliśmy okazję poznać i prze-
ćwiczyć różne narzędzia internetowe, które można wykorzystać 
w pracy z młodzieżą. Co prawda, zajęcia prowadzone były w języku 
angielskim i pomoc naszej tłumaczki – Jowity Urbańskiej była bez-
cenna, to każdy z uczestników kursu miał okazję przypomnieć sobie 
i poćwiczyć swój angielski – czy to w trakcie zajęć, czy też robiąc 

Norwegia już za nami

Na skoczni Hollmenkolen

Uczestnicy projektu przed odlotem do Oslo

zakupy lub zamawiając kawę, którą Norwedzy piją hektolitrami. 
Oprócz nauki było również zwiedzanie i poznawanie kultury Nor-
wegii. Zaczęliśmy od Oslo z charakterystycznym, nowoczesnym bu-
dynkiem Opery, malowniczym nadbrzeżem z przystaniami, które są 
wszędzie, gdzie tylko morze „wciska się w ląd”. Ciekawym miejscem 
okazało się Muzeum Łodzi Wikingów, FRAM – muzeum z XIX-wiecz-
nym statkiem polarnym. Warto było wjechać na skocznię Hollmen-
kolen. Była również okazja, aby posmakować krewetek podawanych 
w czasie rejsu statkiem wokół malowniczych fiordów. 

Bogatsi o nową wiedzę i umiejętności z zakresu technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych oraz doznania wizualne i kulinarne, wy-
lecieliśmy z Portu Lotniczego Sandefjord-Torp w kierunku Gdańska. 
I tak zakończyła się norweska część projektu. Czekamy na relacje 
z Estonii, gdzie dokształcać się będą nauczyciele języka rosyjskiego.

Tekst/Foto: Nauczyciele z ZS RCKU w Przemystce,  
biorący udział w projekcie „TIK + języki obce = silna szkoła”

Radziejów, 2021
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Wycieczka  
do przeszłości

Uczniowie klas V-VIII ze spektrum autyzmu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie udali się na przedwakacyj-
ną wycieczkę do Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Największą 
atrakcją muzeum jest Park Etnograficzny – jedyny w Europie skansen 
w centrum miasta, założony w 1959 r. Uczestnicy wycieczki zwiedzi-
li: młyn wodny, dom bogatego chłopa, remizę strażacką i wnętrze 
chaty z Kaszub. Po długim spacerze po przeszłości czas było wracać 
do teraźniejszości. Zmęczeni, ale zadowoleni, wróciliśmy do szkoły.

Tekst/Foto: Lidia Kubiak

W Muzeum Etnograficznym w Toruniu

„Na plecy biorę plecak,  
przygoda na mnie czeka”

Katarzyna Godzisz – Wycieczka

Zegar słoneczny, tężnie, palmiarnia, pijalnia wód, plaża, ogro-
dy zapachowe i wiele innych atrakcji, a to wszystko w jednym 
miejscu. Właśnie ono stało się celem wycieczki klas młodszych 
SOSW, który jest integralną częścią Zespołu Szkół i Placówek 
w Radziejowie.

Jeśli jeszcze nie odgadliście, gdzie byliśmy – podpowiadamy – 
w Parku Zdrojowym w Inowrocławiu. Pół godziny jazdy wystarczy-
ło, aby przenieść się w inny, niezwykły świat. Jeżeli lubicie spacery, 
zabawę, kontakt z przyrodą lub chcecie zadbać o swoje zdrowie to 
miejsce właśnie dla Was. Lato kusi różnorodną przyrodą, piękną po-
godą i długimi dniami, potraktujcie więc naszą relację jako podpo-
wiedź, gdzie miło spędzić czas.

Tekst: Wioletta Czerniejewska
Foto: Natalia Kralska

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie „Szkoła Sercem Wsi” w Po-
cierzynie, które jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Pod-
stawową im. św. Jana Pawła II i Niepubliczne Przedszkole w Pocierzy-
nie otrzymało dotację w ramach konkursu „Młodzi niepełnosprawni 
– sprawni z Fundacją PZU” – edycja 2021.

W tegorocznej edycji do Fundacji wpłynęły 74 wnioski. Dotacje przyzna-
no 19 organizacjom. Projekty oceniała 3-osobowa komisja konkursowa zło-
żona z niezależnych ekspertów oraz przedstawiciela Fundacji PZU. Przyzna-
nie dotacji jest dla naszej organizacji dużym wyróżnieniem.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją Moc Cudów, która 
pomoże w organizacji działań projektowych na każdym etapie trwania pro-
jektu oraz w opiece nad osobami niepełnosprawnymi podczas zajęć i warsz-
tatów. Fundacja nieodpłatne udostępni również alpaki na zajęcia z alpako-
terapii. Fundacja Moc Cudów powstała we wrześniu 2020 roku. Założyciele 
fundacji są rodzicami dziewczynki z niepełnosprawnością. Misją fundacji jest 
dotarcie do wszystkich rodziców i dzieci niepełnosprawnych, którzy chcą się 
rozwijać i wierzą, że mogą pokonać swoje ograniczenia. Fundacja chce two-
rzyć miejsca, gdzie każdy będzie mógł się realizować. Jednym z głównych 
celów statutowych fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom 
niepełnosprawnym, a także ich rodzinom i opiekunom. Ponadto w projekt 
włączy się Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole 
w Pocierzynie oraz Klub Seniora „Pogodni”, działający przy Stowarzyszeniu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i ak-
tywności społecznej osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie ich rodzin po-
przez zorganizowanie innowacyjnych zajęć i warsztatów w okresie od 1.08.2021 

Aktywizacji społeczna osób  
niepełnosprawnych

do 01.02.2022. Realizacja projektu wynika z potrzeb osób z niepełnosprawno-
ścią. Beneficjentami projektu będą: 12 dzieci w wieku szkolnym z niepełno-
sprawnością (2 grupy), osoby niepełnosprawne w wieku od 15+ (8 osób – 2 gru-
py) oraz rodzice/opiekuni prawni osób niepełnosprawnych – 10 osób.

W ramach projektu przewiduje się: zorganizowanie zajęć dla dzieci 
i młodzieży: muzykoterapia, integracja sensoryczna, dogoterapia, warsztaty 
„Savoir na co dzień”, terapia tańcem, alpakoterapia, hipoterapia, refleksotera-
pia, zabiegi terapeutyczne. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani specjaliści; 
warsztatów i spotkań dla rodziców, w tym: indywidualne konsultacje z psy-
chologiem, warsztaty motywacyjno-aktywizacyjno-rekreacyjne, refleksote-
rapia, zabiegi fizjoterapeutyczne, zajęcia ZUMBA oraz zorganizowanie wyjaz-
du integracyjnego do Ranczo pod Olszyną.

Bezpośrednimi celami projektu są: zwiększenie samodzielności, spraw-
ności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, zorganizowanie 
innowacyjnych zajęć i warsztatów dla osób niepełnosprawnych, przepro-
wadzenie warsztatów dla rodziców/opiekunów prawnych osób z niepełno-
sprawnością, poprawa komfortu psychicznego rodziców/opiekunów osób 
niepełnosprawnych, zwiększenie świadomości rodziców na temat ich roli 
w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością oraz integracja osób niepeł-
nosprawnych i ich rodzin.

Dziękujemy Fundacji PZU za przyznane wsparcie, mamy nadzieję, że po-
przez realizację projektu zwiększy się samodzielność, sprawność i aktywność 
społeczna uczestników projektu, poprawi się komfort psychiczny rodziców 
oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Tekst: Anna Dzioba, koordynator projektu
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Wieści gminne z Bytonia

Nowa hala
Gmina Bytoń po raz kolejny otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji  
Lokalnych. Kwota zostanie przeznaczona na budowę hali widowiskowo-sportowej 
przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Morzycach. 

Celem inwestycji jest budowa nowoczesnego kompleksu sportowego o funkcjach: edu-
kacyjnej, sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i ekspozycyjnej. Dzięki niej utworzona zostanie 
atrakcyjna przestrzeń publiczna o szerokim zakresie wykorzystania dla uczniów oraz miesz-
kańców gminy Bytoń. Istniejąca sala gimnastyczna przy szkole podstawowej jest niedosto-
sowana do współczesnych norm i standardów oraz potrzeb użytkowników. Projektowaną 
halę sportową będzie można wykorzystać także do organizacji imprez środowiskowych 
o charakterze rekreacyjnym, widowiskowo-estradowych czy wystaw okolicznościowych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki 
trafiają do jednostek samorządu terytorialnego. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Fun-
duszu Przeciwdziałania COVID-19. Z tego funduszu gmina pozyskała już środki na remont 
urzędu i na przebudowę dróg. Na budowę hali widowiskowo-sportowej przyznano dofinan-
sowanie w wysokości 1 miliona złotych.

Tekst: Monika Świrska-Walasińska
Foto: Łukasz Estkowski Poseł Joanna Borowiak i wójt Artur Ruciński

W miejscowości Witowo Kolonia realizowana będzie przebudo-
wa drogi gminnej nr 180584 do długości 0,424 km. Zakończenie 
prac planowane jest do 31 października 2021 r.

Przy udziale środków województwa kujawsko-pomorskiego 
wykonane będzie przez gminę Bytoń zadanie, polegające na mo-
dernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni 
bitumicznej układanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy 
wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm. Na-
wierzchnia wykonywana będzie od podstaw, czyli na istniejącej na-

wierzchni gruntowej. Zadanie ujęto w planie rzeczowo-finansowym 
zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie 
budowy i modernizacji dróg na terenie województwa kujawsko-po-
morskiego.

Województwo, realizując wspólnie z gminą zadanie, przezna-
czyło na nie środki budżetu województwa kujawsko-pomorskiego, 
pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Udział 
finansowy województwa wynosi 76 320,00 zł.

Tekst: Monika Świrska-Walasińska

Zabawa w zdobienie samochodu

Na plaży gminnej w Głuszynie 6 sierpnia 
2021 r. odbył się piknik rodzinny. Organi-
zatorem imprezy byli: wójt gminy Bytoń, 
Koło Gospodyń Wiejskich przy Klubie Se-
nior + w Stróżewie i Koło Gospodyń Wiej-
skich w Witowie. 

Dzięki pomocy finansowej Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wy-
sokości 8 000 zł, gospodynie wiejskie zaanga-
żowały się w akcję promocji szczepień wśród 
społeczności lokalnej i organizację imprezy, 
w trakcie której istniała możliwość szczepienia 
przeciwko COVID-19. Wydarzenie zostało po-
łączone z II spotkaniem miłośników marki mo-
toryzacyjnej BMW. Pomimo brzydkiej pogody 
humory dopisywały. Dzieci świetnie bawiły się 
malując samochód marki BMW w kolorowe 
wzory. W programie festynu znalazły się m.in.: 
wystawa klasyków BMW, konkursy z nagro-
dami dla dzieci i dorosłych, przeprowadzone 
we współpracy z pracownikami Wiejskiego 
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w By-
toniu; pokazy strażackie, wystawy rękodzieła 
artystycznego, atrakcje kulinarne, zdobienie 
twarzy kolorowymi farbami, a także zabawa 
taneczna zakończona pokazem fajerwerków. 
Podczas pikniku zaszczyciła nas swoją obec-
nością poseł na Sejm RP Joanna Borowiak.

Tekst: Wioletta Wudarska
Foto: Archiwum gminy

Kolejna przebudowa drogi

Piknik Rodzinny w Głuszynie
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także Andrzej Kowalski, ostatni dyrektor Cukrowni Dobre, który z sen-
tymentem wspominał czasy jej funkcjonowania. 

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przy kawie 
i herbacie, podczas którego można było powspominać dawne czasy 
oraz zakupić książkę. Uczestnicy spotkania mieli także okazję obej-
rzeć wystawę pt. Cukrownia „Dobre” w obiektywie Zbigniewa Zasa-
dy, na którą zdjęcia udostępniła jego żona Bożena Zasada. 

Tekst/Foto: Aleksandra Szymczak

Wieści gminne z Dobrego

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrem, 13 sierpnia br., od-
było się spotkanie autorskie i promocja książki Wspomnienia 
o Cukrowni „Dobre”. Wzięły w nim udział władze samorządowe 
oraz osoby, które pomogły w zebraniu materiałów i przyczyniły 
się do powstania publikacji.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Natalia 
Szatkowska powitała autorkę książki – Katarzy-
nę Korzeniewską, wydawcę – wójta gminy Dobre 
Stefana Śpibidę oraz zaproszonych gości. Spotka-
nie rozpoczął koncert skrzypcowy w wykonaniu 
Joanny Koralewskiej. Następnie głos zabrał wójt 
Stefan Śpibida. Złożył serdeczne podziękowania 
Katarzynie Korzeniewskiej za trud zebrania całe-
go materiału i jego opracowanie. Wyraził także 
wdzięczność licznym mieszkańcom gminy, którzy 
aktywnie włączyli się w poszukiwanie dokumen-
tów z  minionych lat. Autorka publikacji, radna 

gminy Dobre Katarzyna Korzeniewska, w swoim wystąpieniu podkre-
śliła, że dzięki inicjatywie wójta i współpracy z mieszkańcami udało się 
zebrać pozyskane materiały w całość i wydać publikację Wspomnienia 
o Cukrowni „Dobre”, która została sfinansowana ze środków budżeto-
wych gminy Dobre. Życząc miłej lektury, wyraziła nadzieję, że książ-
ka wypełni lukę w wiedzy o Cukrowni, a tym samym znajdzie swoje 
miejsce w kategorii publikacji „Ocalić od zapomnienia”. Głos zabrał 

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania autorskiego

Dzieci i młodzież z gminy Dobre w czasie tegorocznych waka-
cji nie miały czasu na nudę. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem 
przygotował dla nich bogatą ofertę kulturalną, w której każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie.

30 czerwca odbyły się pierwsze z cyklu wakacyjnych warsztatów 
kreatywnych, prowadzone przez animatorkę z Agencji Animacji 
„AKUKU”, pn. „Łapacze snów”. W lipcu w każdy piątek o godzinie 1500 

i 1600 przeprowadzone zostały kolejno warsztaty, tj. „Las w słoiku”, 
„Slime”, „Malowanie na drewnie”, „Dekoracje tęczowe do dziecięcego 
pokoju”. Na miłośników zajęć ruchowych czekały zajęcia taneczne 
prowadzone przez Agnieszkę Matusiak w dwóch grupach: młodszej 
i starszej. Swoje pasje artystyczne można było rozwijać na zajęciach 
plastycznych. W lipcu na kompleksie sportowym „Orlik 2012” odbył 
się Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn” o puchar Dyrektora GOK 
w Dobrem w kategorii wiekowej Open. Trzy najlepsze drużyny uho-
norowano pamiątkowymi pucharami. Wręczono również nagrody 
indywidualne w postaci statuetek dla: „Króla Strzelców”, „Bramkarza 
Turnieju”, „Najlepszego Zawodnika” oraz za „Najładniejsze Trafienie”.

1 sierpnia GOK zaprosił mieszkańców gminy Dobre na Piknik Wa-
kacyjny, który rozpoczął się o godzinie 1600 na Stadionie Sportowym 
w Dobrem. Wcześniej, na kompleksie sportowym „Orlik 2012”, został 
rozegrany Turniej Piłki Nożnej przez zawodników grupy „Skrzat”. 
W  tym dniu na przybyłych na stadion czekała moc atrakcji. Były 
dmuchane zjeżdżalnie, zabawy i konkursy z animatorką, mini disco, 
pokaz giga baniek, malowanie buziek, wizyta mega maskotki Hello 
Kitty. Na stoisku profilaktycznym Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Animacje dla dzieci podczas pikniku wakacyjnego

Cukrownia „Dobre” we wspomnieniach

Wakacje pełne atrakcji i niespodzianek
Problemów Alkoholowych w Dobrem przeprowadzone zostały kon-
kursy i quizy z nagrodami. Odbyły się także pokazy wozów strażac-
kich i policyjnych, do których dzieci mogły wejść, włączyć sygnały 
świetlne i dźwiękowe oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Druho-
wie OSP Dobre przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy. 
Dla wszystkich wystąpiły zespoły: „Kujawioki od Dobrego” i „Broni-
sławianki”. Chętnie degustowano grochówkę, kiełbaski z grilla, watę 
cukrową czy popcorn.

Podczas pikniku można było spisać się w Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Na chętnych czekało specjalne 
stanowisko, na którym pomocą służył rachmistrz spisowy. Mimo nie-
zbyt sprzyjającej pogody, impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, którzy licznie z całymi rodzinami przybyli na stadion.

Dużą atrakcją tegorocznego lata w domu kultury były wyciecz-
ki. W sierpniu odbyła się wyjazd dla dzieci i młodzieży do ogrodu 
zoologicznego w Płoc-
ku. Wycieczka okazała 
się nie tylko wspaniałym 
przeżyciem, ale również 
atrakcyjną lekcją przyro-
dy. 9 i 17 sierpnia zostały 
zorganizowane wyjazdy 
do Ciemna City w Toru-
niu. 39 osobowa grupa 
dzieci i młodzieży obej-
rzała film „Wojna z dziad-
kiem” oraz „Luka”. Z myślą 
o pasjonatach turystyki 
rowerowej w sobotę 7 sierpnia przeprowadzony został rajd rowe-
rowy po gminie Dobre. Przewodnik rajdu Katarzyna Korzeniewska 
przybliżyła uczestnikom historyczne zakątki gminy Dobre i zapo-
znała ich z wieloma ciekawymi faktami. Uczestnicy rajdu odwie-
dzili Szczeblotowo, pomnik Bartosza Głowackiego oraz ruiny drew-
nianych wiatraków w Byczynie, w Borowie – poniemieckie bunkry 
z  czasów II wojny światowej oraz Mogiłę Powstańców. W świetlicy 
w Bodzanowie na rajdowiczów czekał poczęstunek przygotowany 
przez panie z KGW Bodzanowo. Następnie rowerzyści udali się pod 
świetlicę w Krzywosądzy, gdzie dyrektor GOK w Dobrem Natalia 
Szatkowska wręczyła każdemu uczestnikowi medal za udział w raj-
dzie.

Tekst/Foto: Aleksandra Szymczak

Uczestnicy rajdu rowerowego
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Pierwszy etap zakończony
16 czerwca 2021 roku odbył się odbiór końcowy pierwszej części 

zadania inwestycyjnego, który obejmował remont budynku socjal-
nego na stadionie sportowym 
w Osięcinach. W ramach tej 
części zadania wykonano ma-
lowanie ścian wewnętrznych, 
remont łazienek, wymieniono 
drzwi zewnętrzne i wewnętrz-
ne, położono płytki oraz wy-
konano elewację zewnętrzną 
budynku.

Prowadzona inwestycja jest 
współfinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego Działania 
7.1 Rozwój Lokalny kierowany 
przez społeczność w ramach 
Regionalnego Programu Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2014-2020 oraz 

ze środków budżetu Gminy Osięciny.
Całkowita wartość części pierwszej zadania to kwota w wysoko-

ści 198 504,71 zł. Wartość dofinansowania po pozytywnej ocenie 
wniosku o płatność wyniesie 122 497,26 zł.

Tekst/Foto: UG Osięciny

Wieści gminne z Osięcin

Sport i ekologia  
bliskie przedszkolakom

Spartakiada Ekologiczno-Sportowa, w której udział wzięły 
dzieci z grup: „Biedronki”, „Pszczółki” i „Motyle”, odbyła się 
15 czerwca w osięcińskim przedszkolu.

Celem spartakiady było: rozwijanie sprawności ruchowej, kształ-
towanie świadomości ekologicznej oraz propagowanie zdrowego 
stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego. Po wysłu-
chaniu hymnu państwowego przedszkolaki wzięły udział w nieco-
dziennych konkurencjach sportowych z wykorzystaniem m.in.: bu-
telek plastikowych, puszek, gazet i nakrętek. Dzieci musiały wykazać 
się nie tylko zręcznością i szybkością, ale również zdobytą do tej 
pory wiedzą. Finałem sportowych zmagań były wspólne zabawy 
przy muzyce. Wszystkie drużyny zdobyły maksymalną liczbę punk-
tów, zajmując tym samym pierwsze miejsce.

Tekst/Foto: Aleksandra Rawska, Greta Szelągowska

Przedszkolaki 
podczas zabawy  
z surowcami 
wtórnymi

Wycieczka  
do Ciechocinka

Uczniowie klas I-III wraz z opiekunami, 23 czerwca, wybrali się 
na wycieczkę do Rancho pod Olszyną i Ciechocinka. Pierwszym 
etapem wyjazdu było zwiedzanie Ciechocinka z panią przewod-
nik, która oprowadziła nas po ciekawych miejscach w mieście. 

Dzieci zwiedzały Park Zdrojowy z fontanną „Jaś i Małgosia” oraz 
Amfiteatr. Miały również okazję zobaczyć pawie, czarne łabędzie 
i zegar słoneczny. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć, zakupieniu 
drobnych pamiątek oraz skosztowaniu pysznych lodów, wycieczko-
wicze udali się tramwajem konnym na Rancho pod Olszyną, gdzie 
czekało na nas wiele atrakcji, m.in.: mini zoo, strzelanie z wiatrówki 
oraz jazda konna wierzchem. Wiele radości sprawiło dzieciom pie-
czenie kiełbasek przy ognisku. Na koniec pobytu na Rancho dzieci 
miały możliwość wejścia do wnętrza konia trojańskiego – drewnia-
nego konia znanego z mitologii greckiej, w którym Grecy ukryli swo-
ich wojowników podczas oblężenia Troi. Do dyspozycji był również 
drewniany jeździecki plac zabaw. Po tak intensywnym dniu zmęcze-
ni, ale bardzo zadowoleni uczniowie, wrócili do domu.

Tekst/Foto: Wychowawczynie klas I-III

Sukces literacki 
Wiktoria Piotrowska z Osięcin, 
tegoroczna maturzystka Liceum 
Ziemi Kujawskiej we Włocławku, 
swoją powieścią społeczno-oby-
czajową „W blasku cieni”, wyda-
ną drukiem przez największe 
wydawnictwo na Pomorzu No-
vae Res, niespodziewanie „wdar-
ła się” do literatury polskiej. Jak 
nam sama powiedziała, od naj-
młodszych  lat fascynowała się literaturą.

Debiutantka po napisaniu powieści złożyła swoją ofertę na wy-
danie książki w kilku wydawnictwach, ale tylko pomorskie wydało 
drukiem powieść, którą można nabyć m.in. w radziejowskiej księgar-
ni oraz w kilku sklepach we Włocławku. Ponadto, książka jest rozpro-
wadzana przez internetowe hurtownie z książkami.

Młoda pisarka mieszka z rodziną w Osięcinach – mamą Anetą, 
fizjoterapeutką z radziejowskiego szpitala, tatą Marcelem, pra-
cującym za Odrą i braciszkiem Łukaszem. W roku akademickim 
2021/2022 podejmie naukę w zakresie lingwistyki stosowanej na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W wolnych chwilach 
lubi oglądać mecze piłkarskie. Wiktoria jest już po pierwszym spo-
tkaniu autorskim, które odbyło się 4 marca 2021 roku w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku. Ko-
lejne  spotkanie zaplanowano w radziejowskiej książnicy.

 Tekst/Foto: Mirosław Kowalski

Wiktoria Piotrowska 

Uczestnicy wycieczki na tle fontanny „Grzybek”
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Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Szampański nastrój dopisywał uczestnikom piknikowego spotkania

Już po raz piąty w naszej gminie odbył się Piknik Seniorów, któ-
ry organizowany jest przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Piotr-
kowie Kujawskim wraz z klubem seniora „Złota Jesień”. Na nasze 
zaproszenie odpowiedziało pięć klubów: z Sompolna, Dobrego, 
Wierzbinka, Skulska i Radziejowa. Nie zabrakło członków klubu 
Zacisze ze Zborowca, Koła Gospodyń Wiejskich, zespołu folklo-
rystycznego Piotrkowianie oraz osób niezrzeszonych.

Wydarzenie rozpoczął dyrektor BiOK Przemysław Wawrzyniak, 
który przywitał uczestników imprezy oraz zaproszonych gości: bur-
mistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomira Boguckiego, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Arkadiusza Włodarskiego, rad-
ną powiatu radziejowskiego Alicję Wójcik oraz przewodniczącego  
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Włodzimierza Kubiaka. Organiza-
torzy oraz zaproszeni goście wręczyli przedstawicielom klubów pa-
miątkowe upominki w podziękowaniu za udział oraz za całokształt 
działalności na rzecz seniorów.

Po części oficjalnej na uczestników pikniku czekał występ zespołu 
folklorystycznego „Piotrkowianie”, który zaprezentował się w  pięknych 
strojach kujawskich i wykonał ludowe piosenki. Po występie uczestnicy 
otrzymali gorący posiłek. Oprawę muzyczną pikniku zapewnili: Roman 
Mrówczyński i Stanisław Susłyk, którzy zaprosili seniorów do wspólnej 
zabawy. Członkinie KGW oraz zespołu „Piotrkowianie” – Alicja Dębowska 
i Alina Woźniak - przygotowały krótki skecz pt. „Poszła baba do lekarza...”. 
Uczestnicy mogli zmierzyć swoje siły w konkurencji rzut woreczkiem do 
celu oraz wziąć udział w konkursie wiedzy o zdrowiu. Po zakończeniu 
rywalizacji organizatorzy wręczyli pamiątkowe nagrody oraz zaprosili 
wszystkich na biesiadę przy stołach, którą poprowadził Mateusz Gańczak, 
akordeonista i wokalista. Po zabawie na seniorów czekała gorącą gro-
chówka. Impreza trwała do godz. 22.00.

Młodzi zawodnicy 
wraz z organizatorami konkursu

Taaaaaaka ryba!
W piotrkowskim parku, 8 sierpnia, odbyły się zawody wędkar-
skie dla dzieci. Zmagania młodych wędkarzy rozpoczęły się 
o godz. 12.00, a otworzył je uroczyście  prezes Zarządu Gminne-
go OSP dh Jacek Nowacki.

Po dwugodzinnych zmaganiach  przyszedł czas na warzenie zło-
wionych ryb. I miejsce zajęła Maja Muszyńska, II – Michał Fron-
czak,  III – Jakub Świeżyński. 
Uczestnicy otrzymali od orga-
nizatorów zawodów puchary, 
nagrody rzeczowe (torby 4F, 
słuchawki bezprzewodowe, 
pendrivy z logiem #szczepimy-
sie, gadżety Biblioteki i Ośrod-
ka Kultury) oraz  pamiątkowe 
dyplomy, które wręczyli: bur-
mistrz Sławomir Bogucki oraz 
dyrektor BiOK Przemysław 
Wawrzyniak. W międzyczasie druhowie OSP przeprowadzili test 
wiedzy o wędkarstwie oraz turniej wiedzy pożarniczej. Po zakończe-
niu na wszystkich czekała kiełbaska z grilla.

Dziękujemy za pomoc w organizacji przedsięwzięcia  Karolowi 
Woźniakowi oraz Jerzemu Kaźmierczakowi. Więcej na naszej stronie 
www.biok.info.pl oraz Facebook’u.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Anna Borczyńska

Burmistrz Sławomir Bogucki wręcza nagrodę 
laureatce zawodów

V Piknik Seniorów

Dziękujemy za udział w V Pikniku Seniorów w Piotrkowie Kujaw-
skim i zapraszamy za rok! Składamy podziękowania dla Arkadiusza 
Jarońskiego oraz pracowników UMiG Piotrków Kujawski za pomoc 
w organizacji wydarzenia. Więcej na naszej stronie www.biok.info.
pl oraz Facebook’u.

Tekst/Foto: Przemysław Wawrzyniak
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Wszystkie podjęte przez Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblio-
teczny oraz instytucje współpracujące inicjatywy profilaktyczno-
-prewencyjne w okresie wakacji zapewniły bezpieczny wypoczy-
nek dzieci i młodzieży, ku zadowoleniu ich rodziców i opiekunów. 
W imieniu własnym, jak i uczestników zajęć, pragniemy serdecznie 
podziękować wójtowi gminy Markowi Szuszmanowi za wspieranie 
naszych inicjatyw oraz sponsorom za wsparcie finansowe. A byli to: 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarząd 
Banku Spółdzielczego, F.H.U FROST – Dariusz Kurkiewicz, Suszarnia 
Warzyw i Ziół – S. A. P. Paliwodowie. Wyrazy wdzięczności składamy 
też Alicji Rutkowskiej za przekazane słodycze i napoje. Dziękujemy 
firmie przewozowej Naftex z Witowa za bezpieczny transport w cza-
sie wycieczek, a szczególne podziękowania składamy rodzicom za 
sponsorowanie wyjazdów. Do zobaczenia za rok! 

Tekst/Foto: Dyrektor GOK-B w Skibinie – Urszula Rosół

Wieści gminne z Radziejowa

Letni wypoczynek

Pokaz sprzętu strażackiego

Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie był organi-
zatorem zajęć dla dzieci, które pozostawały w domu. Celem za-
jęć było stworzenie dzieciom warunków ciekawego i aktywnego 
spędzenia wolnego czasu, kształtowanie umiejętności współży-
cia w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje 
i innych, jak również promowanie zdrowego stylu życia.

Zajęcia rozpoczęły się 7 lipca 2021 r. spotkaniem z rodzicami, na 
którym został omówiony regulamin spotkań oraz zasady bezpie-
czeństwa w czasie pandemii COVID-19. W zajęciach uczestniczyło 
pięćdziesięcioro dzieci w wieku od 3 do 13 lat (35 osób w GOK-B i 15 
– w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płowcach). Podczas pobytu na 
zajęciach dzieci otrzymywały śniadanie, napoje i słodycze.

Tegoroczne zajęcia, prowadzone w ramach letniego wypoczyn-
ku, były podzielone tematycznie na poszczególne dni. We wtorki 
odbywały się zajęcia plastyczne (malowanie kamieni, wykonywanie 
kwiatów z bibułki i ozdabianie wazoników sznurkiem), a towarzyszy-
ły im konkursy: Moje wakacje, Mówię nie. Środy były zarezerwowane 
na zajęcia kulinarne: robienie waty cukrowej, dekorację ciasteczek 
i wykonywanie kolorowych kanapek.

Czwartki zarezerwowaliśmy na wycieczki. Odwiedziliśmy wiele 
ciekawych miejsc, gdzie na dzieci czekały wspaniałe atrakcje. Byli-
śmy w inowrocławskim kinie i w Parku Solankowym, a także w To-
runiu w parku trampolinowym (w drodze powrotnej obowiązkowo 
musieliśmy wpaść do Mc Donald’s). Gościliśmy też w stadninie koni 
w Kaniewie, tam zapewniono nam też pasjonujące gry zespołowe, 
a na zakończenie zjedliśmy wspólny obiad. Zorganizowaliśmy też 
historyczne wycieczki, w ramach których odwiedziliśmy Muzeum 
Archeologiczne w Biskupinie i Mysią Wieżę w Kruszwicy (tam też 
płynęliśmy statkiem po Gople). Dodatkowo świetnie bawiliśmy się 
w Żninie, gdzie mogliśmy poczuć klimat Dzikiego Zachodu w Silve-
rado City. Nie zapomnieliśmy o naszych lokalnych atrakcjach, dlate-
go byliśmy z wizytą w Izbie Regionalnej w Radziejowie oraz u Ojców 
Franciszkanów, gdzie zwiedzaliśmy zwierzyniec. Nasz aktywny ty-
dzień za każdym razem kończyły sportowe piątki, w trakcie których 
odbywały się zajęcia na świeżym powietrzu: dzieci grały w piłkę, 
korzystały z placu zabaw i siłowni. Byliśmy w naszej radziejowskiej 
pływalni oraz na miejskich „Błotach”.

Podczas zajęć gościliśmy u siebie lekarza weterynarii Bogdana 
Czupajłę z pogadanką na temat prawidłowej opieki nad zwierząt-
kami domowymi, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Ra-
dziejowie, którzy omówili skutki brania przez młodzież narkotyków, 
a także poruszyli temat bezpieczeństwa na drogach oraz zasad 
bezpiecznego domu, czyli nieotwierania obcym mieszkania. Odbył 
się pokaz sprzętu strażackiego, który zaprezentowali strażacy z Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie oraz 
wyjaśnili techniki wykorzystania sprzętu potrzebnego w przypadku 
jakiegokolwiek zagrożenia, a także zachowania bezpieczeństwa.

W rezerwacie archeologicznym w Biskupinie

W westernowym miasteczku
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aby ten wyjątkowy dzień minął w miłej atmosferze oraz tym, którzy 
czuwali nad naszym bezpieczeństwem.

Tekst/Foto: UG w Topólce

Wieści gminne z Topólki

Wizyta minister Anny Gembickiej

Powitanie lata

Pani minister z uczestnikami spotkania

12 lipca 2021 roku, na specjalne zaproszenie wójta gminy Kon-
rada Lewandowskiego, w gminie Topólka gościła poseł na Sejm 
RP Anna Gembicka jednocześnie sekretarz stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W trakcie wizyty minister Gembicka odbyła spotkanie z Kołami 
Gospodyń Wiejskich, co stanowiło doskonałą okazję do rozmów 
o  aktywizacji i  promocji Kół oraz przekazała informacje dotyczące 
dotacji skierowanych dla KGW oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Podczas spotkania z władzami gminy, wójt Konrad Lewandowski 
przedstawił Pani minister możliwości oraz problemy lokalnej spo-
łeczności, naświetlił także gminną charakterystykę. Rozmawiano też 
o bieżących inwestycjach zarówno o tych zrealizowanych, jak i tych, 
które przed nami. Była to też doskonała okazja do podziękowania 
Annie Gembickiej za dotychczasową pomoc i wsparcie w pozyski-
waniu środków krajowych, które znacznie zasilają budżet gminy 
w realizowanych przedsięwzięciach. 

W dalszej części wizyty Pani minister wzięła udział w spotkaniu 
z radnymi Rady Gminy Topólka. Podczas spotkania prezentowany 
był rządowy program pn. POLSKI ŁAD. Doceniając wkład Pani mi-
nister w rozwiązywanie problemów polskiej wsi, dziękujemy za 
merytoryczne rozmowy w  tym temacie oraz obiecaną pomoc 
dla naszej gminy.

Tekst/Foto: UG w Topólce

Plaża Orle to miejsce, gdzie bardzo chętnie spędzają czas i od-
poczywają mieszkańcy naszej gminy oraz przyjezdni goście. 
25 czerwca powitaliśmy lato właśnie w tym miejscu. Warto było 
przybyć, chociażby za sprawą przygotowanych przez organiza-
torów atrakcji.

Tuż nad jeziorem zaprezentowała się grupa wodna Policji z Ra-
dziejowa oraz WOPR z Kruszwicy. Moc atrakcji zapewnił Gminny 
Ośrodek Kultury w Topólce, prezentując popisy wokalne dzieci ze 
Studium Sztuki Wokalnej wraz z instruktorem Agatą Świrską. Na 
scenie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej „Sempre Cantabile” 
pod batutą Michała Bagińskiego zaśpiewali lokalni artyści. W rytm 
muzyki, zajęcia poprowadziła instruktorka aerobiku Anna Gra-
bowska. W  nieco innych rytmach zaprezentowała się Agnieszka 
Świeczkowska LEYLA wraz z grupą „ORIENTAL ANGELS”. Pokaz tańca 
orientalnego wzbudził ogólne zainteresowanie. Do wspólnej zaba-
wy zaproszono również widzów, co dodało atrakcyjności temu nie-
zwykłemu występowi. Na plażę przybyła grupa dzieci z MKS „OLIM-
PIJCZYK” z Włocławka, która swym pokazem sztuki walki JUDO 
zainteresowała sporą część publiczności. Podczas otwarcia letniego 
sezonu każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego, w tym nasi 
najmłodsi, na których czekały dmuchańce oraz malowanie twarzy.

Było nam bardzo miło gościć 
na wydarzeniu posłankę na Sejm 
RP Joannę Borowiak. Pani poseł 
przedstawiła wiele informacji od-
nośnie warunków i możliwości po-
zyskiwania środków finansowych, 
zwróciła uwagę na poprawę este-
tyki i infrastruktury naszej gminy 
w  ostatnich latach. Stwierdziła, 
że gmina Topólka pięknieje z każ-
dym dniem i trzeba wykorzystać 
jej walory krajobrazowe oraz tury-
styczne. Dziękujemy Pani poseł za 
odwiedziny i udzielane wsparcie.

Uroczystości inaugurujące se-
zon letni Plaża Orle 2021 zakoń-
czyliśmy w kinie plenerowym se-
ansem filmowym „Za jakie grzechy, 
dobry Boże”. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tego, 

Poseł Joanna Borowiak rozmawiała  
z mieszkańcami gminy w czasie otwarcia 
sezonu letniego

Kino plenerowe
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W Radziejowie uroczystości związane z obchodami 
Święta Policji odbyły się 9 lipca br. Z tej okazji w ra-
dziejowskim garnizonie wyróżniono kilkudziesię-
ciu policjantów.

Uroczystość ze względu na pandemię odbyła się w kameralnym 
gronie, w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie. Ce-
remonię zaszczycili swoją obecnością starosta radziejowski Jarosław 
Kołtuniak, ksiądz dziekan Ireneusz Mrowicki, Prokurator Rejonowy 
Waldemar Kwiatkowski oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego 
NSZZ Policjantów Piotr Lewandowski.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od meldunku złożonego przez 
dowódcę uroczystości podinsp. Krzysztofa Złotnickiego, Komen-
dantowi Powiatowemu Policji w Radziejowie mł.insp. Tomaszowi 
Pacholskiemu. Następnie przyszedł czas na nominacje. Na podsta-
wie rozkazów personalnych w korpusie oficerskim awansował jeden 
policjant, w korpusie aspirantów awansowało 10 funkcjonariuszy, 
w korpusie podoficerskim 10, w korpusie posterunkowych – dwóch 
policjantów.

Komendant Pacholski serdecznie podziękował zaproszonym go-
ściom za owocną współpracę, a także za wspieranie w różnych for-
mach działań policji. Podkreślił ważną rolę wzajemnej współpracy 
dla poprawy bezpieczeństwa lokalnego społeczeństwa. Starosta 

Pomagają i chronią!

radziejowski przekazał policjantom noktowizor, lornetki oraz latarki 
wartości kilkunastu tysięcy złotych. Sprzęt ten będzie wykorzysty-
wany podczas służby.

Wszystkim policjantom oraz pracownikom cywilnym z okazji 
Święta Policji życzymy spokoju, sukcesów w wypełnianiu  

obowiązków służbowych oraz zadowolenia z pracy i służby!
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Tegoroczne obchody Święta Policji przebiegały w atmosferze obostrzeń sanitarnych

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to narzędzie, które 
służy społeczeństwu do wskazywania miejsc wymagających 
interwencji policji. W tym roku mieszkańcy powiatu radziejow-
skiego wskazali 198 punktów, które uważają za zagrożone.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja, dzięki któ-
rej mieszkańcy mogą zgłaszać, które miejsca według nich są zagro-
żone. Narzędzie to, ma służyć głównie poprawie bezpieczeństwa 
mieszkańców. Za pomocą Internetu można wskazać policjantom, 
gdzie np. nocują bezdomni, w którym miejscu są źle zaparkowane 
pojazdy, gdzie dochodzi do przekroczeń prędkości itp.

W pierwszym półroczu 2021 w powiecie radziejowskim nanie-
sionych na mapie zostało 198 takich miejsc. Większość zgłoszeń 
dotyczyła parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych (85 
zgłoszeń), przekraczania dozwolonej prędkości (36 zgłoszeń), nie-
prawidłowej infrastruktury (19 zgłoszeń); w szczególności dziura-
we drogi oraz nieprawidłowe oznakowanie. Po sprawdzeniu przez 
policjantów wszystkich zgłoszeń, 71 zostało potwierdzonych i wy-
eliminowanych. W przypadku zgłoszeń dotyczących niewłaściwej 
infrastruktury i niewłaściwego oznakowania dróg, policjanci kierują 
wnioski do zarządcy dróg z informacją o uzupełnienie oznakowa-
nia albo dokonaniu stosownych zmian. Każde zgłoszenie jest cenne 
i wnikliwie sprawdzane. Dzięki informacjom przekazywanym za po-

Prawie 200 zgłoszeń na KMZB

mocą KMZB, policjanci mogą w jeszcze większym stopniu poprawić 
bezpieczeństwo w powiecie.

„Mapa” jest dostępna na stronie internetowej Komendy Powia-
towej Policji w Radziejowie, a jej obsługa jest bardzo prosta. Przy-
pominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do 
zgłaszania interwencji, które potrzebują natychmiastowej obsługi. 
W takich przypadkach należy dzwonić pod nr 112.

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki

Uwaga na złodziei i oszustów!
19 lipca br. radziejowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży pieniędzy przez 
trzy kobiety, które oferowały do sprzedaży koce. Poszkodowana 79-latka straciła kil-
kanaście tysięcy złotych.

Poszkodowana kobieta poinformowała, że na teren jej posesji weszły trzy kobiety, praw-
dopodobnie narodowości romskiej. Osoby te oferowały do sprzedaży koce. W trakcie ich 
prezentacji ukradły kilkanaście tysięcy złotych. Kobiety poruszały się ciemnym autem oso-
bowym, kierowanym przez mężczyznę.

Apelujemy szczególnie do osób starszych i mieszkających samotnie, aby stosowały za-
sadę ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób. Pamiętajmy, że łatwowierność, 
uprzejmość, czasem brak doświadczenia w niektórych sytuacjach mogą zostać wykorzy-
stane przez oszustów i złodziei. Sprawcy z reguły nie działają w pojedynkę, przeważnie są 
to grupy 2 - 4 osobowe. Taktyka działania oszustów polega najczęściej na tym, iż jeden ze 
sprawców zajmuje rozmową osobę pokrzywdzoną, drugi w tym czasie plądruje mieszkanie, 
kradnąc pieniądze i wartościowe przedmioty.

Pamiętajmy, jeżeli masz podejrzenie, co do wiarygodności osoby, która cię odwie-
dziła lub oferuje do sprzedaży towary, bądź usługi, dzwoń na policję pod nr 112.

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki

Wzmożone kontrole przy przejściach dla 
pieszych oraz w terenach zabudowanych 
miały na celu zmniejszenie liczby wypad-
ków z udziałem niechronionych uczestni-
ków ruchu.

Działania przeprowadzono 23 lipca bie-
żącego roku. Policjanci zwracali uwagę na 
zachowania kierowców wobec pieszych czy 
rowerzystów, zwłaszcza w obrębie oznako-
wanych przejść. Obserwowali także zacho-
wanie niechronionych uczestników ruchu 
drogowego. Wytypowano miejsca, w któ-
rych albo doszło do wypadku, albo ich ryzy-
ko jest największe. W trakcie akcji ujawniono 
25 wykroczeń popełnionych przez kierują-
cych i pieszych, zatrzymano trzy dowody 
rejestracyjne oraz jedno prawo jazdy.

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki

Działania „Bezpieczny pieszy”
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PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 112

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
23.07.2021 r. o godz. 23:04 w miejscowości Płowce, gm. Radziejów 
powstał pożar w suszarni warzyw i ziół. Po przybyciu pierwszego 
zastępu na miejsce zdarzenia zastano rozwinięty pożar kompleksu 
budynków suszarni. W budynku przebywali pracownicy, którzy opu-
ścili go o własnych siłach przed przybyciem straży pożarnej. Odłą-
czono prąd i zabezpieczono miejsce akcji. W budynkach znajdo-
wała się linia technologiczna do produkcji suszu warzyw i ziół wraz 
z częścią surowca do produkcji, gotowym produktem oraz różnymi 
maszynami. Działania polegały na podaniu 8 prądów wody w natar-
ciu w tym dwa prądy z podnośników i jeden prąd wody w obronie. 
Jednocześnie prowadzono działania związane z ewakuacją worków 
z suszem, części maszyn i urządzeń przydatnych do produkcji. Ra-
townicy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. Na 
potrzeby działań gaśniczych na pobliskim stawie zbudowano punkt 
czerpania wody, który zasilał poszczególne pojazdy pożarnicze. Po 
zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do dogaszania zarzewi ognia, 
usunięciu spalonych elementów poszycia dachowego. Na zakoń-
czenie działań całe pogorzelisko zostało sprawdzone kamerą ter-
mowizyjną. Przypuszczalną przyczyną pożaru była wada urządzeń 
suszarni. Straty oszacowano na 5 mln zł. 
10.08.2021 r. o godz. 3:52 w miejscowości Rzeczyca, gm. Piotrków 
Kujawski powstał pożar w budynku gospodarczym. Na miejsce zda-
rzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Radziejów i OSP Piotrków 
Kujawski, które po dotarciu na miejsce zastały budynek gospodar-
czy w całości objęty ogniem. Działania polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody na palący się 
obiekt oraz dowożeniu wody do celów gaśniczych. Przypuszczalna 
przyczyna powstania pożaru zwarcie instalacji elektrycznej w obiek-
cie. Straty oszacowano na 2 tys. zł. 

Z ŻYCIA KOMENDY
998 przejmuje 112.  
Wdrażamy nowe zasady numeru alarmowego

Konferencja prasowa z udziałem wojewody kujawsko-pomor-
skiego Mikołaja Bogdanowicza, zastępcy Kujawsko-Pomorskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomira Herbowskie-
go oraz dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego K-PUW w Bydgoszczy Rafała Rewolińskiego rozpoczęła proces 
przejęcia rozmówców z numeru alarmowego 998 przez europejski 
numer ratowniczy 112. 

Od 11.06.2021 r. do 13.08.2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 308 zdarzenia, w tym:

Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość interwencji
1. Pożar 27
2. Miejscowe zagrożenie 265
3. Alarm fałszywy 16

Pokazy ratownictwa na wodzie w ramach akcji  
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

31 lipca br. w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski odbył 
się festyn zorganizowany przez burmistrza Miasta i Gminy Piotrków 
Kujawski Sławomira Boguckiego, funkcjonariuszy Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Bydgoszczy, Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Toruniu, Komendy Policji w Radziejowie, Komendy 
Powiatowej PSP w Radziejowie i Kujawsko-Pomorskiego WOPR. Pod-
czas festynu promowano także funkcjonowanie nr 112 i 601 100 100 
oraz prawidłowość zgłoszeń do operatorów numeru 112.

W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” 
odbyły się pokazy sprzętu pożarniczego i ratowniczego. Dla dzie-
ci zorganizowano pogadanki, zabawy i konkursy związane z bez-
piecznym wypoczynkiem nad wodą. Celem przedsięwzięcia było 
zwiększenie świadomości korzystających z wypoczynku nad wodą 
oraz nagłośnienie zapobiegania zdarzeniom przyczyniającym się do 
wzrastającej corocznie w okresie letnim liczby utonięć.

W akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” wzięli udział poli-
cjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Komendy Po-
wiatowej Policji w Radziejowie, strażacy z Komendy Powiatowej PSP 
w Radziejowie, Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, OSP z Połajewa 
i Piotrkowa Kujawskiego, ratownicy Kujawsko-Pomorskiego Wodne-
go Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pracownicy Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bydgoszczy wraz z Powia-
tową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radziejowie, Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 
Państwowego Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Za-
rząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Państwowej Inspekcji Pracy.

Trwa kampania promująca szczepienia przeciwko COVID-19

W całej Polsce trwa kampania promująca Narodowy Program Szcze-
pień, poszerzony o inicjatywę #Szczepimy się z OSP, którego strategicz-
nym celem jest osiągniecie poziomu zaszczepienia społeczeństwa, umoż-
liwiającego zapanowanie nad pandemią COVID-19. Nasze doświadczenie, 
struktura organizacyjna, zaufanie społeczne, sprawność i gotowość działa-
nia to atuty, które sprzyjają kampanii. #ZaszczepSię z OSP.

Tekst/Foto: mł. bryg. Jarosław Stokwisz, 
st.kpt. Mariusz Marciniak, sekc. Patryk Wojciechowski



do ukrywania się, więc i my i sąsiedzi byli w lesie po drzewo. Wykopa-
liśmy wspólnie dół, na którym położyliśmy drzewo, a na to sypaliśmy 
ziemię. To był nasz schron na czas nalotów niemieckich. Bombowe na-
loty było słychać nieopodal, u nas na szczęście ich nie było. Wszystko to 
powodowało ogromny, ciągły strach, bo nigdy nie było wiadomo, czy 
nie trzeba będzie gdzieś uciekać.

W następnych tygodniach zostałam wezwana do przymusowej pra-
cy u Niemca na Rybinach. Był to dobry Niemiec (tzw. polski Niemiec). 
Pracowałam tam w gospodarstwie, w kuchni itp. Było to swego rodzaju 
zabezpieczenie przed wywiezieniem[2]. Podczas tej służby mogłam co 
drugą niedzielę odwiedzać rodzinę i chodzić na mszę. W czasie jednej 
takiej przepustki byłam w kościele. W tym czasie Niemcy otoczyli go 
i urządzili łapankę. Kazali nam się rozebrać od pasa w górę i wszystkich 
badali. Mnie też. Przyszedł wtedy ten Niemiec, u którego pracowałam 
i powiedział do tych obcych po niemiecku, że jestem dobra do pracy. 
Wypuścili mnie więc i wróciłam do gospodarstwa, tak się uratowałam 
przed wywiezieniem. Pracowałam w niego dwa lata. Jego żona po tym 
czasie zwolniła mnie do domu w nagrodę za tę dobrą pracę. Potem 
moja mama próbowała mnie zapisać na naukę szycia do pewnej Niem-
ki, ale w międzyczasie przyszło dwóch żandarmów z bronią, aby mnie 
zabrać na służbę do innego Niemca („niedobrego”) do miejscowości 
Borek. U niego pracowałam do końca wojny. Będąc na tej służbie liczyła 
się tylko praca i praca. Wieści na temat rozgrywającej się wojny docho-
dziły rzadko i przekazywane były „z ust do ust”. Pamiętam, iż przesie-
dlali w biedne tereny bogatych ludzi, a w to miejsce wprowadzali się 
Niemcy. Kościół też wtedy był zamknięty dla wiernych.

15 VIII 2021 r. Helena Nowakowska 
Foto: Archiwum Heleny Nowakowskiej

[1] hałas wywołany przez głośne rozmowy, krzyki 
[2] na przymusowe prace daleko od rodziny – w Niemczech

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby podzielić się z nami swoimi wspomnienia-
mi z czasów II wojny światowej, prosimy o kontakt z redakcją pod nume-
rem: 54 285-35-53 wew. 128 lub drogą mailową: abcradziejow@wp.pl.
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Autorka wspomnień

Longin Jan Okoń
1 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez Niemcy, 
a kilkanaście dni później – 17 września – przez Związek Sowiecki. 
Rozpoczęła się II wojna światowa – największy i najkrwawszy kon-
flikt zbrojny w historii, trwający od września 1939 r. do września 
1945 r. (w Europie do 8 maja 1945 r.). Wojska niemieckie uderzy-
ły na Polskę rano. Nastąpił wtedy nalot i bombardowanie Wielu-
nia, później niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął 
ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte… Tak 
rozpoczął się, trwający 6 lat, dramat na ziemiach polskich.

Co z tamtych dni utkwiło 
w  pamięci mieszkańców na-
szego powiatu? Jak wyglądało 
życie na kujawskiej wsi w  cza-
sie wojennej pożogi? Zajrzyjmy 
do wspomnień Heleny Nowa-
kowskiej, stuletniej mieszkanki 
Starego Radziejowa Kolonii.

1 września, dzień pogodny, 
świeciło słońce, nikt nie pomy-
ślał, że Niemcy napadną na 
naszą Ojczyznę i będzie wojna. 
Było popołudnie, pracowałam 
na polu. O wybuchu wojny po-
wiedział mi mój braciszek, który 
przyniósł podwieczorek uszyko-
wany przez moją mamę. W tym 
wielkim szumie w sąsiedniej wsi 
odbywało się wesele. W  najbliż-
szym czasie roznosiły się kolej-
ne wieści na temat napadu na 
Polskę, a na niebie pojawiały się 

samoloty. Słychać było, że ludzie uciekają, że są łapanki… Nasze go-
spodarstwo było ponad pół kilometra od wsi, dlatego u nas było nieco 
spokojniej. We wsi widać było nieraz różne samochody i słychać rej-
wach[1]. Mówiono wtedy, że łapią i wywożą młodzież, więc my z rodzeń-
stwem i jedną koleżanką ze wsi spaliśmy ukryci w sianie na budynku 
gospodarczym. Pamiętam, że był taki popłoch, iż nawet wielkie stada 
czarno-białych krów, młodych tłustych, dobrze odchowanych jałówek, 
wypuszczonych z jakichś dużych obór, same pędziły z północy na połu-
dnie kraju. Wielu ludzi również uciekało w popłochu, większość w kie-
runku Kutna. Do naszego gospodarstwa wstąpił młody, ładny człowiek, 
który poprosił o chleb na drogę. Mama dała mu cały bochenek, wziął 
go i uciekł w samej koszuli, w zamian zostawiając bogatą marynarkę…

8 września, w święto Matki Bożej, byłam w kościele na mszy. Tam 
też było już kilku uciekinierów. Była to poranna msza. Po wyjściu z ko-
ścioła nadleciał samolot, a ludzie krzyczeli, aby się schować. Niedale-
ko kościoła w Orlu był wielki ogród (którego dziś już nie ma) i to w nim 
wszyscy się chowali ze strachu przed bombardowaniem. Byłam w ja-
snej, bardzo widocznej sukience, więc jakaś kobieta z tych uciekinierów 
złapała mnie i wepchnęła najgłębiej w krzaki. Nie zdawałam sobie 
sprawy wtedy, czym taki nalot grozi. Samoloty jednak poleciały dalej. 
W tym czasie wyszedł rozkaz, aby ludzie wycinali sosny i robili bunkry 

Dwudziestoletnia pani Helena (zdjęcie archiwalne) 

„Bez ludzkiej pamięci nie istnieje przeszłość”



Letnia kanikuła

Wakacje z książką i nie tylko 
– fotoreportaż z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

Wystawa pt. „Patroni Literaccy Roku 2021

Dzień miłośników książek. Świętujemy!

Zabawa pedagogiczna z chustą (Klanza)

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

(Nie)zwykłe mamy ze swoimi pociechami

Zajęcia plastyczne


