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82. rocznica wybuchu II wojny światowej

Więcej informacji o wydarzeniu na następnej stronie



Aktualności samorządu powiatowego

„Dnia pierwszego września  
roku pamiętnego…”

W tym roku obchodzimy 82. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej. 1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę, 
a kilkanaście dni później – 17 września – nasz kraj został za-
atakowany przez Związek Sowiecki. Rozpoczął się wtedy naj-
większy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii. Dla upa-
miętnienia tych wydarzeń, władze powiatowe przygotowały 
radziejowskie uroczystości.

Uroczystość 1 września w Radziejowie miała oficjalny charak-
ter. Uczestniczyli w niej: przedstawiciele powiatowych instytucji, 
poczty sztandarowe oraz delegacje urzędów. Radziejowskie ob-
chody rocznicy wybuchu II wojny świtowej uświetniła orkiestra 
ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie pod batutą Roberta 
Stranca. W uroczystości brały udział również pododdziały kade-

Delegacja samorządu powiatowego

Poczet sztandarowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie Poczet flagowy

tów z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz z Zespołu 
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

Obchody zainaugurowała msza święta w intencji ofiar II woj-
ny światowej, odprawiona w kościele farnym pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie o godzinie 8:00. Prze-

wodniczył jej ks. proboszcz Ireneusz Mrowicki. Po ceremonii, 
uczestnicy liturgii przemaszerowali pod pomnik Chwały Oręża 
Polskiego, gdzie dowódca uroczystości – Krzysztof Rosiński zło-
żył meldunek staroście Jarosławowi Kołtuniakowi. Poczet flago-
wy wciągnął na maszt flagę Rzeczypospolitej Polskiej, a wszyscy 

uczestnicy uroczystości odśpiewali „Ma-
zurka Dąbrowskiego”. Kolejnym punktem 
obchodów była część artystyczna, przy-
gotowana przez uczniów powiatowych 
szkół średnich, po której okolicznościowe 
przemówienie wygłosił starosta radzie-
jowski. W swoim wystąpieniu skupił się na 
wojennych losach naszego powiatu.

Na koniec przybyłe delegacje złoży-
ły kwiaty pod pomnikiem, oddając hołd 
i  cześć wszystkim, którzy walczyli za Oj-
czyznę i tym, którzy w tej walce polegli. 
W delegacji starostwa wystąpili: prze-
wodnicząca rady powiatu Sylwia Kubiak, 
członek zarządu powiatu Irena Matuszak, 
starosta Jarosław Kołtuniak oraz wice-
starosta Grzegorz Piasecki. Uczestnikom 
uroczystości składamy serdeczne wyrazy 
wdzięczności i podziękowania za zaanga-
żowanie i pielęgnowanie pamięci o waż-
nych dla historii naszego kraju dniach.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska
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Wanda Wiatrowska na jubileuszowym spotkaniu redaktora Stanisława Kaszyńskiego 

Niewiele pism lokalnych w Polsce może pochlubić się takim do-
robkiem organizacyjnym, autorskim i edytorskim, jaki wykazuje „Po-
wiatowe ABC” i jego zespół pod redakcyjnym kierownictwem Wandy 
Wiatrowskiej. Takie osiągnięcie towarzyszy tylko profesjonalistom 
z wyjątkową pasją. Do jubileuszu 20-lecia ukazało się 230 numerów 
gazety powiatu radziejowskiego o łącznej objętości prawie 5 tysięcy 
stron. Jej łamy przybliżyły Czytelnikom setki ciekawych artykułów, 
tysiące lokalnych informacji i starannie dobranych fotografii. Nie 
ukrywam więc satysfakcji z powodu wieloletnich, przyjacielskich 
relacji z redakcją „Powiatowego ABC” i wieloma mieszkańcami po-
wiatu radziejowskiego, których poznałem w czasie spotkań autor-
skich. Powodów do zadowolenia dostarcza mi również możliwość 
publikacji moich tekstów na łamach tego wyróżniającego się pisma. 
Wraz z jubileuszowymi gratulacjami przesyłam Państwu przyjaciel-
skie pozdrowienia i życzenia dalszej pomyślności. 

Stanisław Kaszyński

Przyjaciołom z „Powiatowego ABC”

Jubileusz radziejowskiego basenu

Sztandar dla policjantów

W tym roku mija 10 lat od rozpoczęcia działalności krytej pły-
walni „Plusk” w Radziejowie. Nasz basen został otwarty dla 
klientów 19 września 2011 roku. Korzystają z niego nie tylko 
mieszkańcy powiatu.

Projekt „Budowa 
krytej pływalni przy 
Zespole Szkół Mecha-
nicznych w  Radziejo-
wie” został dofinan-
sowany ze środków 
Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach 
Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko

-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu powiatu 
radziejowskiego. Do jego powstania przyczyniło się wiele osób. Bu-
dowa basenu rozpoczęła się na początku marca 2009 roku, a odbiór 
końcowy robót budowlanych miał miejsce w czerwcu 2011 r.

Powstanie pływalni pozwoliło na rozwój rekreacji i sportu w po-
wiecie radziejowskim oraz spowodowało możliwość prowadzenia 
rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, a także poszerzyło ofer-
tę sportową dla młodzieży. Z basenu korzystają przede wszystkim 
mieszkańcy naszego powiatu, ale nie tylko. Odwiedzają go również 
mieszkańcy ościennych gmin, o czym świadczy powodzenie ostat-
niej akcji promocyjnej „Wakacje za 2 zł”.

Pływalnia składa się z basenu pływackiego (25 m długości x 12,5 m 
szerokości oraz 1,4 m – 1,8 m głębokości), basenu rekreacyjnego, wy-

Basen rekreacyjny z atrakcjami 
(zdjęcie archiwalne)

posażonego w gejzery i masaże wodne, brodzik dla małych dzieci ze 
zjeżdżalnią typu słoń i parasolem wodnym, zjeżdżalnia wodna (dł. 
53 m), dwie wanny jacuzzi, zespół wejściowy z kasą, szatnią ogólną 
i  wypożyczalnią sprzętu, sala fitness, widownia na 80 osób. Na pły-
walni odbywają się liczne zawody, konkursy i pokazy ratownictwa 
wodnego. Prowadzone są tu też m.in. zajęcia z nauki pływania i nur-
kowania oraz aqua aerobiku pod okiem rehabilitantów, ratowników 
i  innych specjalistów. Na sali fitness prowadzone są zajęcia gimna-
styczne i  taneczne z wykwalifikowanym instruktorem. Na klientów 
basenu czekają liczne atrakcje, w tym: wodny tor przeszkód oraz pro-
mocyjne bilety wstępu, np. w dniu urodzin czy dla dzieci i młodzieży 
w okresie wakacji i ferii zimowych. „Plusk” otwarty jest codziennie od 
8:00 do 21:00. Życzymy basenowi kolejnych jubileuszy i wielu użyt-
kowników, korzystających z bogatej oferty pływalni. 

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: Archiwum Starostwa Powiatowego w Radziejowie

W piątek, 8 października odbędzie się uroczystość 
przekazania sztandaru Komendzie Powiatowej Po-
licji w Radziejowie. Nadanie sztandaru to wielkie 
wyróżnienie dla radziejowskich policjantów oraz 

wyraz podziękowania za dotychczasową służbę na rzecz bezpie-
czeństwa mieszkańców powiatu.

Starania o uzyskanie sztandaru rozpoczęto w 2019 roku, kiedy 
powołany został Honorowy Społeczny Komitet Ufundowania Sztan-
daru dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie. Jego przewod-
niczącym jest starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak. Nadanie 
sztandaru jest wyrazem uznania i zaufania mieszkańców dla Policji. 
Dzięki własnemu sztandarowi mundurowi będą mogli brać udział 
w  uroczystościach państwowych i rocznicowych, wystawiając po-

czet sztandarowy. Podniesie to rangę i prestiż ra-
dziejowskiej komendy.

Wydarzenie rozpocznie się o 12:00 mszą świętą 
w intencji policjantów z powiatu radziejowskiego w ko-
ściele farnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Liturgię 
poprowadzi biskup włocławski. Później nastąpi przemarsz uczestni-
ków ceremonii na dziedziniec Liceum Ogólnokształcącego im. Wła-
dysława Łokietka, na którym będzie miała miejsce oficjalna część 
wydarzenia. Okoliczność uświetnią władze centralne na czele z Pre-
zydentem RP, zaproszeni goście z Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz delegacje 
urzędów i instytucji powiatowych, a także uczniowie szkół średnich.

Tekst: Marta Tomaszewska

Budynek krytej pływalni „Plusk”
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Zakończył się program darmowego pakietu szkoleń w ramach 
unijnego projektu pn. „Ratownik wodny – nowy zawód szansą 
dla osób defaworyzowanych z terenu województwa kujawsko-
-pomorskiego”. Był to już drugi nabór do projektu realizowane-
go przez Nadgoplańskie WOPR. Brały w nim udział osoby z po-
wiatu radziejowskiego.

Nabór ten miał być skierowany do mieszkańców naszego powia-
tu ze względu na brak ratowników na tym terenie, jednak finalnie 
w szkoleniu brały udział również osoby z powiatu inowrocławskie-
go. Rekrutacja uczestników trwała od 18 maja 2021 r. do 12 czerwca 
2021 r. W tym czasie zgłosiły się 22 chętne osoby. 12 czerwca odbył 
się test weryfikacyjny – kontrola sprawnościowa oraz merytoryczna 
pod kątem projektu. 15 osób (w tym osoby z powiatu radziejowskie-
go) zakwalifikowało się do szkolenia.

Zajęcia odbywały się na Krytej Pływalni „Plusk” w Radziejowie, 
w  Stanicy Ratownictwa Wodnego Nadgoplańskiego WOPR w Kru-
szwicy oraz w Gople. Przyszli ratownicy uczyli się: technik ratow-

Ćwiczenia w radziejowskim basenie

Zajęcia w plenerze nad Gopłem

Mamy nowych ratowników

Lodołamacze 2021
Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FA-
ZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych już od 16 lat organizuje edycje Kam-
panii Społecznej Lodołamacze. Ideą działalności jest popula-
ryzowanie wrażliwości społecznej, a także zmniejszenie barier 
dzielących społeczeństwo. 

Ważnym aspektem, na jaki należy zwrócić uwagę, jest niesienie 
pomocy osobom niepełnosprawnym, troska o drugiego człowieka 
oraz szansa na samodzielne funkcjonowanie. Działania te przyczynia-
ją się do polepszenia życia wszystkich osób z niepełnosprawnościami. 

W bieżącym roku ZAZ w Radziejowie wziął udział w 16. edycji 
Kampanii Społecznej Lodołamacze, w której zdobył II miejsce w eta-
pie regionalnym, obejmującym 4 województwa: kujawsko-pomor-
skie, podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz pomorskie. Ogromnie cie-
szymy się z tego wyróżnienia. Motywuje nas do dalszych aktywnych 
działań, na rzecz zwiększenia szans niepełnosprawnych mieszkańców 
naszego powiatu na rynku pracy i pomoże w usamodzielnieniu się. 

Uroczysta gala wręczenia nagrody odbyła się 10.09.2021 r. w Pol-
skiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Oso-
bą reprezentującą nasz ZAZ była dyrektor Maria Dreszer. 

Tekst/Foto: ZAZ w Radziejowie

Letnia promocja  
na basenie

Akcja promocyjna radziejowskiej krytej pływalni „Plusk” „Wa-
kacje za 2 zł” została zakończona. W oparciu o założenia akcji, 
z promocyjnych wejść na basen za 2 zł mogły skorzystać dzieci 
i młodzież od 3 do 25 roku życia w dniach 25 czerwca – 31 sierp-

nia 2021 r. Natomiast każde miasto i gmina ustala-
ły warunki korzystania z  letniej oferty według 

swoich możliwości i potrzeb. Dzieci do lat 3 
wchodziły bezpłatnie.

Z promocji skorzystać można było raz 
dziennie za okazaniem legitymacji szkolnej, 
studenckiej lub innego dokumentu stwierdza-

jącego tożsamość. Wakacyjne wejścia za 2 zł 
cieszyły się ogromną popularnością. Skorzystano 

z nich aż 4775 razy. Dzięki staraniom starosty radzie-
jowskiego oraz dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejo-
wie od 9 do 16 lipca na torze wodnym pływalni – w ramach biletu 
wstępu – na klientów czekała atrakcja – wodny tor przeszkód.

Z oferty skorzystali mieszkańcy gmin: Radziejów, Bytoń, Topólka, 
Dobre, Osięciny, Kruszwica, Wierzbinek., Zakrzewo, Dąbrowa Bisku-
pia, Bądkowo, Boniewo, Skulsk, miasta Radziejów oraz miasta i gminy 
Piotrków Kujawski. Serdeczne podziękowania składamy włodarzom 
miast i gmin, które dofinansowały w/w akcję, wspierając tym samym 
aktywne i zdrowe spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież. 
Kierownictwo krytej pływalni planuje kontynuację tej promocji w wa-
kacje w przyszłym roku, a jeszcze wcześniej chcieliby zorganizować 
podobne promocyjne wejścia na basen w okresie ferii zimowych. 
Akcja ta kolejny raz miałaby się odbyć przy współpracy z włodarzami 
miast i gmin, których już teraz serdecznie zapraszamy do współpracy.

Tekst: Magdalena Kocent

Odbiór wyróżnień, Maria Dreszer 
(druga od lewej)

nictwa wodnego, posługiwania sprzętem do tego przeznaczonym, 
udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz obsługi i pro-
wadzenia łodzi motorowej. Szkolenie oraz egzaminy z wynikiem 
pozytywnym ukończyli wszyscy. Uzyskali prawo do wykonywania 
zawodu ratownika wodnego, udzielania kwalifikowanej pierwszej 
pomocy oraz uprawnienia sternika motorowodnego. W pierwszej 
rekrutacji, również z wynikiem pozytywnym, wzięły udział dwie oso-
by z naszego powiatu.

Niebawem zostaną ogłoszone kolejne nabory, ale Nadgoplań-
skie WOPR już teraz zaprasza osoby z dobrymi umiejętnościami pły-
wackimi do wzięcia w nich udziału! 

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: Archiwum Nadgoplańskiego WOPR
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To, co jest moją pracą, jest moją pasją
Grzegorz Sobczak pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół i Pla-
cówek w Radziejowie od 30 lat. W tym roku rozpoczął swoją 
siódmą kadencję. Mówi, że zawsze robił wszystko co mógł najle-
piej jak potrafił, ale cały czas wymaga od siebie więcej i wie, że 
na wiele go jeszcze stać.

W sierpniu odbył się konkurs na stanowi-
sko dyrektora ZSiP, który wygrał dotychczaso-
wy szef placówki. Będzie on pełnił tę funkcję 
do 2026 roku. Redakcja naszej gazety spotkała 
się z Grzegorzem Sobczakiem, aby zapytać 
o jego wrażenia i przemyślenia po trzydziestu 
latach dyrektorskiej pracy, ale także o plany 
na kolejną kadencję. – Niedawno minęło 30 lat 
odkąd kieruję placówką oświatową, to skłoniło 
mnie do refleksji nad tym, co chciałem zrobić, 
a co mi się udało. Jest wiele rzeczy, z których 
się bardzo cieszę. Zdaje sobie też sprawę z tego, 
że jest jeszcze wiele do zrobienia. Jednocześnie 
mam czyste sumienie, bo wiem, że zawsze robi-
łem wszystko co mogłem. Nigdy przed żadnym 
konkursem nie zastanawiałem się tak długo, czy 
dalej chcę pełnić funkcję dyrektora szkoły, po-
nieważ wbrew pozorom nie jest to łatwa praca. 
Wiedziałem, że bardzo mi zależy na mojej pla-
cówce, że jest to mój cel. Ta ocena była dla mnie 
wyznacznikiem tego, co mam robić. Teraz wiem, 
że jest to dla mnie bardzo ważne. Przystępując 
do konkursu starałem się go wygrać. Udało się i 1 września br. rozpo-
cząłem 31 rok pracy na tym stanowisku – zdradza Grzegorz Sobczak.

Dyrektor wspomina z tych trzydziestu lat wiele wspaniałych chwil, 
zdobył wiele cennych doświadczeń, ale były też sytuacje, których 
wolałby uniknąć. Jak mówi, największym zmartwieniem zawsze było 
dla niego niepowodzenie ucznia czy wychowanka. Każdemu na-
uczycielowi zależy, by wszystkim młodym ludziom było dobrze, by 
omijały ich przykrości. I to jest dla niego przepis na pracę. – Cieszę się 
z tego, że wspólnie z współpracownikami udało nam się stworzyć takie 
miejsce, które jest miejscem bardzo przyjaznym dla wszystkich, którzy 
się tu uczą i pracują. Moim zdaniem władze powiatu i my mieszkań-
cy możemy być dumni, bo jest to dobre miejsce na mapie Radziejowa. 
Uważam, że jestem w stanie jeszcze wiele zaoferować placówce którą 
kieruję i stać mnie na dużo jestem w dobrej „formie dyrektorskiej”. Nie 
wstydzę się tego powiedzieć, bo inaczej nie robiłbym tego, co robię w tej 
chwili – podkreśla dyrektor Sobczak. Postawienie granicy miedzy ży-
ciem prywatnym i zawodowym to dla dyrektora ZSiP trudna sztuka. 
A jednak jest szczęśliwy, gdyż to co jest jego pracą, jest jego pasją. 

Jako dyrektor dużo zbudował i wiele naprawił, ciągle ma nowe po-
mysły i plany. Zdradza, że efekty jednego z nich poznamy już wkrót-
ce. – Mam rewelacyjny kontakt z dzieciakami, różnica pokoleniowa nie 
przeszkadza nam we wspólnych planach i projektach. Czuję, że jest we 
mnie duch nauczyciela, który dogaduje się z młodymi ludźmi – dodaje.

Podczas rozmowy padło pytanie o rady dla 
młodych ludzi, którzy w przyszłości chcieliby 
zostać dyrektorami placówek oświatowych. 
Dyrektor po krótkim zastanowieniu odpowie-
dział: – Recepta jest trudna. Młode pokolenie pe-
dagogiczne chciałoby mieć dobrą pracę i godnie 
zarabiać. W naszym zawodzie jest to trochę 
skomplikowane. Jeżeli zrozumiemy, że praca 
– pasja jest najlepszym wynagrodzeniem, to 
wygramy. Taki człowiek ma szansę być dobrym 
nauczycielem i dyrektorem, bo to zawód, które-
mu trzeba się poświęcić. Młodemu kandydatowi 
powiedziałbym: »Mocno się zastanów«, ale na 
pewno każdemu będę kibicował. Szkoła po-
trzebuje młodych, silnych, odważnych i bardzo 
kreatywnych ludzi, bo oni mogą budować pięk-
ną przyszłość. A z  kolei, jeżeli młodym ludziom 
– uczniom pokażemy taką wizję dynamicznej, 
pomocnej, świeżej, młodej szkoły, to ich dobrze 
wychowamy. A na tym bardzo nam zależy. 

Dzięki staraniom dyrektora szkoła wciąż się 
rozwija i realizuje wiele ciekawych przedsię-

wzięć. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Inspiracje słońcem” 
jest jego autorskim pomysłem. Przy jego czynnym udziale odbywa 
się Ogólnopolski Konkurs Piosenki Francuskiej, a na ostatnim pię-
trze szkoły – z jego inicjatywy – powstała Galeria Historyczna. W tym 
roku również zostało otwarte nowe boisko przy Liceum Ogólno-
kształcącym im. Władysława Łokietka.

Dyrektor ZSiP ma szerokie zainteresowania, nie potrafi wskazać 
swojego jednego hobby. Pierwszą pasją Grzegorza Sobczaka jest – 
jak mówi – szkoła. W wolnym czasie lubi też być aktywny sporto-
wo. Systematycznie gra w tenisa ziemnego, lubi jeździć na nartach, 
uprawia windsurfing i biega. Swój wolny czas poświęca też fotogra-
fii, którą uwielbia. 

Redakcja „Powiatowego ABC” składa serdeczne gratulacje dy-
rektorowi ZSiP z okazji kolejnego wygranego konkursu oraz życzy 
wielu zawodowych sukcesów, a w obecnej kadencji zrealizowania 
wszystkich – postawionych sobie i placówce – celów i planów. 

Rozmawiała: Wanda Wiatrowska
Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Skończyły się wakacje i czas pomyśleć 
o nauce. Seniorzy tęsknią za spotkaniami 
na wykładach, wyjazdach do teatru czy 
aktywności fizycznej w plenerze. Słucha-
cze oddziału radziejowskiego Kujawsko
-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku zaplanowali inaugurację roku aka-

demickiego 2021/2022 na 5 października br. 
Mamy nadzieję, że nic nie pokrzyżuje naszych planów i nadcho-

dzący rok akademicki będzie przebiegał bez zakłóceń – mówi Jan 
Jaworski, przewodniczący KDUTW oddział w Radziejowie. Niestety, 
z  powodu panującej pandemii COVID–19 musieliśmy zawiesić naszą 
działalność na kilka miesięcy. Odbywały się w tym czasie tylko spotka-
nia Rady Słuchaczy. Tego lata zorganizowaliśmy dwa rajdy rowerowe, 
w których uczestniczyli nasi słuchacze – dodaje Pan przewodniczący.

Seniorzy wracają do szkoły
Oddział radziejowski liczy obecnie 83 słuchaczy. Jest ciekawą 

propozycją aktywizacji seniorów, którzy po przejściu na emery-
turę pragną realizować swoje marzenia. Na wykładach i spotka-
niach z  ciekawymi ludźmi poruszane są tematy bliskie seniorom, 
np. o zdrowiu, odżywianiu, porady prawne czy finansowe. Na pierw-
szym spotkaniu w bieżącym roku akademickim Rada Słuchaczy 
wysłucha sugestii i propozycji seniorów i na tej podstawie opracuje 
plan zajęć na I semestr. Przypominam wszystkim słuchaczom, że in-
auguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się 5 października 
br. o godzinie 13.00 w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie. Referat inauguracyjny 
pt. „Łowiczek – dzieje wsi, parafii i kościoła” wygłosi Józef Nowakowski 
– zaprasza Jan Jaworski.

Tekst: Wanda Wiatrowska

Grzegorz Sobczak – dyrektor Zespołu Szkół  
i Placówek w Radziejowie
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Kultura

Wiktoria Piotrowska to autorka książki „W blasku cieni”. Jest 
mieszkanką naszego powiatu i jednocześnie jego najmłodszą, 
bo niespełna 19-letnią artystką, której udało się wydać swoją 
powieść. Zarząd Powiatu Radziejowskiego spotkał się z Wikto-
rią, by pogratulować jej debiutu literackiego w tak młodym wie-
ku, a starosta Jarosław Kołtuniak wręczył jej symboliczne pióro, 
życząc owocnej pisarskiej przyszłości.

Korzystając z okazji zadaliśmy młodej osięciniance kilka krótkich 
pytań.

Marta Tomaszewska: Co zainspirowało Cię do napisania książki? 
Wiktoria Piotrowska: Już od najmłodszych lat do głowy przy-

chodziły mi nowe pomysły, więc szkolne wypracowania nie stano-
wiły dla mnie większego wyzwania. Pewnego razu zdecydowałam, 
żeby napisać powieść. Na początku nie wiedziałam jeszcze, jak po-
toczą się losy bohaterów, bo z czasem pewne kwestie ulegały zmia-
nom. Jednego byłam pewna. Chciałam napisać książkę o tematyce 
romantycznej, która wywoła u czytelnika wzruszenie i skłoni do re-
fleksji nad tym, co tak naprawdę w życiu jest ważne.

M.T.: Czy którekolwiek postacie bądź losy bohaterów w Twojej 
książce zostały zaczerpnięte z realnego życia? 

W.P.: Nie, żadne z postaci oraz losów bohaterów nie zostały za-
czerpnięte z realnego życia. Co prawda, takie historie mogły się 
gdzieś, kiedyś przydarzyć, jednak z pewnością nie w moim otocze-
niu. Pomysł na powieść jest wytworem mojej wyobraźni.

M.T.: Z którym z bohaterów swojej powieści zżyłaś się najbar-
dziej i dlaczego?

W.P.: Myślę, że najbardziej zżyłam się z Aleksym. Wspomniana, 
jedna z głównych postaci budzi we mnie wzruszenie oraz pokazuje 
do jak radykalnych kroków można się posunąć, aby uchronić przed 
najgorszym osobę, która jest dla człowieka całym światem. Aleksy 
jest Białorusinem, który jeszcze będąc nastolatkiem, przeprowadził 
się do Polski, aby wieść lepsze życie. Tam poznał Blankę – kobietę 
swoich marzeń, z którą chciałby budować rodzinę opartą na wza-
jemnej miłości. 

(od prawej): Jarosław Kołtuniak, Jan Nocoń, Wiktoria Piotrowska, Włodzimierz Gorzycki, 
Grzegorz Piasecki

Debiut literacki

Propozycja czytelnicza dla fanów książek historycznych. Cykl „Odrodzone króle-
stwo” to niczym „Gra o tron” R.R. Martina osadzona w polskich realiach. Napisana 
z rozmachem trzytomowa powieść historyczna z elementami fantasy zachwyca 
krytyków i czytelników. Historia stworzona przez Cherezińską zabiera nas wprost 
do czasów wczesnych dziejów Polski, okresu panowania Piastów i okresu Wielkie-
go Rozbicia. 

Autorka z niezwykłym rozmachem kreśli postacie historyczne, wplata wątki sensa-
cyjne i fantastyczne, tworząc powieści - arcydzieła, od których trudno się oderwać. Jed-
na z części dotycząca Władysława Łokietka rozgrywa się na naszych terenach. Autorka 
postanowiła zakończyć historię tomem piątym pod tym samym tytułem „Odrodzone 
królestwo”.

Powieść przeprowadza nas przez świat średniowiecznych intryg od północnej Italii 
przez litewską Wielką Puszczę, krzyżackie zamki i wawelskie zbrojownie. Świat chrze-
ścijański i pogański splatają się ze sobą jeszcze silniej, niż wcześniej. Walka z Zakonem 
wchodzi w decydującą fazę, a Elżbieta Cherezińska po raz kolejny udowadnia, że na 
polu bitwy czuje się równie dobrze, co w zamkowych komnatach. Wracają wątki i bo-
haterowie, znani z poprzednich tomów. Wszystkie tajemnice zostaną rozwikłane, mi-
sterne intrygi ujrzą światło dzienne, a nawet przypadkowe zdarzenia sprzed lat ode-
grają zaskakująco ważną rolę w wielkim finale cyklu.

Na cykl składają się: „Korona śniegu i krwi”, „Niewidzialna korona”, „Płomien-
na korona”, „Wojenna korona”, „Odrodzone królestwo”. 

Opis: taniaksiążka, lubimyczytać.pl
Tekst/Foto: Dorota Świderska MiPBP Radziejów

Kącik mola książkowego

M.T.: Twoja powieść rozgrywa się w Krakowie. Dlaczego akurat 
to miasto?

W.P.: Sama nie potrafię stwierdzić. Nigdy nie byłam w Krakowie, 
poza tym nigdy mnie szczególnie nie fascynował. Myślę, że pisząc 
powieść najbardziej chciałam skupić się na bohaterach, ich życiu 
oraz wewnętrznych emocjach, zaś wybór miejsca akcji był czystym 
przypadkiem.

M.T.: Który pisarz bądź pisarka jest dla Ciebie autorytetem? 
W.P.: Nicholas Sparks, twórca bestsellerowych powieści roman-

tycznych. 

Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w dal-
szej pracy pisarskiej.

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: Monika Czyżewska
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Pod opieką Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu odbyła się kolejna edycja Na-
rodowego Czytania, tym razem w pięknej scenerii gospodarstwa agroturystycznego Państwa Małgo-
rzaty i Bogdana Kowalskich „Pod Bocianim Gniazdem” w Stefanowie. 

Z tekstem Gabrieli Zapolskiej zmierzyli się Agnieszka Rogalska, Małgorzata Staszak, Natalia Wielgosz, Be-
ata Woźniak, Emilia Woźniak, Wioletta Wudarska, Elżbieta Zielińska i Grzegorz Gąsiorowski. Stylizowany pokój 
znakomicie oddawał atmosferę panującą w mieszczańskiej rodzinie, a z pasją czytany akt II świetnie odtworzył 
rysy bohaterów „Moralności pani Dulskiej.” Wszystkim uczestnikom dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń. 

Spotkanie zorganizowały Wioletta Wudarska oraz Małgorzata Staszak. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom i do zobaczenia za rok! 

Tekst: Małgorzata Staszak
Foto: Wioletta Wudarska

Wieści gminne z Bytonia

Przebudowa dróg

Narodowe Czytanie

W miejscowościach: Litychowo, Niegibalice, Świesz rozpoczęto 
realizację przebudowy trzech odcinków dróg o łącznej długo-
ści 2,381 km. Planowany termin zakończenia prac datuje się na 
15 listopada 2021 r. 

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 180526C 
Niegibalice od 0+000 km do 0+999 km, Przebudowa drogi gminnej 
Nr 180598C Litychowo od 0+ 000 km do 0+ 383 km, Przebudowa 
drogi gminnej Nr 180502C Świesz - Czarnotka II etap od 0+316 do 
1+ 315km”. Gmina Bytoń zyskała dofinansowanie dla realizacji zada-
nia w wysokości 431 437,00 zł, stanowiące 50% kosztów kwalifiko-
wanych inwestycji, całkowita wartość zadnia 912 923,00 zł.

W ramach w/w zadania przebudowane odcinki dróg zyskają nową 
podbudowę z kruszywa, asfaltową nawierzchnię (warstwa ścieralna 
AC 11S 4cm, warstwa wiążąca AC11W 4cm), pobocza 2x0,75 z kruszy-
wa, utwardzone zjazdy oraz wprowadzone oznakowanie.

Uczestnicy bytońskiego Narodowego Czytania

Realizacja inwestycji w gminie Bytoń przyczyni się bezpośrednio 
do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększy komfort ży-
cia mieszkańców. 

Tekst: UG w Bytoniu
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Wieści gminne z Dobrego

Wsparcie finansowe na modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych jest co 
roku przyznawane przez samorząd woje-
wództwa, a środki te pochodzą z opłat rocz-
nych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych 
i leśnych z produkcji. W tym roku gminie 
Dobre przy wsparciu Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych udało się zrealizować in-
westycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 
180102C Krzywosądz – Krzywosądz na od-
cinku od km 0+0000 do km 0+550.

Przedsięwzięcie wykonane przez Wło-
cławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
z  Nowej Wsi polegało na przebudowie drogi 
gminnej stanowiącej dojazd do zabudowań 
gospodarczych i terenów rolnych. W ramach in-

westycji wykonano profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Na całym 
odcinku położono warstwę asfaltu o grubości 
4 cm oraz obustronnie umocniono pobocze. 
W ramach przedsięwzięcia ustawiono również 
oznakowanie. Realizacja zadania przyczyniła 
się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu 
korzystania z dróg przez mieszkańców wyko-
rzystujących maszyny rolnicze do codziennych 
prac polowych.

Koszt inwestycji to 125 451,62 zł. Przedsię-
wzięcie zostanie dofinansowane ze środków ze-
wnętrznych pochodzących z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych w kwocie 33 000,00 zł.

Test: Joanna Maciejewska
Foto: Archiwum UG Dobre

W niedzielę, 22 sierpnia 2021 r., na stadionie sportowym w Do-
brem odbył się Piknik Rodzinny „Dla zdrowia”, promujący akcję 
szczepień przeciw COVID-19. Z możliwości zaszczepienia się 
w Plenerowym Punkcie Szczepień skorzystały 62 osoby. 

Piknik zapoczątkował Rodzinny Turniej Piłki Nożnej. Następnie 
rozpoczął się bogaty program artystyczny. Na scenie zatańczyli 
uczestnicy zajęć tanecznych prowadzonych w GOK w Dobrem przez 
instruktora Agnieszkę Matusiak. Zaprezentowały się lokalne zespoły 
„Kujawioki od Dobrego” oraz „Bronisławianki”. Wystąpił także zespół 
muzyczny „Max Live” oraz Tadeusz Urbański solo. Ogłoszono także 
wyniki konkursu „Czysta Zagroda” organizowanego przez Urząd 
Gminy Dobre. Nagrody w kategorii do 1 ha zdobyli: I miejsce –  
Monika Wieczorek, II – Anna i Marek Seroccy, III – Agnieszka  
Marczewska. W kategorii powyżej 1 ha przyznano następujące 
miejsca: II – Halina Balcerak, III – ex aequo Robert Zajączkowski 
oraz Małgorzata i Narcyz Kłos.

Podczas pikniku rozstrzygnięto konkurs kulinarny dla Kół Go-
spodyń Wiejskich z gminy Dobre „Pierogi w czterech odsłonach”, którego organizatorem 
był GOK w Dobrem. Przygotowane przez KGW Bodzanowo, Bodzanowo Drugie, Bronisław, 
Byczyna Kolonia, Szczeblotowo pierogi oceniała komisja konkursowa w składzie: Stefan Śpi-
bida – wójt gminy Dobre, Katarzyna Korzeniewska – radna gminy Dobre i Elżbieta Loksztejn 
– dyrektor GBP w Dobrem, która przyznała następujące wyróżnienia w poszczególnych ka-
tegoriach: pierogi na słodko – KGW Bodzanowo Drugie, pierogi na słono – KGW Byczyna 
Kolonia, pierogi bezmięsne – KGW Szczeblotowo, pierogi dowolne – KGW Bodzanowo. 

Zainteresowanie uczestników pikniku wzbudziły stoiska wystawiennicze

Kolejna droga dojazdowa 

Piknik Rodzinny „Dla zdrowia”

Nagrodę za oryginalność zdobyły pierogi 
KGW Bronisław.

Na najmłodszych czekało mnóstwo do-
brej zabawy, którą zapewniały animatorki. 
Były zabawy z chustą animacyjną, bańki 
mydlane, różnorodne gry i zabawy oraz 
brokatowe tatuaże. Stadion odwiedzili tak-
że niecodzienni goście: mega maskotka 
Minionek oraz szczudlarze. Imprezie towa-
rzyszyły również zawody strażackie, w któ-
rych uczestniczyły wszystkie jednostki OSP 
z gminy Dobre. Po wyczerpujących zma-
ganiach wyniki były następujące: I miejsce 
OSP Bodzanowo, II miejsce OSP Byczyna 
Kolonia, III miejsce OSP Dobre, IV  miejsce 
OSP Krzywosądz, V miejsce OSP Broni-
sław.

Ponadto podczas pikniku działał punkt 
konsultacyjno-informacyjny Programu Czy-
ste Powietrze oraz mobilny punkt spisowy 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludno-
ści i Mieszkań 2021.Na wszystkich czekała 
grochówka, można było także spróbować 
pierogów w  czterech odsłonach . Gwiazdą 
wieczoru był zespół „Tarzan Boy”.

Tekst/Foto: GOK w Dobrem
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Wieści gminne z Osięcin

W Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach, 7 sierpnia, miesz-
kańcy mieli okazję wspólnie spotkać się na Pikniku Rodzinnym. 
W ten dzień najmłodsi wraz z rodzicami uczestniczyli w anima-
cjach zorganizowanych przez ekipę „SZAFA GRA”. 

Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci były dmuchane zjeżdżalnie, 
basen z kulkami, skręcanie balonów oraz słodka wata cukrowa. 
W kawiarni GOK odbywała się sprzedaż ciast przygotowanych przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Kościelnej Wsi „Polne Kwiaty”. O godz. 
16:00 rozpoczął się koncert zespołu MEJK, na którym licznie zjawili 
się mieszkańcy gminy i nie tylko. Zabawę taneczną do późnych go-
dzin wieczornych prowadził niezastąpiony zespół TOMAS.

Dziękujemy wszystkim przybyłym, a więcej informacji znajdą Pań-
stwo na naszej stronie www.gok-osieciny.pl oraz profilu na facebooku.

Tekst: Monika Gutowska
Foto: Tomasz Zieliński

Pełnia rozrywki dla rodziny

Na deskach Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach, 14 sierp-
nia, zaprezentowali się nasi miejscowi artyści. Był to wieczór 
pełen wzajemnych uśmiechów i muzykowania. Koncert można 
uznać za bardzo udany.

Znane i lubiane przeboje zaśpiewali – niezawodni – Chór Męski 
Osięciny i zespół Trikato. Debiutującymi gwiazdami okazali się senio-
rzy, uczestniczący w programie „Klub Seniorów, mający na celu dzia-
łania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społecz-
ności lokalnej i animacji społecznej”. Projekt aktywizacji seniorów 
realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na „uśmiechnięte” spotka-
nie z piosenką. 

Tekst: Katarzyna Olszta-Zielińska
Foto: Źródło GOK

Koncert „Przeboje za uśmiech”

W ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna” Muzeum Zie-
mi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku realizuje zadanie 
pt. „Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!”, na które otrzymało 
dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu, pochodzącą z Funduszu Promocji Kultury 
oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach jako jeden z partnerów 
wspomaga muzeum w ramach realizacji założeń projektowych. 
Z tej okazji zorganizowano prelekcję z pokazem multimedialnym 
na temat rodzimego haftu, przygotowaną przez etnografa Dorotę 
Kalinowską. Uczestnicy spotkania otrzymali niezbędne materiały, 

Warsztaty hafciarskie

„Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!”

Rozwijamy talenty 
Wrzesień to początek roku szkolnego oraz powrót dzieci do 
szkół. Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach, po wakacyjnej 
przerwie, powraca z nową ofertą zajęciową skierowaną do dzie-
ci i młodzieży.

Właśnie ruszył nabór dla wszystkich chętnych osób, które pra-
gną rozwijać swoje umiejętności wokalne i taneczne. Także orkie-
stra dęta „Sempre Fidelis” zaprasza dzieci od 9 roku życia, młodzież i 
osoby dorosłe, które wykazują chęć lub grają na instrumentach, aby 
dołączyły do ich grupy muzycznej. 2 września odbyło się spotkanie 
organizacyjne z rodzicami i dziećmi, podczas którego został ustalo-
ny wstępny harmonogram zajęć. Szczegółowe informacje na naszej 
stronie i na facebooku.

Tekst: Monika Gutowska

Licznie zgromadzona publiczność bawiła się na koncercie gwiazdy wieczoru

Debiut seniorów

m.in.: wydaną publikację, gadżety promocyjne, len, nici, igły, kalki. 
Następnie pod okiem doświadczonych hafciarek Henryki Dereziń-
skiej i Krystyny Zagrabskiej, należących do Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych, zagłębiali tajniki trudnej sztuki hafciarskiej.

Organizatorzy cieszą się, że zarówno publikacja, jak i warsztaty 
spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywną oceną. Istnieje 
szansa, że założenie projektu, aby upowszechnić, ożywić i nauczyć 
haftu kujawskiego zostanie zrealizowane.

Tekst: Beata Wąsik
Foto: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
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Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Tegoroczne dożynki gminno-parafialne w Piotrkowie Kujaw-
skim obchodziliśmy 5 września. Uroczystość odbyła się na sta-
dionie miejskim. Starostami święta byli Państwo Markowie z so-
łectwa Wójcin.

O godzinie 13.45 poczty sztandarowe, delegacje, przedstawiciele 
władz samorządowych, sołectwa, koła gospodyń wiejskich oraz or-
kiestra uformowali uroczysty korowód dożynkowy, którym przeszli 
pod scenę, gdzie o godzinie 14.00 zaczęła się polowa msza święta. 
Tuż przed rozpoczęciem uroczystości proboszcz piotrkowskiej pa-
rafii ks. Krzysztof Gąsiorowski poświęcił złożone dary. Po mszy głos 
zabrał burmistrz miasta i gminy Piotrków Kujawski Sławomir Henryk 
Bogucki, który podziękował za ciężką pracę rolników i zaprosił do 
wspólnego poczęstunku.

Pierwszym punktem programu artystycznego, przygotowanego 
przez organizatora wydarzenia Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Piotrkowie 
Kujawskim, był koncert piotrkowskiej Orkiestry Dętej, która zaprezento-
wała się w big-bandowym składzie. Po koncercie odbyły się konkuren-
cje sportowe pod hasłem Turniej Sołectw. Organizatorzy przygotowali 
cztery konkurencje: przeciąganie liny dla kobiet i mężczyzn, rzut gumo-
filcem do celu, bieg w workach oraz kulanie bali słomy. Sołectwa bar-
dzo chętnie włączyły się do rywalizacji. Dzięki dopingowi publiczności 
uczestnicy dali z siebie wszystko, by zająć jak najlepsze miejsce. Dla zwy-
cięzców przygotowane były puchary oraz pamiątkowe dyplomy.

Po zmaganiach sportowych wystąpił zespół folklorystyczny 
„Piotrkowianie”. Kujawiacy zaprezentowali pieśni dożynkowe, ludo-
we i biesiadne. W muzycznym klimacie ludowym wystąpił kolejny 
zespół „Kujawy Bachorne Nowe” z Osięcin. Od godziny 18.00 scena 
należała do Kapeli Podwórkowej „Z kopyta”. Grupa utalentowa-
nych i zawsze uśmiechniętych muzyków z Kazimierza Biskupiego 
przeniosła publiczność w klimat biesiady polskiej i przedwojen-
nych warszawskich melodii. Następnie na scenie swoje utwory za-
prezentowała wraz z zespołem Monika Susłyk, lokalna wokalistka. 

Gospodarze dożynek (od lewej): burmistrz Sławomir Bogucki, proboszcz  
ks. Krzysztof Gąsiorowski, przewodniczący rady miejskiej Arkadiusz Włodarski

Święto Plonów 2021

Narodowe Czytanie  jest organizowane od 2012 roku pod Ho-
norowym Patronatem Pary Prezydenckiej. Ma ono propagować 
znajomość największych dzieł polskiej literatury. Lekturą jubi-
leuszowej 10. edycji akcji jest „Moralność pani Dulskiej” Gabrie-
li Zapolskiej. 

Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim zaprosił 
9 września czytelników i mieszkańców miasta i gminy na wspólne 
czytanie fragmentów dramatu G. Zapolskiej. W roli aktorów wystą-
piły: Monika Kardacz, 
Aleksandra Sas Wisłocka 
i Wanda Wiatrowska. W 
specjalnie przygotowa-
nej scenografii salonika 
Dulskich widzowie śle-
dzili losy głównych bo-
haterów tragifarsy. 

Maria Gabriela Stefa-
nia Korwin-Piotrowska 
– pseudonim literacki 
Zapolska – poświęciła się 
pracy pisarskiej, dzien-
nikarskiej i  aktorskiej. 
Wybrała trudne, pełne 
upokorzeń, zniewag, ale 
samodzielne i niezależ-
ne życie. W 1906  r. po-
wstała  „Moralność pani 
Dulskiej”. Głównym problemem poruszanym w utworze jest krytyka 
moralności mieszczańskiej – fałszu i obłudy, sztuczności, pozorów 
i zachowań na pokaz, z którymi to zachowaniami, niestety, spotyka-
my się na co dzień, również w XXI wieku. Po odczytaniu fragmentów 
dramatu organizatorzy zaprosili uczestników spotkania na kawę 
i ciasteczko. Ten czas był świetną okazją do podzielenia się „na gorą-
co” refleksjami i przemyśleniami z obejrzanego spektaklu. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie, dziękujemy naszym lekto-
rom i zapraszamy za rok. Lekturą 11. edycji Narodowego Czytania 
będą „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. 

Tekst: Monika Kardacz
Foto: archiwum BiOK

  

W saloniku u Dulskich

Publiczność bardzo chętnie włączyła się we wspólne wykonywanie 
piosenek, zatem nie zabrakło bisów na koniec występu. Gwiazdami 
wieczoru byli zespół SKANER oraz warszawski raper B.R.O, którego 
teksty piosenek zna niemal każdy młody słuchacz.

Na zakończenie imprezy zabawę taneczną poprowadził zespół BRAVI.
Podczas dożynek swoje stoiska wystawiennicze zaprezentowali: 

Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrkowa Kujawskiego, Zakład Aktyw-
ności Zawodowej z Radziejowa, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Nowej 
Wsi, Oddział KRUS z Radziejowa oraz twórcy rękodzieła artystyczne-
go. Na uczestników Święta Plonów 2021 czekały także stoiska gastro-
nomiczne oraz wesołe miasteczko z atrakcjami dla dzieci i młodzieży.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację 
dożynek.

Tekst/Foto: Przemysław Wawrzyniak
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Wieści gminne z Radziejowa

Odbiór nagrody w Chełmnie Panie w towarzystwie znanych szefów kuchni w Kruszwicy

Koło Gospodyń Wiejskich w Czołówku jest prężnie działającym kołem na terenie gminy Radziejów, ale nie tylko. W ostatnim cza-
sie awansowało ze swoim żurkiem kujawskim do półfinału „Ogólnopolskiego Festiwalu KGW Polska od kuchni”, który odbył się 
21 sierpnia 2021 r. w Chełmnie. 

Panie z koła gospodyń w Czołówku jako jedne spośród 20 kół 
awansowały ze swoim żurkiem do wielkiego finału, który odbędzie 
się w sobotę 25 września na stadionie Narodowym w Warszawie. 
W finale wezmą udział 32 najlepsze koła gospodyń z całej Polski. To 
duży sukces Kujawianek z gminy Radziejów. Wszyscy trzymają kciuki 
za sukces w finale.

Warto też zaznaczyć, że 11 września 2021 r. panie miały swo-
je stoisko kulinarne na Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskich Dni 
Dziedzictwa w Kruszwicy i zajęły pierwsze miejsce w konkursie 

„Smaki Dziedzictwa – Najlepsza Gęsina”. To ogromny sukces zdo-
być uznanie u tak wybitnych mistrzów polskiej kuchni. Liczymy na 
dalsze sukcesy naszych pań i owocną pracę w swojej działalności. 

Dziękujemy bardzo za pomoc i wsparcie wójtowi gminy Radzie-
jów Markowi Szuszmanowi, oraz Urszuli Rosół – dyrektorowi Gmin-
nego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie, a także staro-
ście powiatu radziejowskiego Jarosławowi Kołtuniakowi za pomoc 
w opłaceniu transportu do Warszawy. 

 Tekst/Foto: KGW Czołówek

„Biblioteka to przybytek  
na ścieżej otwarty,  

zapraszający każdego w progi.  
Wejdź gościu i stań się  

jej przyjacielem”
(Jan Wiktor)

Gminna Biblioteka Publiczna w Płow-
cach i filia biblioteczna to placówki, 
które już ponad 60 lat zaspokajają za-
interesowania swoich użytkowników. 
Przeszły wiele zmian, przeprowadzek, 
trudności ale zawsze wiernie trwają 
przy czytelniku.

Biblioteka w Płowcach mieści się w po-
bliżu szkoły podstawowej. Współpraca 
z tą placówką stała się już niemal tradycją 
i uważam, że nadal będzie kontynuowa-
na. Jesteśmy już po pierwszych spotka-
niach z dziećmi i nauczycielami i mamy 
nadzieję, że pandemia nie przeszkodzi 
realizować zamierzonych planów. Formy 
współpracy, jakie realizowaliśmy będą 
nadal przeprowadzane: lekcje bibliotecz-
ne, akcję głośnego czytania „Cała Polska 

czyta dzieciom”, zajęcia biblioteczne, 
konkursy, spotkania. Zajęcia odbywać się 
będą w czasie lekcji.

Wrzesień rozpoczęliśmy od spotkań 
z  najmłodszymi tj. grupą przedszkolną 
i kl. I-III. Zajęcia organizowane są w biblio-
tece, łączą zabawę i naukę z książką. Po-
kazujemy zasady korzystania z biblioteki 
i uświadamiamy, jaką ona spełnia rolę oraz 
jaką przekazuje wiedzę. To ona rozwija 
wyobraźnię, kreatywność oraz stymuluje 
sprawność fizyczną i intelektualną.

Od kilku lat bierzemy też udział w pro-
jekcie „Mała książka - wielki człowiek”; 
zachęcamy do udziału w kolejnej akcji, 
głównie dzieci przedszkolne. Wystarczy 
zapisać dziecko do biblioteki, wypożyczyć 
książkę i odebrać bezpłatną Wyprawkę 
Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze czy-
tanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika, 
na której dziecko będzie zbierało naklejki 
– jedną za każdą wizytę zakończoną wy-
pożyczeniem książki z księgozbioru dzie-
cięcego. Po uzbieraniu dziesięciu naklejek 
nasz mały czytelnik otrzyma dyplom. Ser-
decznie zapraszamy!

 Tekst: Arleta Matuszewska

Sukces naszych gospodyń

Miłość do książek to prezent na całe życie
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Dożynki to najważniejsze święto dla rolników, które jest ukoro-
nowaniem ich całorocznej pracy. Tegoroczne gminno-parafial-
ne dożynki odbyły się w naszej gminie 5 września. Gospodarza-
mi byli: wójt gminy Topólka Konrad Lewandowski i proboszcz 
parafii Topólka ks. kanonik Antoni Wojciechowski.

Święto Plonów rozpoczęto uroczystą mszą świętą koncelebro-
waną z udziałem ks. proboszcza parafii Świerczyn dr. Marka Stefań-
skiego oraz ks. Józefa Przybysza – misjonarza z Argentyny. Podczas 
mszy dziękczynnej w intencji rolników zostały poświęcone przynie-
sione przez gospodarzy chleby i wieńce. Po ceremonii, którą uświet-
nił zespół EMMANUEL, uczestnicy przeszli korowodem na stadion 
w Dębiankach, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości dożynko-
wych. Odbioru poświęconych chlebów i wieńców z poszczególnych 
sołectw dokonali wójt Konrad Lewandowski, Przewodniczący Rady 
Gminy Stanisław Borkowski i skarbnik Katarzyna Modrzejewska. 
Jako pierwsi bochen chleba – owoc ziemi i pracy, przekazali staro-
stowie tegorocznych dożynek Karolina Wajer i Mariusz Błaszczyk.

W naszym kraju, chleb to szczególny symbol, symbol urodzaju, 
dostatku, szacunku i oddania. To nieodłączny element polskiej go-
ścinności i dzielenia się z drugim człowiekiem. Dlatego też, przekaza-
ne chleby zostały podzielone wśród uczestników i gości. Oficjalnego 
otwarcia Święta Plonów dokonał wójt gminy, który złożył życzenia 
i podziękował rolnikom za trud ich pracy. Głos zabrali zaproszeni 
goście: Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Borkowski, Agata Ja-
niak, reprezentująca posłankę na Sejm RP Joannę Borowiak, Dariusz 
Gliszczyński, reprezentujący posłankę na Sejm RP Annę Gembicką 
oraz wicestarosta powiatu radziejowskiego Grzegorz Piasecki, który 
wystąpił w imieniu własnym i odczytał list skierowany do rolników 
topóleckiej ziemi przez wojewodę Mikołaja Bogdanowicza.

Po symbolicznej konsumpcji chleba i oficjalnym otwarciu powoła-
na komisja dokonała wyboru najpiękniejszych wieńców dożynkowych. 
Wśród tak pięknie uwitych arcydzieł wybór był trudny, ale komisja musia-
ła wyłonić zwycięzców. I miejsce zajęło sołectwo Znaniewo, II – Świerczyn 
i III – Miłachówek. Fundatorem nagród był wójt Topólki, a upominki dla 
wszystkich uczestników konkursu przekazał KDBS/o. Topólka.

Dożynki to czas radości, czas zabawy i biesiady, dlatego też było 
coś i dla ciała i dla ducha.

Na scenie zaprezentowała się KAPELA NA ŻYWCA, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta „SEMPRE CANTABILE” pod batutą Michała Bagińskie-
go. Wystąpili słuchacze ze Studium Sztuki Wokalnej przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Topólce wraz z opiekunem Agatą Świrską oraz 
Alicja Głowacka z Ogniska Muzycznego w Szkole Muzycznej I stop-
nia w Radziejowie. W cygańskie rytmy porwała nas gwiazda wieczo-
ru Elena Rutkowska z grupą „CYGAŃSKIE CZARY”. Do końca imprezy 
tradycyjnie grał zespół ADRIANEX I PAŁZA.

Nieodzownym elementem uroczystości były stoiska wystawowe: 
KRUS-u, koła pszczelarzy, koła myśliwskiego „CYRANECZKA”, moto-
cykli zabytkowych KOLEKCJA KORDYLAK oraz stoisko Kół Gospodyń 
Wiejskich. Dostępny był punkt dla tych, którzy jeszcze nie spisali się 
w Narodowym Spisie Powszechnym. Tradycyjnie też można było po-
silić się grochówką z kotła i kiełbaskami z grilla.

Tegoroczne dożynki miały dodatkowy wymiar. A wszystko za 
sprawą Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Topólce, która 
czynnie wzięła udział w urozmaiceniu imprezy. Zorganizowała cały 
szereg atrakcji i pokazów, m.in.: pokaz ratownictwa technicznego 
– cięcie samochodu, pokaz pierwszej pomocy i ratownictwa, pre-
zentację psów policyjnych, prezentację łodzi i sprzętów do ratow-
nictwa wodnego. Poza tym wiele atrakcji dla dzieci, w tym zjeżdżal-
nie i  maskotka Psa Żarka oraz balon na uwięzi. Przede wszystkim, 
w trosce o zdrowie, dostępny był Mobilny Punkt Szczepień przeciw 
COVID-19. Z możliwości zaszczepienia się skorzystało aż 50 osób.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się i pomogli w organi-
zacji Święta Plonów oraz wszystkim, którzy czuwali nad bezpieczeń-
stwem uczestników.

Tekst: Iwona Waszak
Foto: Damian Lewiński Gwiazda wieczoru

„Smaczne” stoisko Koła Gospodyń Wiejskich

Wójt Konrad Lewandowski w towarzystwie starostów tegorocznych dożynek

Proboszcz parafii w Topólce

„To co pługiem zaorzesz, to co ręką zasiejesz, 
wzrośnie w twoją ojczyznę,  

wzrośnie w twoją nadzieję…”



11
Bezpieczeństwo

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 112

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
30.08.2021 r. o godz. 07:21 w miejscowości Jerzyce, gm. Piotrków Kujaw-
ski doszło do wypadku dwóch pojazdów osobowych marki VW Golf i Peu-
geot. Na miejsce zdarzenia zadysponowano jeden zastęp z JRG Radzie-
jów, który po dotarciu na miejsce zdarzenia zastał dwa pojazdy, biorące 
udział w zdarzeniu. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, udzieleniu KPP pasażerom i kierowcy Golfa (dwójka dzie-
ci oraz kobieta i mężczyzna). Udzielenie pomocy polegało na stabilizacji 
odcinaka szyjnego za pomocą kołnierzy ortopedycznych oraz wsparciu 
psychicznym do czasu przyjazdu ZRM. Przypuszczalną przyczyną zdarze-
nia było niezachowanie zasad w ruchu drogowym. Straty oszacowano na 
10 tys. zł. W akcji brał udział 2,5/16/2,5 SCANIA z JRG Radziejów. 
10.09.2021 r. o godz. 08:47 w miejscowości Bycz, gm. Piotrków Kujaw-
ski powstał pożar samochodu osobowego marki Fiat Punto. Na miejsce 
zdarzenia zadysponowano jeden zastęp z JRG Radziejów i  dwa zastę-
py z OSP Piotrków Kujawski i Bycz, które po dotarciu na miejsce zastały 
pożar samochodu osobowego. Działania polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody na palący się pojazd. 
Po zakończeniu działań gaśniczych pojazd przekazano właścicielowi. 
Przypuszczalna przyczyna powstania pożaru to zwarcie instalacji elek-
trycznej. Straty oszacowano na 3 tys. zł. W akcji brały udział: samochód 
ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16/4 MERCEDES OSP Piotrków Kujawski, 
GBA 3,8/16 MAGIRUS OSP Bycz, GBA 2,5/16/2,5 SCANIA JRG Radziejów.

Z ŻYCIA KOMENDY
Uroczyste ślubowanie

19 sierpnia 2021 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radziejowie odbyła się uroczysta zbiórka. Bryg. Adam 
Małecki – komendant powiatowy przyjął ślubowanie od mianowanych 
w ostatnim czasie do służby strażaków. Podczas uroczystości ślubowa-
nie złożyli: strażak Kamil Baranowski oraz strażak Bartosz Cybulski.

Witamy w szeregach Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej i życzymy sukcesów w służbie!

Zgrupowanie dla klas mundurowych ZS RCKU
W dniach 6–9 września 2021 roku odbyło się obozowe zgrupowanie 

klas mundurowych Zespołu Szkół RCKU w Przemystce. Miejscem obo-
zu  było gospodarstwo agroturystyczne w Połajewku. Pierwszy dzień 
pobytu – po powitaniu przez gospodarzy terenu i zakwaterowaniu – roz-
począł się od musztry pododdziałów pożarniczych; przećwiczono mię-
dzy innymi ustawienie szyku, zwroty i przemarsze. Strażacy z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie przeprowadzili 
pogadankę na temat struktury organizacyjnej PSP oraz bezpieczeństwa 
nad wodą. Popołudnie zagospodarowane zostało zajęciami sportowymi. 
Kolejne dwa dni obozu wypełnione były zajęciami z zakresu pożarnictwa. 
Uczniowie klas mundurowych przećwiczyli, m.in.: sprawianie i posługi-
wanie się zestawami pneumatycznych poduszek podnoszących, obsługę 
i techniki ścinania i cięcia drzew przy pomocy pilarek łańcuchowych oraz 
sprawianie drabin przenośnych. Nie zabrakło również elementów sportu 
pożarniczego. Tym razem uczniowie ćwiczyli rozwinięcie bojowe, według 

Od 14.08.2021 r. do 14.09.2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 182 zdarzenia, w tym:

Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość interwencji
1. Pożar 9
2. Miejscowe zagrożenie 170
3. Alarm fałszywy 3

regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych. We wszystkich wyżej wymienionych pożarni-
czych blokach tematycznych brali udział strażacy z Komendy Powiatowej 
PSP w Radziejowie. Dzięki uprzejmości gospodarza terenu uczniowie mie-
li możliwość skorzystania z  kajaków, rowerków wodnych oraz desek do 
windsurfingu. W środę około południa obozowiczów odwiedzili: Jarosław 
Kołtuniak – starosta radziejowski, bryg. Adam Małecki – Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie oraz Jacek Malinow-
ski – dyrektor ZS RCKU w Przemystce. 

Ewakuacja w szkole 
Podstawa prawna ewakuacji

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 
właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, za-
pewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szcze-
gólności zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na 
terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Zgodnie z § 17 Rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719) właściciel 
lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego 
stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktycz-
ne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie 
grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, 
internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organiza-
cji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, 
jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia ko-
rzystania z obiektu przez nowych użytkowników. Właściciel lub zarządca 
obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego 
(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia 
działań nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Pierwsze próbne alarmy ewakuacyjne na terenie powiatu radzie-
jowskiego zostały przeprowadzone w szkołach podstawowych: 

w Dobrem, Topólce, Osięcinach i Krzywosądzy. Przypominam 
o obowiązku przeprowadzenia próbnego alarmu ewakuacyjnego 

zgodnie z zawartym wyżej rozporządzeniem.

Tekst/Foto: mł. bryg. Jarosław Stokwisz, st.kpt. Mariusz Marciniak
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Miła uroczystość odbyła się w radziejowskiej ko-
mendzie. Zastępca naczelnika wydziału prewencji, 
nadkomisarz Arkadiusz Rynkowski obchodził jubi-
leusz 25-lecia służby. Były gratulacje i życzenia dal-

szej owocnej pracy.
Wyróżniony policjant pracuje jako zastępca naczelnika wydziału 

prewencji. List gratulacyjny i okolicznościowy upominek wręczył 
jubilatowi Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie mł.insp. To-
masz Pacholski. Podziękował policjantowi za lata rzetelnej i ofiarnej 
służby dla społeczeństwa. Podkreślił zaangażowanie i wzorowe wy-
pełnianie obowiązków służbowych. Życzył jubilatowi dalszych suk-
cesów zawodowych, pomyślności oraz szczęścia w życiu osobistym.

Do życzeń przyłączył się przewodniczący policyjnych związków 
Krzysztof Chłodziński, który wręczył Arkowi pamiątkowy upominek. 

Jubilatowi serdecznie gratulujemy!
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

25-lecie służby mundurowej

(od lewej): Tomasz Pacholski, Krzysztof Chłodziński i Arkadiusz Rynkowski 

Policjanci z radziejowskiej drogówki wspólnie z inspektorami 
ITD wzięli pod lupę autokary, którymi dojeżdżają uczniowi do 
szkół. Nie wszystkie sprawdzone pojazdy były sprawne.

Policjanci z radziejowskiego ogniwa ruchu drogowego w trakcie 
służby współpracowali z inspektorami Inspekcji Transportu Drogo-
wego we Włocławku. Sprawdzali autokary, które dowożą dzieci do 
szkół na terenie powiatu.

Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracali na sprawność układu 
hamulcowego, kierowniczego, wycieki płynów, stan ogumienia oraz 
wyposażenie pojazdów. W trakcie działań sprawdzono kilka autoka-
rów. W jednym przypadku zatrzymano dowód rejestracyjny w związ-
ku z wykrytymi nieprawidłowościami. Wszyscy kierujący byli trzeźwi.

Radziejowscy policjanci przypominają organizatorom wy-
cieczek z terenu powiatu radziejowskiego o możliwości kontroli 
autokaru przed wyjazdem. Prosimy o zgłaszanie takich spraw-
dzeń z kilkudniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 477 537 228 
lub 477 537 200.

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Kontrola autobusów szkolnych

Policjantem jest się  
24 godziny na dobę

Sierżant sztabowy Wojciech Koziński 
udowodnił, że policjantem jest się za-
wsze, a nie tylko podczas służby. Gdy 
zauważył, że nietrzeźwy wsiada do auta, 
natychmiast zareagował. Zatrzymany 
kierowca wydmuchał ponad 2,2 promila.

Do zdarzenia doszło na terenie Topólki. 
Będący na wolnym, policjant z miejscowego 
posterunku zauważył, że do zaparkowanego 
auta wsiada prawdopodobnie nietrzeźwy kie-
rowca. Samochód natychmiast ruszył, a poli-
cjant udał się za nim, jednocześnie wzywając 
na pomoc kolegów z posterunku. Po kilkuset 
metrach policjanci zatrzymali citroena, którym 
kierował 39-latek z powiatu radziejowskiego.

Badanie alkomatem pokazało, że podej-
rzenie było zasadne. Kierowca wydmuchał 
ponad 2,2 promila alkoholu. Mężczyzna już 
stracił prawo jazdy, a wkrótce odpowie za 
swój czyn przed sądem. Grozi mu kara do 
dwóch lat pozbawienia wolności, wysoka 
grzywna oraz sądowy zakaz kierowania.

Ten przypadek potwierdza zasadę, że poli-
cjantem jest się 24 godziny na dobę, a sierż. szt. 
Wojciech Koziński jest tego dobrym przykładem.

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki

Działania „Porządek” na terenie gminy Osięciny
Policjanci z Radziejowa i Bydgoszczy przeprowadzili działania prewencyjne, których 
celem było ograniczenie liczby przestępstw oraz wykroczeń, szczególnie uciążliwych 
dla obywateli. Pojawili się zwłaszcza w miejscach, naniesionych przez mieszkańców 
na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Takie działania prze-
prowadzono dwukrotnie 
w ciągu ostatnich dni. Ra-
dziejowskich policjantów 
wspierali mundurowi z Od-
działu Prewencji z Bydgosz-
czy. Kontrolą objęto teren 
miejscowości Osięciny oraz 
gminy. Była to odpowiedź 
na liczne zgłoszenia nano-
szone przez mieszkańców 
na Krajową Mapę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Dotyczyły one w szczególności chuligańskich wybryków, spożywania alko-
holu w miejscu publicznym oraz brawurowej jazdy samochodami.

W czasie akcji policjanci wylegitymowali 77 osób, skontrolowali 26 pojazdów. Zatrzymali 
trzech pijanych kierujących, jednego kierującego z sądowym zakazem oraz jednego, który 
kierował, mając cofnięte uprawnienia. Ujawniono także 17 wykroczeń oraz zatrzymano dwa 
dowody rejestracyjne.

Takie działania będą kontynuowane również w innych gminach powiatu radziejow- 
skiego.

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki



16 drużyn walczyło w VII Turnieju Piłki Plażowej Policjantów o Puchar 
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego Turnieju na plaży w Połajewie. Tym razem złoty medal 
zdobyła ekipa ze Żnina, a drużyna z Radziejowa wywalczyła srebro.

Turniej rozegrano na terenie ośrodka wypoczynkowego w Połajewie 
(gm. Piotrków Kujawski). Do rywalizacji stanęło 16 dwuosobowych drużyn 
z komend w Aleksandrowie Kujawskim, Bydgoszczy, Grudziądzu, Lipnie, 
Radziejowie, Włocławku, Świeciu i Żninie. Zawody rozegrano systemem bra-
zylijskim. W finałowym meczu spotkały się drużyny ze Żnina i Radziejowa. 
Po zaciętej walce, ubiegłoroczni zwycięzcy musieli uznać wyższość pary ze 
Żnina.

Ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco: I miejsce – Marcin Prze-
włoka i Łukasz Szpurka (KPP Żnin); II miejsce – Dawid Zbawicki i Rado-
sław Urbaniak (KPP Radziejów); III miejsce – Robert Walczak i Kamil Wię-
ciorkowski (KMP Bydgoszcz I); IV miejsce – Mateusz Kaźmierczak i Kamil 
Zalewski (KMP Bydgoszcz II).

Sportowa rywalizacja toczyła się w duchu fair play, a zawodnicy grali 
z  ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Łukasz Szpurka ze żnińskiej komendy. Wręczono także statu-
etkę FAIR PLAY, którą otrzymali Adrian Skowroński i Arkadiusz Górczyński. 
Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymali pamiątkowe medale.

Siatkarze w mundurach

Sport i rekreacja
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Zgodnie z kalendarzem imprez Rejonowej Organizacji LOK w Kruszwicy, 5 września 2021 
roku na strzelnicy KOM_ROL w Kobylnikach odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Burmi-
strza Miasta Kruszwica. Organizatorem zawodów był Klub Strzelecki w Kobylnikach i Rejo-
nowa Organizacja LOK w Kruszwicy.

Zawodnicy rywalizowali w konkurencji 20 strzałów, ocenianych po 5 strzałów do jednej tarczy, 
w czasie 25 minut, w postawie leżącej z karabinków małokalibrowych kbks kaliber 5,6 mm na 
odległości 50 metrów. Drużyna z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radzie-
jowie pod opieką Krzysztofa Rosińskiego w  składzie: Zuzanna Szymkiewicz, Alicja Konwent, 
Paulina Panfil, Nikola Jesiołowska, Zuzanna Marciniak wywalczyła drugie miejsce w klasyfi-
kacji drużynowej.

W klasyfikacji indywidualnej najlepiej z drużyny z „Mechanika” strzelała Nikola Jesiołowska 
u zyskując 166/200 pkt. Zawody przebiegały w miłej, sportowej atmosferze. Zwycięzcy otrzymali 
dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe , które wręczył prezes Rejonowej Organizacji LOK w Kru-
szwicy Ryszard Greinert.

Tekst: Krzysztof Rosiński 
Foto: Archiwum szkoły

(od lewej): Krzysztof Rosiński, Alicja Konwent, Zuzanna 
Szymkiewicz , Paulina Panfil   

Dziewczęta z „Mechanika” na podium

Reprezentacja ZAZ Radziejów w towarzystwie wioślarskich mistrzów olimpijskich

Organizatorzy i uczestnicy zmagań sportowych

Najlepsi z najlepszych, reprezentowali Zakład Aktywności Zawo-
dowej w Radziejowie na X Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych 
w  Toruniu, która odbyła się 4 września 2021 roku. W  klasyfikacji 
ogólnej zawodów zajęliśmy siedem I miejsc, dwa II  miejsca, dwa 
III miejsca, a także trzy IV miejsca. 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych pracowników w  róż-
norodne konkurencje sportowe, mamy możliwość pochwalić się od-
niesionymi sukcesami: Danuta Fijałkowska-Błaszczyk zajęła I miejsce 
w konkurencji wioślarstwo, Aneta Iglewska – I miejsce – rower stacjo-
narny, Marek Zdrada – trzy I miejsca w skoku w dal, rzucie piłką lekarską 
i biegu na 100 m, Daniel Jarzębiński – II miejsce w rzucie piłką lekar-
ską, Arek Zachwieja – I miejsce w rzucie piłką lekarską oraz II miejsce 
w biegu na 400 m, Jacek Ossowski – I miejsce – rzut piłką lekarską oraz 
III miejsce w konkurencji rower stacjonarny.

Gratulujemy oraz życzymy kolejnych zwycięstw! 
Tekst/Foto: ZAZ w Radziejowie

Wrócili z Torunia z medalami

Puchary, medale oraz nagrody rzeczowe wręczali Piotr Kujawa, Przewod-
niczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, mł.insp. Tomasz Pacholski, Komendant Powiatowy Policji 
w Radziejowie i Piotr Lewandowski, Przewodniczący Zarządu Terenowego 
NSZZ Policjantów w Radziejowie.

Organizatorzy przekazują specjalne podziękowania dla burmistrza Mia-
sta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomira Boguckiego za pomoc w organiza-
cji turnieju. Dziękują także sponsorom z Banku Spółdzielczego w Piotrkowie 
Kujawskim, firmy Lacpol Zakład Mleczarski w Piotrkowie Kujawskim oraz 
wszystkim innym, którzy pomogli w organizacji zawodów. Gratulujemy zwy-
cięzcom!!!

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki



Projekty

Stowarzyszenie Partnerskie „KUJAWY” w Osięcinach w lipcu i sierpniu br. zrealizowało projekt „Folklor Kujawski – wytwory ludo-
we, wypieki, muzyka i śpiew”. Dostrzegając potrzebę kształtowania wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych tożsamości narodowej, 
regionalnej, rozbudzania zamiłowania do tradycji i zwyczajów regionalnych, chcąc rozwinąć zainteresowanie tematyką patrioty-
zmu, a w szczególności tego lokalnego – kujawskiego – podjęliśmy się realizacji tego projektu. To działanie było zgodne z celami 
statutowymi naszego stowarzyszenia.

Folklor kujawski łączy pokolenia

Realizacja projektu była okazją do spotkania członków naszego stowarzyszenia z twórcami ludowymi regionu, którzy kultywują tradycję 
przekazywaną z pokolenia na pokolenie, w tym okazją do spotkania z zespołem folklorystycznym „Kujawy Bachorne Nowe”, grupą „Kreatyw-
nych seniorów” w celu wysłuchania muzyki ludowej, wspólnych śpiewów i tańców ludowych, wykonania i degustacji potraw kujawskich, 

haftowania i malowania motywów kujawskich. Była to doskonała 
sposobność do integracji społeczności lokalnej – mieszkańców gmi-
ny Osięciny z mieszkańcami powiatu radziejowskiego oraz wspa-
niała okazja do promocji naszej małej ojczyzny – gminy Osięciny. 
Jednocześnie spotkanie z zespołem „Kujawy Bachorne Nowe” oraz 
spotkania z twórcami ludowymi naszego regionu było promocją 
folkloru kujawskiego w naszym powiecie, regionie oraz poza grani-
cami naszego kraju 
– we Francji. 

Na realizację za-
dania publicznego 
pozyskano wsparcie 
finansowe ze Sta-
rostwa Powiatowe-
go w Radziejowie 
oraz Urzędu Gmi-
ny w Osięcinach. 
W  ramach realizacji 
projektu udało się 
zrealizować nastę-

pujące zadania: spotkanie edukacyjne z artystkami ludowymi wraz z wystawą haftu kujaw-
skiego – hafciarkami Anielą Leszczyńską i Mirosławą Pakulską, warsztaty artystyczne, któ-
rych celem był pokaz i nauka haftu kujawskiego – haftowanie płóciennych serwetek oraz 
warsztaty malarskie – pokaz malowania i drapania motywów kujawskich na jajkach i bomb-
kach, warsztaty kulinarne – przygotowanie przez panie z KGW „Polne Kwiaty” wypieków 
i ciast kujawskich: sernika, piernika, jabłecznika, babeczek z owocami i ciasta drożdżowe-
go, wykonanie potraw kujawskich: żurek z białą kiełbasą, kluski z serem, pierogi z mięsem, 
bigos, chleb ze smalcem z ogórkiem kiszonym, zorganizowanie wystawy kulinarnej wraz 
z  degustacją potraw, widowisko artystyczne zespołu folklorystycznego z Osięcin „Kujawy 
Bachorne Nowe” – wysłuchanie muzyki kujawskiej, wspólne śpiewy i tańce ludowe.

Zorganizowanie i realizacja zadań przyczyniła się do: upowszechnienia i podtrzymania 
zwyczajów i tradycji kujawskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poznawania folkloru 
kujawskiego; ukształtowania tożsamości regionalnej, więzi emocjonalnej z małą ojczyzną – Kujawami; ukształtowania szacunku do dziedzic-
twa kulturowego, tradycji i obyczajów; popularyzowania sztuki regionalnej, kujawskiej sztuki ludowej; zapoznania z różnymi dziedzinami 

sztuki ludowej: hafciarstwem, malarstwem, 
muzyką i tańcem; nawiązania pozytywnych 
relacji ze środowiskiem lokalnym; promowa-
nia kultury, sztuki i dziedzictwa narodowe-
go; integracji społeczności lokalnej poprzez 
wspólne warsztaty, spotkania edukacyjne, 
zabawy, śpiewy i tańce.

Realizacja tego projektu była bardzo 
ważna dla wszystkich jej uczestników, po-
nieważ pozwoliła na integrację międzypo-
koleniową osób w wieku od 5 do 80 lat: 
dziadków, rodziców i wnuków. Okazała 
się ciekawym sposobem na promowanie 
naszego regionu Kujaw i rozbudzenie toż-
samości regionalnej. Filmy z nagraniami 
śpiewu i tańca kujawskiego oraz obszerna 
fotorelacja ze spotkań została przesłana 
wraz z pozdrowieniami do zaprzyjaźnio-
nych rodzin we Francji.

Tekst: Aleksandra Siarkowska,  
prezes stowarzyszenia

Foto: nadesłane

Biesiada w ludowym klimacie

Warsztaty plastyczne

Hafciarka Mirosława Pakulska


