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Barwy jesieni
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Aktualności samorządu powiatowego

„Przekazujemy Wam ten sztandar...”

Starosta Jarosław Kołtuniak prze-
kazuje sztandar nadinspektorowi 
Romanowi Kusterowi

Orkiestra Reprezentacyjna Policji

Od 8 października 2021 roku Komenda Powiatowa Policji w Ra-
dziejowie ma swój sztandar, który został ufundowany przez 
Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru w dowód zaufania 
i uznania dla policyjnej służby. Ta data już na zawsze zapisze 
się na kartach historii radziejowskiej Policji. Sztandar jest sym-
bolem tradycji, wierności, honoru, godności i dobrego imienia 
służby, których Rzeczpospolita Polska wymaga od policjantów.

Uroczyste nadanie i wręczenie sztandaru odbyło się na dziedziń-
cu Liceum Ogólnokształcącego w Radziejowie. Z inicjatywą nadania 
sztandaru KPP w Radziejowie wystąpili samorządowcy i mieszkańcy 
powiatu radziejowskiego, zawiązując Społeczny Komitet Ufundowa-
nia Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie. Jego 
przewodniczącym był starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak. 

Piątkowe święto policjantów z na-
szego powiatu zainaugurowała msza 
święta odprawiona przez biskupa wło-
cławskiego Krzysztofa Wętkowskiego 
w intencji radziejowskiej komendy 
w  kościele farnym pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Biskup pod-
kreślił w homilii ważną społeczną rolę 
służby policyjnej i dziękował funkcjo-
nariuszom za ich codzienne poświęce-
nie. Po nabożeństwie, uczestnicy piąt-
kowego wydarzenia przemaszerowali 
na dziedziniec LO, by tam rozpocząć 
uroczysty apel oraz oficjalną procedu-

rę przekazania sztandaru radziejowskiej komendzie. 
W ceremonii, oprócz kadry kierowniczej, policjantów i pracowni-

ków KPP w Radziejowie udział wzięli komendanci powiatowi woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego oraz funkcjonariusze innych służb 
mundurowych. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawi-
cieli władz wojewódzkich: wicewojewody kujawsko-pomorskiego 
Józefa Ramlaua, wicemarszałka województwa Sławomira Kopyścia, 
poseł Joanny Borowiak, zastępcy Komendanta Głównego Policji 
– nadinsp. Romana Kustera, Komendanta Wojewódzkiego Kujaw-
sko-Pomorskiej Policji nadinsp. Piotra Leciejewskiego, Komendan-
ta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. 
Jacka Kaczmarka, zastępcy dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Toruniu Sławomira Sławińskiego, władz samorzą-
dowych powiatu, miast i gmin, straży pożarnej, przedstawicieli in-
stytucji, współpracujących z radziejowską policją oraz duchowień-
stwa. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod 
przewodnictwem kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura, prowa-
dzona przez tamburmajora kom. Jakuba Pietruchę, Kompania Ho-
norowa Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy pod dowództwem 
st. asp. Tomasza Czyżewskiego oraz poczet sztandarowy Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. 
Na początku dowódca uroczystości 

podinsp. Marek Kołodziejczak złożył 
meldunek o gotowości do rozpoczęcia 
apelu zastępcy Komendanta Głów-
nego Policji. Przybyłych gości powitał 
gospodarz uroczystości – mł. insp. 
Tomasz Pacholski. Naczelnik Wydzia-
łu Prewencji radziejowskiej komendy 
podpinsp. Krzysztof Złotnicki odczy-
tał Akt Nadania Sztandaru podpisany 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Akt Wręczenia 
Sztandaru. Następnie goście, fundato-
rzy oraz przedstawiciele powiatowej 
komendy zostali poproszeni o wbi-
cie gwoździ honorowych w drzewiec 
sztandaru i  wpisanie się do księgi pa-

miątkowej, a biskup włocławski poświęcił i pobłogosławił sztandar. 
Poczet sztandarowy KPP odebrał sztandar z rąk starosty jako wyraz 
najwyższego uznania, godności i dumy, by za chwilę zaprezentować 
go zebranym na dziedzińcu gościom. 

Po prezentacji sztandaru, głos zabrali zaproszeni goście, pod-
kreślając, że policja jest ważną sferą życia społecznego, której zada-
niem jest ochrona i utrzymanie porządku publicznego, a ponadto 
ochrona życia, zdrowia i mienia ludzi oraz gratulując naszym funk-
cjonariuszom dostąpionego zaszczytu. Przemawiający zaznaczali, 
że specyfika zadań wykonywanych przez policjantów związana jest 
z codziennym narażeniem się dla dobra innych, a także, że spoczywa 
na nich ogromna odpowiedzialność, przez co darzeni są ogromnym 
szacunkiem. Na koniec swoje przemówienie wygłosił przewodni-
czący komitetu – starosta Jarosław Kołtuniak. Podkreślił, że sztan-
dar to symbol najwyższych wartości: honoru i męstwa oraz wyraża 
on zaufanie mieszkańców do policjantów, którzy służą i dbają o ich 
bezpieczeństwo. Ostatnim punktem uroczystości była defilada ze-
branych pododdziałów. Po oficjalnej części gospodarz uroczystości 
wraz ze starostą zaprosili zebranych gości na poczęstunek.

Starosta radziejowski dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji uroczystości przekazania sztandaru naszym policjan-
tom oraz pomogli w koordynacji i rozplanowaniu minionego dnia. 
Galeria zdjęć z wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Sta-
rostwa Powiatowego w Radziejowie: www.radziejow.pl.

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: KWP w Bydgoszczy/Marta Tomaszewska

Młodszy inspektor Tomasz Pacholski 
wita gości

Prezentacja sztandaru
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Witaj, szkoło!
Po wakacyjnej przerwie, 1 września uczniowie i grono pedago-
giczne z trzech szkół średnich  naszego powiatu, Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Radziejowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego rozpoczęło nowy rok szkolny w sposób 
tradycyjny. Uroczyste inauguracje połączone były z organizo-
wanymi powiatowymi uroczystościami związanymi z 82. roczni-
cą wybuchu II wojny światowej.

W bieżącym roku szkolnym naukę w szkołach i placówkach pro-
wadzonych przez starostwo rozpoczęło 343 uczniów. Najwięcej 
– 214 zaczęło uczyć się w Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa 
Piłsudskiego (w tym 15 osób w liceum dla dorosłych), zaś w Zespole 
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujaw-
skiej w Przemystce – 72. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława 
Łokietka zyskało 57 nowych wychowanków. W Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym przybyło 88 uczniów, a na zajęcia w szkole 
muzycznej (razem z filią w Wierzbinku) będzie uczęszczało 91 no-
wych osób. 

W tym roku ZSRCKU w Przemystce otworzył 6 klas technikum 
(technik: rolnik, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, ekonomista, 
hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych oraz technik spedy-
tor) i jedną klasę licealną, tradycyjnie już od 2014 roku – z innowacją 
pedagogiczną pożarnictwo i ratownictwo medyczne. „Łokietek” ma 
dwie pierwsze klasy z trzema profilami kształcenia: językowo-hu-
manistycznym, matematyczno-fizycznym i biologiczno-chemicz-
nym. Siedem klas technikum uruchomił ZSM: technikum reklamy, 
spawalnictwa, informatyczne, logistyczne (klasa mundurowa o spe-
cjalności policyjnej lub wojskowej), mechaniczne, a od tego roku 
także technik programista oraz technik usług fryzjerskich. Szczegóły, 
dotyczące poszczególnych kierunków kształcenia znaleźć można na 
stronach internetowych  szkół.

Wszystkim, którzy rozpoczęli swoją edukację w powiatowych 
szkołach, starosta Jarosław Kołtuniak życzy powodzenia i wytrwało-
ści w zdobywaniu wiedzy.

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: Archiwum radziejowskich szkół średnich

Informacje

Powiatowe szkoły średnie

(od lewej): Jarosław Kołtuniak, Grzegorz Piasecki i Mikołaj Bogdanowicz

We wtorek, 19 października wojewoda kujawsko-pomorski Mi-
kołaj Bogdanowicz przyjechał do Starostwa Powiatowego w Ra-
dziejowie, by spotkać się z władzami samorządowymi naszego 
powiatu. 

Jednym z głównych tematów wizyty była aktualna sytuacja ra-
dziejowskiej służby zdrowia oraz funkcjonowanie powiatowego 
szpitala pod względem walki z COVID-19. Oprócz problematyki 
radziejowskiego SP ZOZ, starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak 
i wicestarosta Grzegorz Piasecki omówili z gościem najważniejsze 
kwestie związane z priorytetowymi projektami i inwestycjami, reali-
zowanymi w ramach programu „Polski Ład” oraz dotyczącymi Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Nauczyciele  
nagrodzeni

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej starosta radziejowski Jaro-
sław Kołtuniak wręczył nauczycielom ze szkół średnich nagrody 
w uznaniu za trud codziennej pracy pe-
dagogiczno-wychowawczej.

Starosta, sam będąc nauczycielem 
z długoletnim doświadczeniem, pod-
kreślił, że zna ciężar odpowiedzialności, 
spoczywający na pracownikach oświa-
ty. Złożył nagrodzonym pedagogom 
życzenia zdrowia, pogody ducha, poczucia 
spełnienia i  satysfakcji zawodowej. Życzył 
również wytrwałości w pokonywaniu 
codziennych przeciwności, entuzjazmu 
w dalszym przekazywaniu wiedzy, a także 
radości i wdzięczności w oczach uczniów. 
Powyższe życzenia skierował jednocześnie 
do wszystkich nauczycieli i pracowników 
oświaty, wykonujących swoje obowiązki 
na terenie powiatu radziejowskiego.

Tekst: Marta Tomaszewska

Wojewoda z wizytą  
w powiecie radziejowskim
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Spotkanie z leśniczym
Las w jesiennej szacie to oznaka do rozpoczęcia przygotowań 
do zimy. Tak, jak zwierzęta przygotowują się do niej, tak i my 
również musimy o tym pamiętać.

W październikowy dzień 
uczniowie klas VI, VII i VIII 
ze spektrum autyzmu ze 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Ra-
dziejowie wybrali się do 
leśniczówki na spotkanie z le-
śniczym Marcinem Dojlitko. 
Podczas spotkania zobaczyli 
miejsce pracy leśniczego oraz 
dowiedzieli się, w jaki sposób 
mogą pomóc zwierzętom i  ptakom przetrwać ten ciężki czas. Po 
spotkaniu wszyscy udali się do lasu. Tam przystąpili do pracy. Dzię-
ki wskazówkom, podpowiedziom leśniczego oraz narzędziom, 
uczniowie naprawili paśnik, który będzie służył zwierzętom jesz-
cze wiele lat. Po skończonej pracy nadszedł czas na odpoczynek 
i posiłek w leśnej scenerii.

Serdecznie dziękujemy leśniczemu Marcinowi Dojlitko za po-
święcony czas i przekazane informacje. Nasze wesołe miny na zdję-
ciach świadczą o udanej wycieczce.

Tekst/Foto: Lidia Kubiak

Wśród uczestników zajęć zwyciężyła fotografia pt. „Coronawojna” Barbary Zachwiei 
z ŚDS w Wonorzu. II miejsce zajęła praca pt. „Covidowe powitanie” Agnieszki Górnej z DPS 
w Siemionkach, III – „Covidowe święta” autorstwa Andrzeja Brzezińskiego z DPS w Piotr-
kowie Kujawskim. Wyróżnienia zdobyli: Sławomir Nowak z ŚDS w Kruszwicy, Grzegorz 
Urbański z ŚDS w Radziejowie oraz Barbara Wojtkowiak z DPS w Siemionkach.

Prace wszystkich laureatów konkursu można zobaczyć na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Radziejowie: www.radziejow.pl. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Informacje

W piątek, 24 września w pięknych murach zamku w Gniewie 
odbyła się Gala Gospodarczo-Samorządowy HIT 2021 Pomorza 
oraz Kujaw i Pomorza. Jarosław Kołtuniak odebrał na niej dwie 
nagrody, wyróżniające nasz powiat. 

Kapituła konkursowa dla województw: pomorskiego i kujaw-
sko-pomorskiego przyznała powiatowi radziejowskiemu złoty tytuł 
HIT 2021 za modelowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
umożliwiające samodzielne funkcjonowanie oraz realizowanie 
spraw w jednostkach samorządu powiatowego. Starosta – decyzją 
organizatorów – otrzymał tytuł HIT Promocji Regionów 2021 za 
osobiste zaangażowanie w promocję i rozwój gospodarczy regionu.

Galę zorganizował Instytut Certyfikacji i Jakości Gospodarczo-
Samorządowy HIT Regionów, przy współpracy z Konwentem Powia-
tów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Konwentem Powia-
tów Województwa Pomorskiego.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Wyróżnienia dla powiatu

Fotografie z pandemią w tle
Rozstrzygnięcie IX Edycji Konkursu Foto-
grafii Amatorskiej pn. „Pandemia z przy-
mrużeniem oka”, organizowanego przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w  Ra-
dziejowie odbyło się 28 września. W kon-
kursie wzięły udział ośrodki z okolicznych 
miejscowości.

Konkurs obejmował dwie kategorie – te-
rapeuci oraz uczestnicy zajęć. Przewodni-
czącym jury konkursowego był tradycyjnie 
starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak. 
Werdyktem komisji konkursowej wyniki 
przedstawiają się następująco: w pierwszej 
kategorii zwyciężyła Małgorzata Kułakow-
ska – terapeuta zajęciowy ŚDS w Wonorzu. 
II miejsce zdobyła Ewa Stodólska z ŚDS 
w Strzelnie, a na III pozycji uplasowała się te-
rapeutka z Domu Pomocy Społecznej w Sie-
mionkach Małgorzata Zadroga.

Barbara Zachwieja – „Coronawojna” Małgorzata Kułakowska, „Coronaafera”

„Mój pupil” – konkurs 
fotograficzny

Miejska i Powiatowa Biblioteka im. Franciszka Becińskiego w  Ra-
dziejowie ogłasza Powiatowy Konkurs Fotograficzny im. Zbigniewa 
Zasady pn. „Mój pupil”. Patronat nad konkursem przyjął starosta 
radziejowski Jarosław Kołtuniak, zaś patronat medialny sprawuje 
„Powiatowe ABC”. Prace można nadsyłać do 15 listopada br.

Każdy może wysłać maksymalnie 5 fotografii w formie elektro-
nicznej na adres e-mail: bilbiotekaradziejow@poczta.onet.pl, w tytule 
wiadomości wpisując: Konkurs Fotograficzny im. Zbigniewa Zasady 

2021. Prace należy nadsyłać od 11 paź-
dziernika do 15 listopada 2021 roku 
i nie można poddawać ich obróbce 
graficznej, która zmieniłaby pierwotny 
wygląd zdjęcia.

Konkurs ma charakter otwarty – 
każdy może być jego uczestnikiem. 
Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Radziejowie. Wyni-
ki konkursu zostaną ogłoszone 2 grudnia 2021 roku. Regulamin oraz 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na stronie 
internetowej MiPBP w Radziejowie.

 Tekst: Marta Tomaszewska

Uczniowie przy naprawionym paśniku

Jarosław Kołtuniak
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trzeba mieć wtedy orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby niewi-
dome i słabowidzące w stopniu znacznym są zwolnione z opłacania 
abonamentu radiowo-telewizyjnego, mają ulgi pocztowe oraz 
tańsze bilety w muzeach państwowych. Możemy starać się o karty 
parkingowe, które uprawniają do parkowania na tzw. kopertach. 

W.W.: Czy powiatowe koło PZN w Radziejowie otrzymuje wspar-
cie finansowe, np. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego?
G.C.: Kwestia finansowania PZN jest bardzo drażliwa. Z przykrością 
stwierdzam, że pozyskanie pieniędzy wiąże się z napisaniem projek-
tu, a na tym trzeba się znać. Trudna sytuacja finansowa jest w ca-
łym Okręgu Kujawsko-Pomorskim, a tym bardziej w powiatowych 
kołach, gdzie każde spotkanie wymaga wkładu pieniężnego. Oczy-
wiście wspiera nas starostwo, wspiera nas miasto, mamy też rocz-
ną składkę członkowską w wysokości 50 zł, którą można zapłacić 
w dwóch ratkach, co pół roku. Przyjmujemy też wpłaty od darczyń-
ców. Wtedy w przelewie należy dopisać Koło Radziejów.

W.W.: Gdzie mogą poszukiwać informacji osoby zainteresowa-
ne wstąpieniem do radziejowskiego koła PZN?
G.C.: Siedziba naszego koła mieści się w Radziejowskim Domu Kul-
tury. Dzięki uprzejmości dyrektora możemy tam realizować projekty 
artystyczne, związane z dysfunkcją wzroku. Niestety, z powodu re-
montu nie możemy tam na razie działać. Mamy stronę w serwisie Fa-
cebook – Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe w Radziejowie. 
Zachęcam do kontaktu ze mną pod numerem telefonu: 515 231 021. 
Osoba, która chciałaby należeć do naszego koła musi posiadać orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym 
z tytułu wzroku, tzw. 04-O. Ubolewam nad faktem braku powiatowe-
go rzecznika lub przedstawiciela praw osób niepełnosprawnych, do 
którego moglibyśmy kierować swoje prośby i zapytania.

W.W.: Co można zyskać, będąc członkiem koła PZN?
G.C.: Osoba z dysfunkcją wzroku, zapisując się do koła, zyskuje 
możliwość kontaktu z osobami, będącymi w podobnej sytuacji 
zdrowotnej, wymianę doświadczeń, a przede wszystkim integrację 
środowiska. Umożliwiamy dostęp do czasopism w formie papiero-
wej i audiobooków. Na spotkaniach prezentujemy różnego rodzaju 
sprzęty, które ułatwiają nam życie i pomagają w codziennym 
funkcjonowaniu. U nas można złożyć wniosek na darmowe tygo-
dniowe szkolenie, realizowane przez Okręg Kujawsko-Pomorski PZN 
i 14-dniowe – organizowane przez Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia 
„Homer” w Bydgoszczy, na których członkowie między innymi uczą 
poruszania się z białą laską, jak i czynności dnia codziennego. Orga-
nizujemy, też w okręgu, 7-dniowe szkolenia z pracy na komputerze 
czy korzystania ze smartfonów. Pomagamy skorzystać z programu 
„Aktywny samorząd”, prowadzonym przez PCPR, dzięki któremu 
można uzyskać dofinansowanie na sprzęty elektroniczne, które uła-
twiają osobom z dysfunkcją wzroku eliminację barier społecznych, 
znalezienie pracy oraz podnoszą kwalifikacje.

Dziękuję za rozmowę.

Foto: Archiwum PZN – Koło w Radziejowie

70-lecie Polskiego Związku Niewidomych oraz Międzynarodo-
wy Dzień Białej Laski, obchodzony 15 października, są okazją 
do rozmowy z prezesem radziejowskiego koła tej organizacji. 
Grzegorz Cypel spotkał się z redakcją, by porozmawiać o życiu 
i problemach osób niewidomych i słabowidzących.

Wanda Wiatrowska: W okręgu kujawsko-pomorskim PZN dzia-
ła 16 jednostek terenowych. Pan jest liderem radziejowskiego 
koła. Ile to już lat?
Grzegorz Cypel: To szósty rok mojej działalności na stanowisku pre-
zesa. Jest to dla mnie duże wyzwanie i ogromne doświadczenie. Po 
śmierci pani Elżbiety Kołeckiej, będąc wiceprezesem zarządu, zosta-
łem poproszony o kierowanie kołem. Myślałem, że będzie to cztero-
letnia kadencja, jednak nikt nie chciał się podjąć trudu piastowania 
tej funkcji i na kolejną kadencję również zostałem wybrany jedno-
głośnie. Cieszę się, gdyż jest to dla mnie rodzaj rehabilitacji i walki 
z moimi słabościami. 

W.W.: Proszę przybliżyć naszym czytelnikom główne cele dzia-
łalności waszej organizacji.
G.C.: Naszymi głównymi celami są wsparcie i rehabilitacja osób 
z  dysfunkcją wzroku. Ważna jest także integracja oraz wspomaga-
nie rodzin osób niewidomych i słabowidzących. Członkowie i pod-
opieczni mogą spotykać się na różnych uroczystościach, które od-
bywają się kilka razy w roku m.in. przy okazji świąt. Organizujemy 
wyjazdy, współpracując ze stowarzyszeniem Subicere, za co ser-
decznie dziękuję pani Jadwidze Szyszkowskiej-Jankowskiej. W paź-
dzierniku organizujemy przy wsparciu naszych samorządowców 
Dzień Białej Laski. Bardzo dziękujemy staroście radziejowskiemu, 
radzie powiatu i burmistrzowi miasta Radziejowa, bez ich pomocy 
uroczystości te nie mogłyby się odbyć.

W.W.: Kto może zostać członkiem zwyczajnym, a kto podopiecz-
nym PZN? 
G.C.: Osoba podopieczna to dzieci do lat 18. Członek to osoba doro-
sła. Można też być członkiem nadzwyczajnym. Taki tytuł otrzymuje 
osoba, która aktywnie udziela się na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. 
W tej chwili mamy troje podopiecznych, w tym jedno dziecko nie-
widome i 28 członków. Statutowo powinno być 30 osób, ale – na 
szczęście – zapowiadają się zmiany, dzięki którym nadal będziemy 
mogli istnieć. Zawsze powtarzam, że jesteśmy małym kołem, ale za 
to z wielkim sercem. 

W.W.: Jakie są uprawnienia z tytułu posiadania legitymacji Pol-
skiego Związku Niewidomych?
G.C.: Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych jest wskazaniem 
do darmowego przejazdu w miejskiej komunikacji publicznej razem 
z przewodnikiem. Oczywiście, zależy to od stopnia dysfunkcji wzro-
ku. Ulgi przysługują również w PKP i PKS. Wraz z legitymacją PZN 

Światowy Dzień Białej Laski

PZN – Koło w Radziejowie 
(zdjęcie archiwalne) 

(od lewej): Judyta Dzwonkowska, Grzegorz Cypel, Izabela Wasilewska – prezes 
Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PZN

Osoby z dysfunkcją wzroku  
potrzebują wsparcia i akceptacji
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Edukacja

Dzisiejsza szkoła, chcąc przygotować uczniów do aktywno-
ści zawodowej i zapewnić im dobry start na rynku pracy, musi 
wyjść poza swoje mury, i to w szerokim tego słowa znaczeniu. 
„Przemystka” podejmuje tego rodzaju działania od lat, orga-
nizując wycieczki przedmiotowe, zajęcia praktyczne w terenie 
i praktyki zawodowe w odpowiednich instytucjach. Stwarza-
my też uczniom nowe możliwości zdobywania doświadczenia 
zawodowego poza granicami Polski, w postaci zawodowych 
praktyk zagranicznych. Bierzemy udział w projektach unijnych, 
w których również uczestniczą nauczyciele, mający możliwość 
podnoszenia swoich kwalifikacji.

29 września br. w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Przemystce miało miejsce podsumowanie kolej-
nego projektu. Z tej okazji gościliśmy starostę Jarosława Kołtunia-
ka, dyrektora Centrum Usług Wspólnych powiatu radziejowskiego 
Jacka Kalocińskiego, Urszulę Miętkiewicz – skarbnika powiatu oraz 

Kolejny projekt unijny zrealizowany
Katarzynę Tomczak – kierownika Wydziału Organizacji, Nadzoru 
i Promocji Powiatu. Spotkanie rozpoczął dyrektor Jacek Malinowski 
– gospodarz szkoły, ale również uczestnik wspomnianego progra-
mu. Następnie głos zabrała Justyna Kopczyńska – koordynator pro-
jektu TIK + języki obce = silna szko-
ła, która podsumowała rok realizacji 
wspomnianych działań. Posiłkując się 
przygotowaną prezentacją, nawiązała 
również do wcześniejszych wyjazdów, 
realizowanych ze środków unijnych. 
Nasi uczniowie i nauczyciele odwiedzi-
li już kawałek Europy, nabywając nowe 
doświadczenia i umiejętności zawo-
dowe w Niemczech, Francji, Norwegii, 
Hiszpanii, Irlandii czy Estonii. Głos za-
brała również Jowita Urbańska, dzieląc 
się ze słuchaczami swoimi odczuciami 
z pozycji uczestnika wyjazdu do Norwegii, jak i tłumacza. Spotkanie 
zakończyło się „na słodko” – tortem przygotowanym na tę okazję.

Warto zaznaczyć, że jako szkoła zrealizowaliśmy najwięcej pro-
jektów w powiecie radziejowskim i przygotowujemy się do następ-
nych. Nie byłoby tych przedsięwzięć, gdyby nie zaangażowanie na-
uczycieli. Słowa uznania należą się – Karolinie Sobieraj, Tomaszowi 
Radzikowskiemu oraz Justynie Kopczyńskiej, która koordynowała 
ostatnie przedsięwzięcie. Zrealizowany i udany projekt to też efekt 
dobrej współpracy z dyrekcją ZS RCKU w Przemystce i Starostwem 
Powiatowym w Radziejowie, którym również należą się podzię-
kowania. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej 
projekt unijny TIK + języki obce = silna szkoła, jak również inne 
dotychczas zrealizowane – strona internetowa szkoły w zakładce: 
Więcej – Projekty.

Tekst/Foto: Zespół nauczycieli ZS RCKU w Przemystce

(od lewej): Jacek Kalociński, Marzena Gorzycka, Jarosław Kołtuniak i Jacek Malinowski

Koordynator projektu  
Justyna Kopczyńska

Brawo maturzyści!  
Jesteśmy dumni!

Miło nam poinformować, że Liceum Ogólnokształcące im. Wła-
dysława Łokietka w Radziejowie po raz kolejny otrzymało List 
Gratulacyjny od Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka  
Gralika w  związku z wysokimi wynikami egzaminu uzyskanymi 
przez naszych maturzystów w roku szkolnym 2020/2021. Nasze li-
ceum zostało wyróżnione listem gratulacyjnym za osiągnięcie wy-
sokich wyników również w roku szkolnym 2019/2020 i 2018/2019. 

Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: ze zbiorów LO

Sukces recytatorski 
Po raz 35. w Połczynie-Zdroju od 24 do 26 września 2021 r. od-
był się Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpie-
wanej im. Skamandrytów, pod patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Za-
chodniopomorskiego.

Uczestnicy rywalizowa-
li w  dwóch kategoriach, tj. 
recytacja i poezja śpiewa-
na. Justyna Wiśniewska, 
uczennica Liceum Ogólno-
kształcącego im. Wł. Łokietka 
w Radziejowie, wyrecytowała 
3. miejsce. Uczestników oce-
niało jury w składzie: Jacek 
Bończyk (aktor, reżyser, wy-
kładowca WSF), Klementyna 
Umer (aktorka, filolog), Kon-
rad Wantrych (kompozytor, 
muzyk, aranżer), Andrzej 
Wątorski (filolog). Justynę do 
konkursu przygotował Leszek 
Grabowski – nauczyciel języ-
ka polskiego. Serdecznie gra-
tulujemy Justynie i życzymy 
dalszych sukcesów.

Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: ze zbiorów LO Justyna z nauczycielem Leszkiem Grabowskim
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Spotkanie z Japonią
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie 
odbyło się kolejne spotkanie autorskie z inspirującym pisa-
rzem. Tym razem był to Piotr Milewski, który oprócz pisania 
książek zajmuje się dziennikarstwem i podróżuje.

W lutym tego roku nakładem 
wydawnictwa Świat Książki uka-
zała się jego najnowsza książka 
„Planeta K. Pięć lat w japońskiej 
korporacji”, która była tematem 
czwartkowego spotkania. Opo-
wiada ona o trzydziestoletnim 
bohaterze, który jako jedyny 
obcokrajowiec zatrudnia się w 
firmie w Japonii. Tam musi przy-
zwyczaić się do nowych zasad, 
warunków i zwyczajów. Książ-
ka zdobyła tytuł Książki Roku 
magazynu National Geographic 
Polska.

Spotkanie odbyło się w ra-
mach Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Pojawili się na nim też uczniowie Zespołu Szkół Mechanicz-

nych w Radziejowie wraz ze swoimi opie-
kunami. Prowadził je Grzegorz Giedrys 
– dziennikarz Gazety Wyborczej, a odbyło 
się ono dzięki Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej 
w  Toruniu. Autor przybliżał słuchaczom 
specyfikę japońskiej kultury, podzielił się 
swoimi doświadczeniami z pobytu tam, 
przedstawił zaskakujące fakty, dotyczą-
ce życia w kraju kwitnącej wiśni, a tak-
że odpowiadał na pytania uczestników 
zebrania, którzy z zainteresowaniem go 
słuchali. Po dyskusji dyrektor radziejow-
skiej biblioteki Danuta Wielgosz wręczyła 
Milewskiemu upominek w podziękowa-

niu za wizytę i ciekawe spotkanie.
Piotr Milewski napisał, oprócz wspomnianej „Planety K.”, kilka 

bestsellerowych książek, ukazujących czytelnikowi różne zakątki 
świata: „Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej”, „Dzien-
niki japońskie. Zapiski z roku Królika i roku Konia” oraz „Islandia albo 
najzimniejsze lato od pięćdziesięciu lat” (wszystkie te książki można 
wypożyczyć w naszej bibliotece). Podróżował po Europie, Ameryce 
Północnej, Azji i Afryce. Dziewięć lat spędził w Japonii, stamtąd też 
pochodzi jego żona.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Kultura

„Muzyka to dusza 
wszechświata” (Platon)

Od wielu lat uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ra-
dziejowie włączają się do obchodów Międzynarodowego Dnia Mu-
zyki. W tym roku, 1 października, w naszej szkole podczas przerw 
rozbrzmiewała muzyka najsłynniejszych kompozytorów całego 
świata. Ciekawym punktem obchodów były zajęcia taneczne popro-
wadzone pod czujnym okiem pani instruktor. Tego dnia można było 
wykonać „muzyczne zdjęcia”. 

Tekst: Małgorzata Kapelińska
Foto: Paulina Kostecka Zajęcia taneczne

Piotr Milewski

Dziesięciolecie  
radziejowskiego UTW

W czwartek, 4 listopada odbędą się uroczyste obchody 10. rocz-
nicy utworzenia Oddziału Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Radziejowie. Część oficjalna będzie mia-
ła miejsce w auli Zespołu Szkół Mechanicznych, a druga część 
jubileuszu – w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Uroczystość otworzy prezes radziejowskiego UTW – Jan Jaworski, 
który przybliży zaproszonym gościom krótką historię naszego lokal-
nego oddziału. W trakcie imprezy czas umili gościom grupa kaba-
retowa „Co Wy Na To?”, składająca się ze słuchaczy radziejowskiego 
oddziału oraz chór „Largo” z Radziejowa. Statuetkami okolicznościo-
wymi wyróżnionych zostanie 24 słuchaczy, będących od początku 
członkami uniwersytetu. Dwoje słuchaczy zostanie odznaczonych 
tytułem „Honorowego Członka KDUTW”. Podziękowania otrzymają 
również osoby indywidualne i instytucje, wspierające działalność 
radziejowskiego oddziału. Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej Adam 
Rejmak wyróżni też najbardziej aktywnych słuchaczy „Dyplomami 
Uznania”, a słuchacze uhonorują patronów uroczystości oraz osoby 
i samorządy, wspierające finansowo działalność radziejowskich se-
niorów. Obchody zostaną zakończone wieczorkiem integracyjnym 
z udziałem delegacji innych oddziałów KDUTW, działających przy 
Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

Patronat honorowy nad imprezą przyjęli: marszałek wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, rektor Kujawskiej Szkoły 
Wyższej Adam Rejmak oraz starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak. 
Patronat medialny sprawuje Gazeta Powiatu Radziejowskiego „Po-
wiatowe ABC”.

Tekst: Marta Tomaszewska
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Wieści gminne z Bytonia

Gmina Bytoń zrealizowała projekt nr RPKP.03.03.00-04-0017/19 
pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Witowie” współfi-
nansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energe-
tyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Po-
morskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem przedsięwzięcia była termomodernizacja budynku 
szkoły w Witowie, w ramach którego zrealizowano prace z zakresu 
głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku pu-
blicznego: docieplenie ścian zewnętrznych (w tym ścian fundamen-
towych w obrębie cokołu), docieplenie stropodachu budynku głów-
nego szkoły oraz likwidację przeciekania dachów poprzez wymianę 
pokrycia dachowego budynku głównego szkoły, sali gimnastycznej 
oraz budynku szatni, wymianę stolarki okiennej na nową, wymia-
nę istniejącego kotła na nowy oraz wykonanie niezbędnych robót 
towarzyszących. Grupą docelową projektu są użytkownicy ww. bu-
dynku użyteczności publicznej, głównie mieszkańcy gminy Bytoń.

Celem głównym projektu była poprawa efektywności energe-
tycznej budynku szkoły. Realizacja projektu spowodowała ograni-
czenie zapotrzebowania na ciepło w budynku oraz ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Termomodernizacja 
umożliwiła: zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię; 
zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku użyteczności publicz-
nej; oszczędność energii w wyniku realizacji projektu termomoder-
nizacyjnego; pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek 
zmniejszenia emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutle-
nek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla); osiągnięcie odpo-
wiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń w obiekcie; poprawę 
warunków zdrowotnych i komfortu osób, przebywających w budyn-
ku; utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach temperatury i wil-
gotności umożliwiającej efektywne realizowanie funkcji budynku 
użyteczności publicznej o każdej porze roku; zmniejszenie kosztów 
ogrzewania budynku i wynikającą z tego zwiększoną alokację środ-
ków na inne zadania gminy.

Wartość projektu: 404 765,11 zł. Wysokość dofinansowania 
z EFRR – 344 050,34 zł.

Tekst: Paweł Betkier

Termomodernizacja budynku szkoły

Na uroczystości wręczenia umów dotacyjnych przez marszałka województwa kujaw-
sko-pomorskiego nie mogło zabraknąć włodarza gminy Bytoń, który odebrał grant na 
utworzenie siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w miejscowości Bytoń.

Idea budowy międzypokoleniowego centrum aktywności jest odpowiedzią na konkretne 
potrzeby mieszkańców Bytonia, którzy wskazywali na konieczność stworzenia na terenie na-
szej gminy miejsca wychodzącego z ofertą rekreacji i zabawy zarówno dla dzieci, jak i osób 
dorosłych – mówi wójt Artur Ruciński. Warto przypomnieć, że marszałkowski grant został 
przyznany naszej gminie już po raz trzeci z rzędu, a zrealizowane w tej formule inwestycje 
polegały na budowie siłowni plenerowej dla seniorów w Stróżewie (2019) oraz na instalacji 
oświetlenia boiska szkolnego w Morzycach w roku ubiegłym.

Tekst: Arkadiusz Gołębiewski
Foto: Andrzej Goiński

Wszystkie działania prowadzone w jednostce nakierowane są na utrzy-
manie seniorów w dobrej sprawności psychofizycznej i zaspokojenie po-
trzeb ludzi starszych. Placówka funkcjonowała 5 dni w  tygodniu. Zajęcia 
odbywały się według przygotowanych miesięcznych planów pracy. Podczas 
pandemii działalność klubu ograniczała się do działalności zdalnej oraz al-
ternatywnych form działalności poza siedzibą Klubu Senior+ (spotkania 
na wolnym powietrzu, spacery, nordic walking). Przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego, seniorzy wznowili swoją działalność stacjonarną. Odbyło się 
wiele ciekawych i interesujących spotkań autorskich, warsztaty malarskie, 
rękodzieła. Uczestnicy integrowali się podczas wieczorków organizowanych 
z różnych okazji np. Andrzejki, Wigilia, Dzień Seniora itp. Cyklicznie odbywały 
się zajęcia pod czujnym okiem fizjoterapeuty, dietetyka. Poetka zrzeszona 
w klubie napisała hymn. Oto jego fragment: Kiedy dawno, dawno temu / 
każdy żył po swojemu / ciężka praca była w modzie, / nikt nie myślał o roz-
wodzie. / Było także dzieci wiele, / spotykali się w kościele. / Bardzo ciężkie 
były czasy, brakowało ludziom kasy. / Ref.: A My w Stróżewie wciąż bawi-
my się wesoło, zapraszamy wszystkich w koło na wielki bal…

We wrześniu edycja tego projektu dobiegła końca. Spotkaliśmy się 
na wieczorku pożegnalnym, wspominaliśmy wspólnie spędzony czas. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu.

Tekst: Elżbieta Sekielska
Foto: Wioletta Wudarska Uczestnicy projektu

Wsparcie na realizację kolejnej inwestycji  
rekreacyjnej

Zakończenie projektu
Klub Senior+ w Stróżewie działalność rozpoczął w 2019 roku. 
Funkcjonuje jako ośrodek wsparcia dla osób starszych i działa 
zgodnie z przepisami ustawy w strukturze Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bytoniu. Placówka wspiera ludzi star-
szych z terenu gminy Bytoń, kobiety i mężczyzn nieaktywnych 
zawodowo w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, 
chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki 
i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. 

Wójt Artur Ruciński z umową dotacyjną
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Wieści gminne z Dobrego

Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych

Droga gminna 
nr 180104C 
Czołpin–Bodzanowo

Umowa o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących 
z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania 
pn.: „Przebudowa dróg gminnych: nr 180104C relacji Czołpin – 
Bodzanowo na odcinku 0,490 km; nr 180111C relacji Koszcza-
ły – Smarglin na odcinku 0,999 km; nr 180121C relacji Dobre 
– Dobre Wieś na odcinku 0,780 km – w istniejących granicach 
pasa drogowego” pomiędzy wojewodą kujawsko – pomorskim 
a gminą Dobre została podpisana 9 września 2021 r.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną m. in.: roboty przy-
gotowawcze, nowe nawierzchnie jezdni, umocnienie poboczy kru-
szywem łamanym, odwodnienie dróg oraz montaż oznakowania 
pionowego. Zakończono już przebudowę dwóch odcinków dróg, tj. 
nr 180104C Czołpin – Bodzanowo oraz nr 180121C Dobre – Dobre Wieś, 
natomiast realizacja przebudowy drogi 180111C Koszczały – Smarglin 
zostanie zakończona w najbliższym czasie zgodnie z zawartą umową 
z wykonawcą. Przedmiotowa inwestycja została dofinansowana ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 330 020,00 zł, 
przy całkowitej wartość projektu wynoszącej 660 041,53 zł.

Przebudowa kolejnych odcinków dróg gminnych, to następny 
krok w tworzeniu przyjaznej mieszkańcom infrastruktury drogowej. 

Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg umożliwiają wykonanie dróg dobrej jakości, o wysokich stan-
dardach bezpieczeństwa.

Tekst: Jacek Depta
Foto: Archiwum UG w Dobrem

Wojennych przeżyć nie da się zapomnieć – czytamy we wspo-
mnieniach rodziny Józefa Kuźby, dawnego mieszkańca gmi-
ny Dobre. Należał on do pokolenia wojennego, które przeżyło 
okrucieństwo obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Swo-
je życie, refleksje i  przemyślenia opisał wierszem oraz zawarł 
w  dokumentach (obecnie dostępne w  siedzibie Fundacji Pol-
sko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie). 

Wystawa pt. „Wspomnienia o Józefie Kuźbie” – mieszkańcu gminy Dobre

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. Jan Twardowski

ca wojny jako numer 28912. Podczas marszu śmierci poznał swoją 
przyszłą żonę Krystynę (więźniarkę Ravensbruck). Do Polski wrócił 
17.05.1945 r., zatrzymując się w  Gorzowie. Tam pełnił funkcję bur-
mistrza. Następnie objął stanowisko kierownika Centralnej Szkoły 
Związków Zawodowych w Łodzi. Skończył studia prawnicze i eko-
nomiczne w Łodzi oraz zdobywał kwalifikacje. Uczył m.in. w Wyższej 
Szkole Gospodarstwa Wiejskiego oraz na Politechnice Łódzkiej. 

Mieszkając w Warszawie, pracował w Ministerstwie Szkolnictwa 
Wyższego, a na Politechnice Warszawskiej wykładał ekonomię. Pra-
cował w Instytucie Planowania przy Radzie Ministrów jako doradca. 
W  latach 1962-1968 pełnił funkcję attaché handlowego w  Biurze 
Radcy Handlowego w  Moskwie. Później jako radca ekonomiczny 
w Ambasadzie Polskiej w Bonn. Był założycielem i wieloletnim prze-
wodniczącym warszawskiego Klubu Byłych Więźniów Politycznych 
Obozu Sachsenhausen. Współpracował też z Fundacją Polsko-Nie-
mieckie Pojednanie. Zmarł 24 września 2011 roku w Warszawie.

Aby pamięć o bohaterach poległych w  obronie wolności oraz 
świadkach tamtych wydarzeń nie zaginęła, organizuje się m.in. 
wystawy pamięci. Taka ekspozycja powstała w  Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Dobrem. Biblioteka serdecznie dziękuje rodzinie Pana 
Józefa oraz Katarzynie Korzeniewskiej za udostępnienie materia-
łów. Przeżycia Józefa Kuźby opisano w książkach Wiesławy Krajew-
skiej – Michalskiej: „Niewolnicy pamięci. Historie ludzi wyjątkowych” 
oraz „W poszukiwaniu ludzkiej twarzy „Sachsenhausen 1939-1945” 
(ostatnia pozycja dostępna w GBP w Dobrem).

Tekst: Elżbieta Loksztejn
Foto: Mariola Lewandowska

Józef Kuźba urodził się 11.08.1917 r. w  Przysieku (gm. Dobre). 
Ukończył Szkołę Powszechną w Dobrem i Seminarium Nauczyciel-
skie w  Nieszawie. Pracował jako nauczyciel. 10.08.1940 r. trafił do 
obozu koncentracyjnego Sachsenhausen i przebywał tam do koń-

Podczas tegorocznych Krajowych Dni Pola w Minikowie odby-
ła się kolejna edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów”. Pierwszą nagrodę zdobyło KGW Bronisław za 
„Marmoladę z buraka cukrowego”. Ponadto koło otrzymało dyplom 
uznania za szczególne zasługi i wieloletnie zaangażowanie w tym 
prestiżowym konkursie.

Warto przypomnieć, że gospodynie wprowadziły już 27 potraw na 
Listę Produktów Tradycyjnych. Przewodnicząca Anna Patyk jest posia-
daczką „PERŁY”, natomiast KGW „KLUCZA DO POLSKIEJ SPIŻARNI”.

Tekst: Katarzyna Korzeniewska
Foto: archiwum KGW Bronisław

Grupa nagrodzonych 
w Minikowie

Marmolada z buraka najlepsza!
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Wieści gminne z Osięcin

Budynek socjalny Siłownia plenerowa

Trybuna dla gości z fragmentem nowej bieżni Likwidacja barier architektonicznych – podjazd na trybunę

Zakończyły się prace związane z modernizacją stadionu w Osięci-
nach. W ramach części pierwszej pod nazwą Remont budynku socjal-
nego wykonano malowanie ścian wewnętrznych, remont łazienek, 
wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, położenie płytek na 
balkonie, wykonanie elewacji zewnętrzej na budynku. Natomiast 
część druga pod nazwą Zagospodarowanie najbliższego otoczenia 
obejmowała wykonanie zadaszenia nad trybuną dla gości. Wokół 
płyty boiska powstała bieżnia o nawierzchni poliuretanowej, rzutnia 
do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal. Wykonano dwie wiaty 
stadionowe dla zawodników. Powstała również siłownia plenerowa.

Prowadzona inwestycja jest współfinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 7.1 Roz-
wój Lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 
lata 2014-2020 oraz ze środków z budżetu gminy Osięciny. Całkowi-
ta wartość części 1. zadania to kwota w wysokości 1 98 504,71 zł, 
zaś części 2. to – 1 186 950,00 zł. Wartość dofinansowania po pozy-
tywnej ocenie wniosku o płatność wyniesie 855 000 zł. 

Tekst/Foto: UG w Osięcinach

Zmodernizowany stadion 

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w roku 2021 wykonano nową nawierzchnię z asfaltobe-
tonu o łącznej długości 8,463km na drogach gminnych: 
nr 180228C Osięciny Borucin km 0+439 – 4+665; 
nr 180213C Bilno – Pilichowo km 0+00 – 4+237. Całko-
wita wartość robót wyniosła 1 765 439,44zł brutto.

Na powyższe zadanie udało się pozyskać dofinanso-
wanie w kwocie 1 059 263 zł, co stanowi 60% wartości 
robót. Inwestycja przyczyniła się do poprawy warunków 
jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Tekst/Foto: UG w Osięcinach

Nowa dywanik  
asfaltowy
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Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Podziękowanie
Bardzo dziękuję proboszczowi parafii  

pw. św. Jakuba w Piotrkowie Kujawskim  
za współudział w organizacji uroczystości 

dożynek gminno-parafialnych i odprawioną mszę świętą. Dzięku-
ję serdecznie rolnikom za udział w święcie, przygotowanie wieńca 
oraz darów dożynkowych, którymi mieliśmy przyjemność dzielić 
się podczas uroczystości dożynkowej. Bardzo dziękuję Kołom Go-
spodyń Wiejskich z terenu gminy Piotrków Kujawski, panu dyrekto-
rowi wraz z pracownikami Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrko-
wie Kujawskim oraz wszystkim innym osobom i instytucjom, które 
brały udział w przygotowaniu uroczystości dożynkowej. Bardzo ser-
decznie dziękuję wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Piotrków 
Kujawski, a także gościom, obecnym na stadionie miejskim podczas 
obchodów Święta Plonów.

Wspólnie uczciliśmy trud rolników w ich codziennej pracy, za co 
jeszcze raz składam wszystkim gorące podziękowania. 

Z wyrazami szacunku, Sławomir Henryk Bogucki
burmistrz miasta i gminy Piotrków Kujawski

Rajd rowerowy
Na zakończenie sezonu turystycznego, 9 października br., odbył 
się Jesienny Rajd Rowerowy. Jest to kolejne wydarzenie sporto-
we organizowane przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Piotrko-
wie Kujawskim, które wpisało się na stałe w naszą działalność. 

Mimo chłodnego 
poranka, 18 ama-
torów aktywnego 
wypoczynku wzięło 
udział w rajdzie na 
trasie Bycz, Orle, To-
pólka, Sarnowo; łącz-
na długość 54  km. 
O godz. 9.30 rowe-
rzyści spotkali się 
przy piotrkowskim 
domu kultury, gdzie 
po sprawdzeniu listy 
obecności wyruszyli ulicami miasta w kierunku Zborowca. Pierwszy 
przystanek, połączony ze śniadaniem, był w remizie OSP w Byczu, 
za co serdecznie dziękujemy Jerzemu Iglewskiemu. Organizatorzy 
imprezy przygotowali kanapki, batony energetyczne oraz wodę. 
Punktem docelowym rajdu był Rezerwat Archeologiczny w Sarno-
wie, gdzie znajduje się cmentarzysko, pochodzące prawdopodob-
nie sprzed pięciu i pół tysiąca lat. Kolejny etap wyprawy to wizyta 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce. Dzięki współpracy naszych 
domów kultury oraz uprzejmości dyrektora Jana Błaszczyka, uczest-
nicy mogli skorzystać z pomieszczeń oraz zjeść ciepły posiłek. Na 
rowerzystów czekała kiełbasa z grilla oraz przysmaki mięsne przeka-
zane przez firmę „Pokusa Smaku” Świderscy z Sokołowa Podlaskie-
go. Po posiłku i odpoczynku miłośnicy dwóch kółek ruszyli w drogę 
powrotną do Piotrkowa. Na kanale YouTube – BiOK Piotrków Kujawski 
można obejrzeć relację filmową z rajdu.

Tekst/Foto: Przemysław Wawrzyniak

Na trasie rajdu rowerowego

Miłośnicy motocykli 
mają swój klub

Ponad dwieście motocyklistów zrzeszonych w klubach oraz lo-
kalnych miłośników dwóch kółek przybyło 2 października na 
piotrkowski rynek. Wszystko to, w związku z otwarciem domo-
wego klubu motocyklowego Born To Ride MC Poland z Wrześni, 
który swój oddział będzie miał również w Piotrkowie Kujaw-
skim. Wspomniany klub motocyklowy istnieje już od 1994 roku 
i posiada aktualnie cztery oddziały: Gniezno, Jarocin, Kruszwica 
i Piotrków Kujawski.

O godz. 12.30 z rynku miejskiego rozpoczęła się parada moto-
cyklowa ulicami Piotrkowa. Punktem kończącym przejazd było do-
tarcie do domu klubowego, który znajduje się przy Ośrodku Kultury 
w Piotrkowie Kujawskim. Uroczystego otwarcia dokonał president 
Andrzej Chruściński, głos zabrał również burmistrz miasta i gminy 
Piotrków Kujawskim Sławomir Bogucki, który przywiał wszystkich 
i życzył dalszych sukcesów. Na wszystkich uczestników czekała kieł-
basa z grilla oraz gorąca zupa. Mieszkańcy gminy mogli zwiedzać 
domowy klub oraz podziwiać przepiękne motocykle, które pojawiły 
się w piotrkowskim parku. Dziękujemy policjantom za zabezpiecze-
nie parady.

Tekst/Foto: Przemysław Wawrzyniak
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Wieści gminne z Radziejowa

Po bitwie pod Płowcami, starciu wojsk 
Władysława Łokietka z  braćmi zakonny-
mi zakonu Krzyżackiego, jednym z naj-
bardziej legendarnych wydarzeń militar-
nych w dziejach Polski, nie ma żadnego 
pewnego zabytku, o którym wiedzieli-
byśmy, że bez wątpienia pochodzi z pola 
boju z 1331 r. Nie znamy więc tak napraw-
dę miejsca samej bitwy.

Rzecz działa się pomiędzy Radziejowem 
a Brześciem Kujawskim. Bitwa miała dwa 
główne etapy. Prowadzona była na dużym 
terenie i  pojawia się w kronikach także 
miejscowość Płowce, jednak gdzie należy 
z archeologiczną precyzją szukać oręża po-
bitewnego? To nie jedyne pytanie, na które 
postanowili sobie odpowiedzieć członkowie 
Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Archeolo-
gicznego „GAL” z siedzibą w nadgoplańskim 
Popowie na Kujawach.

Drugie, nie mniej ważne pytanie, doty-
czy miejsca pochówku rycerzy i wszystkich 
uczestników walki. Jak twierdzą historycy, 
a  właściwie jak sprawę opisał kronikarz Wi-
gand z Marburga, wyglądało to tak, że biskup 
Maciej z Gołańczy miał zlecić policzenie pole-
głych i stanęło na tym, że trupem padło 4187 
walczących po obu stronach. Liczniejszą 
grupę zmarłych stanowili krzyżaccy. Potężna 
mogiła miała później być miejscem ufundo-
wania kaplicy. Ta lokacja, niestety, także nie 
jest pewna (a więc i miejsce pochówku pobi-
tewnego). Już na początku XIX wieku Julian 
Ursyn Niemcewicz pisał, że Przed lat czterdzie-
stu stał jeszcze wśród wsi Płowców kościółek... 
dziś tylko słup na tém miejscu stoi. Obecny 
pomnik na kopcu ufundowano dopiero 
w rocznicę bitwy w 1931 r. Czy w miejscu bi-
twy lub kaplicy-kościółka? Nie wiadomo. Przy 
budowie pobliskiego Zajazdu „Łokietek” wła-
ściciel uważnie przyglądał się pracom i jak się 
dowiedzieliśmy, żadnych szczątków ludzkich 
wówczas nie ujawniono.

Jeśli przejrzeć periodyki naukowe, ka-
talogi muzealne i sprawozdania z badań 
archeologicznych, dowiemy się o mogile 
w Płowcach odkrytej na jednym z pól or-
nych, która była przez krótki czas kojarzona 
z bitwą. Jednak po dokładnych badaniach 
okazało się, że pochówki miały znamiona 
wczesnośredniowieczne, a sama bitwa pod 
Płowcami jest już średniowieczem pełnym. 
Więc mówiąc brzydko: pudło.

Znane są także dwa miecze i pęta jenieckie. 
Te miały być wykopane przed 1922 r. w Piołu-
nowie. Dzisiaj znajdują się w Warszawie w Mu-
zeum Wojska Polskiego. Czy zostały wykopa-
ne na początku XX  wieku? Innego zdania są 
mieszkańcy wioski, którzy twierdzą, że to zna-
lezisko powojenne z intencjonalnie zmienioną 
metryką. Jedno jest pewne. Miecze zostały 
znalezione w Piołunowie, wsi położonej na 
północ od Płowiec, a ich typologia odpowiada 
okresowi bitwy. Czy zostały zgubione na placu 
boju? Czy zostały tam przeniesione przez chło-

W drodze na poszukiwania

Jeden z efektów poszukiwań

Prace poszukiwawcze

Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie  
archeologów

Na tropach miejsca bitwy pod Płowcami 
cia Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Arche-
ologicznego „GAL”. Pomysłów na poszukiwa-
nia było kilka. Jednak to pomysł Wojciecha 
Lewandowskiego, poszukiwacza i  wicepre-
zesa Stowarzyszenia został zrealizowany 
jako pierwszy. Lewandowski otrzymał po-
moc lokalnego sołtysa Agnieszki Królczak
-Kaczmarek, która chodziła z poszukiwa-
czem od drzwi do drzwi, zbierając zgody 
właścicieli pól płowieckich. Te były niezbęd-
ne, by kujawscy „Galowie” mogli otrzymać 
pozwolenie na poszukiwania z użyciem 
wykrywaczy metalu od Kujawsko-Pomor-
skiego Konserwatora Zabytków. Otrzymali 
takie pozwolenie. I tu ciekawostka. Mało kto 
wie, że w Polsce istnieje restrykcyjne prawo, 
uznające poszukiwania zabytków z użyciem 
narzędzi elektronicznych za przestępstwo 
nawet wówczas, jeśli poszukiwacz szuka na 
własnym podwórku i nic nie znalazł… Cóż, 
to już temat na osobną historię.

Tym razem jednak wszystko miało się 
odbyć lege artis. Do organizacji pierwszych 
ogólnopolskich poszukiwań pod Płowca-
mi włączył się wójt gminy Radziejów Marek 
Szuszman. Obecni na poszukiwaniach, także 
aktywnie, byli okoliczni radni, a także wójt 
gminy Nieszawka, który prywatnie jest po-
szukiwaczem i członkiem detektorystycznej 
grupy Weles z Kujaw. W imieniu „Galów”, pre-
zes Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Arche-
ologicznego „GAL” Daria Wyrostkiewicz, hi-
storyk, wystąpiła do Mikołaja Bogdanowicza, 
wojewody kujawsko-pomorskiego oraz Grze-
gorza Pudy, ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
o patronaty honorowe. Nikt „Galom” nie od-
mówił, a wojewoda do poszukiwaczy wysto-
sował list, w którym życzył im powodzenia.

W wigilię bitwy, 26 września, pod po-
mnikiem spotkało się około 200 pasjonatów 
historii z całej Polski – reprezentanci najlep-
szych organizacji poszukiwawczych. Pojawi-
li się też archeolodzy, historycy, dziennikarze 
z mediów ogólnopolskich i regionalnych, 
a  także rekonstruktorzy z Chorągwi Zacięż-
nej Ziemi Radziejowskiej i Chorągwi Zacięż-
nej Ziemi Kujawskiej. Okazało się, że idea 
odnalezienia pola bitwy jest żywa i fascy-
nująca. Poszukiwacze odnaleźli dziesiątki 
zabytków. Od epoki wpływów rzymskich 
sprzed niespełna 2 tysięcy lat (np. monety 
rzymskich cesarzy) przez zabytki średnio-
wieczne po nowożytne przedmioty, ozdoby, 
elementy ubioru. Część zabytków jest anali-
zowana pod kątem bitwy, jednak to dopiero 
początek! Obecnie zabytki są opracowane 
celem sprawozdania do konserwatora za-
bytków i znajdują się czasowo w Muzeum 
Wojny i Pokoju nad Gopłem. Jak twierdzą 
„Galowie”, poszukiwania będą trwały przez 
trzy lata! Życzymy im powodzenia! Jak mó-
wią detektoryści: DARZ DÓŁ!

Tekst: Robert Wyrostkiewicz
Foto: Marcin Kwiatkowski – Grupa Poszukiwawcza 

WELES

pów po bitwie i ukryte? Czy w ogóle mają jakiś 
związek z bitwą? Tego z pewnością stwierdzić 
nie można. Podobnie rzecz się ma ze skarbem 
monet krzyżackich, który w 1969 r. odkrył 
Czesław Marchwiński na polu w Płowcach, 
200 metrów od pomnika. Żadna z monet nie 
jest młodsza niż bitwa płowiecka i mogły być 
wówczas w użyciu, co może wskazywać na ich 
powiązanie z bitwą. Zapiski archeologiczne 
mówią jeszcze o jednym mieczu, który przed 
laty miały znaleźć dzieci z Płowiec. Gdzie? Nie 
wiadomo. Co stało się z tym zabytkiem? Także 
słuch po nim zaginął.

Poszukiwacze startują więc od zera. 
A wszystko zaczęło się od powołania do ży-
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Laureat z przedstawicielami gminy Topólka

Wieści gminne z Topólki

Sołtys Roku

Dzień Seniora

Wręczenie statuetki

5 października w siedzibie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej od-
był się finał 19. edycji „Sołtysa Roku” i konferencja „Silniejszy sołtys, 
silniejsze sołectwo”. Uroczystość zorganizowana została przez Krajo-
we Stowarzyszenie Sołtysów i „Gazetę Sołecką”. 

W części konferencyjnej poseł Ryszard Wilczyński przedstawił 
proponowane zmiany prawne, a prezes Ireneusz Niewiarowski mó-
wił o już dokonanych zmianach prawnych, które były sukcesami 
KSS, m.in. ustawa o funduszu sołeckim. Odbyła się krótka dyskusja, 
a następnie uroczyste wręczenie licznych nagród. 

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że wyjątkowym laure-
atem tej edycji konkursu został Henryk Kołecki – sołtys sołectwa 
Kozjaty, sprawujący tę funkcję nieprzerwanie od 47 lat. Serdecznie 
gratuluję sukcesu i życzę jednocześnie wielu owocnych lat pracy na 
rzecz sołectwa i naszej lokalnej społeczności.

Tekst: Konrad Lewandowski
Foto: Archiwum UG w Topólce

Gminna Biblioteka Publiczna w Topolce, 7 października br., zor-
ganizowała „Dzień Seniora”. Zebranych gości powitała dyrektor 
placówki Małgorzata Wojtczak i  wójt gminy Konrad Lewandow-
ski, którzy złożyli seniorom życzenia z okazji ich święta. Seniorzy 
otrzymali kwiaty. Uświetnieniem spotkania był gościnny występ 
seniorów z  Lubrańca. Przedstawili inscenizację do utworów Jana 

Brzechwy i Juliana Tuwima. Największym uznaniem widowni cieszy-
ły się skecze pt. „Baba ze wsi pani z miasta”, „Czym los obdarzył ko-
biety” i „Dobra zmiana - humor żydowski czyli szmonces”. Seniorzy, 
występujący gościnnie w Topolce, otrzymali gromkie brawa i kwiaty. 
Mamy nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie naszych seniorów z se-
niorami z Lubrańca. 

Tekst/Foto: Małgorzata Wojtczak

Seniorzy z Lubrańca podczas występu artystycznego Przy kawie i słodyczach rozmowom nie było końca
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PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 112

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
7.10.2021r. w miejscowości Płowce Drugie (gm. Radziejów) doszło 
do kolizji drogowej na drodze krajowej DK 62. Stanowisko kierowania 
Komendanta Powiatowego PSP w Radziejowie otrzymało zgłoszenie 
o godz. 10:52. Na miejsce zdarzenia zadysponowano służby ratow-
nicze. Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia zastano dwa po-
jazdy: samochód ciężarowy z naczepą oraz samochód osobowy po 
kolizji drogowej. Policja była na miejscu. Obydwa pojazdy znajdowały 
się na jednym z pasów ruchu drogi krajowej, blokując ruch drogowy. 
W zdarzeniu brały udział dwie osoby, które nie zgłaszały żadnych do-
legliwości. Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały 
na odłączeniu akumulatora w pojeździe osobowym, odcięciu zasila-
nia butli z gazem i udzieleniu wsparcia psychicznego kierowcy jedne-
go z pojazdów. Po zakończeniu działań ratowniczych oraz czynności 
prowadzonych przez policję, uprzątnięto uszkodzone elementy po-
jazdów oraz zneutralizowano płyny eksploatacyjne. 
14.10.2021r. w miejscowości Wierzbinek doszło do pożaru kotłow-
ni w pawilonie handlowym. Stanowisko kierowania Komendanta 
Powiatowego PSP w Radziejowie otrzymało zgłoszenie o godz. 
9:04. Na miejsce zdarzenia zadysponowano służby ratownicze. Po 
przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia zastano zadymienie w po-
mieszczeniach obiektu. Działania przybyłych zastępów polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu prądu, sprawdzeniu 
czy w obiekcie nie przebywają ludzie. 
14.10.2021r. w miejscowości Połajewo (gm. Piotrków Kujawski) do-
szło do kolizji drogowej na drodze powiatowej 2834C. Stanowisko 
kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Radziejowie otrzyma-
ło zgłoszenie o godz. 17:27. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 
służby ratownicze. Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia za-
stano jeden pojazd osobowy po uderzeniu w drzewo, które znajdo-
wało się na łuku drogi. Drzewo pod wpływem uderzenia złamało się 
i zablokowało pas drogi. Policja była na miejscu. W zdarzeniu brały 
udział dwie osoby, które nie zgłaszały żadnych dolegliwości. Miej-
sce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu 
akumulatora w pojeździe osobowym, udzieleniu wsparcia psychicz-
nego kierowcy jednego z pojazdów i usunięciu drzewa, blokującego 
pasy ruchu. Po zakończeniu działań ratowniczych oraz czynności 
prowadzonych przez policję uprzątnięto uszkodzone elementy po-
jazdów oraz zneutralizowano płyny eksploatacyjne. 

Z ŻYCIA KOMENDY

Od 15.09.2021 r. do 15.10.2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 68 zdarzeń, w tym:

Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość interwencji
1. Pożar 4
2. Miejscowe zagrożenie 57
3. Alarm fałszywy 7

W dniach 20–23 września br. na terenie Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie odbyły się ćwiczenia 
obiektowe. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie technik tak-
tyk zwalczania pożarów, ewakuacji osób poszkodowanych w  zda-
rzeniach masowych oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej po-
mocy osobom poszkodowanym. 

28 września br. komisja egzaminacyjna powołana przez Kujaw-
sko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej przeprowadziła egzamin końcowy szkolenia, kierujących 
działaniem ratowniczym dla członków OSP; dowódców OSP. Szko-
lenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Zasadami organizacji 
szkoleń członków OSP, biorących bezpośredni udział w działaniach 
ratowniczych”, zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 2015 r.

Celem szkolenia było przygotowanie członków OSP do kierowa-
nia działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umie-
jętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji 
w działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń, kształcących 
nawyki i umiejętności w OSP. Szkolenie obejmowało łącznie 36 go-
dzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Absolwent szkolenia 
uprawniony jest do kierowania działaniami ratowniczymi na pozio-
mie interwencyjnym, zgodnie z właściwymi uregulowaniami praw-
nymi w przedmiotowym zakresie.

EWAKUACJA W SZKOŁACH
Od września trwa praktyczne sprawdzenie warunków i orga-

nizacji ewakuacji w szkołach na terenie powiatu radziejowskiego. 
W  próbnych ewakuacjach uczestniczą funkcjonariusze komendy 
powiatowej PSP w Radziejowie, którzy oceniają jej przeprowadze-
nie. Jednocześnie przypominamy o obowiązku sprawdzenia warun-
ków i organizacji ewakuacji w obiektach przeznaczonych dla ponad 
50 osób, będących jego stałymi użytkownikami (nie dotyczy budyn-
ków mieszkalnych). 

Tekst/Foto: st. kpt. Mariusz Marciniak, 
sekc. Patryk Wojciechowski
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Mistrzynie z nauczycielem Krzysztofem Rosińskim

Finał wojewódzkich 60. zawodów strzeleckich ,,O Srebrne Musz-
kiety 2021” rozstrzygnięto 20 września br. na strzelnicy sportowej 
Wojskowego Klubu Strzeleckiego Zawisza Bydgoszcz. Zawody mają 
charakter ogólnopolski i są rozgrywane w etapach: szkolnym, wo-
jewódzkim i centralnym. Organizatorem eliminacji wojewódzkich 
było Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i WKS Zawisza Bydgoszcz.

Zawody otworzył przedstawiciel KO w Bydgoszczy wizytator Sławo-
mir Koniczyński i prezes WKS Zawisza Bydgoszcz Adam Graduszewski. 
W zmaganiach strzeleckich wystartowało sześć trzyosobowych drużyn 
z województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy zawodów rywalizo-
wali ze sobą na nowoczesnej strzelnicy, strzelając z karabinka sportowe-
go kal. 5,6 mm. Mieli do oddania 60 strzałów ocenianych w pozycji le-
żącej, w czasie 50 minut do tarczy oddalonej na odległość 50 m. Wyniki 
były liczone jak na zawodach najwyższej rangi światowej.

Drużyna z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w 
Radziejowie w składzie: Paulina Panfil, Zuzanna Szymkiewicz, Alicja 
Konwent w klasyfikacji drużynowej kobiet wywalczyła 2. miejsce, ule-
gając reprezentacji z XI LO w Bydgoszczy. Najlepiej z drużyny strzelała 
Paulina Panfil. Dziewczęta zasłużyły na słowa pochwały, pokazały wielką 

Wystrzelały II miejsce w województwie

wolę walki i zaangażowanie. Jak zwykle można na nie liczyć. Potwierdzi-
ły to również te zawody.

Tekst: Krzysztof Rosiński
Foto: Archiwum ZSM

Nauczyciele z Radziejowa 
na najwyższym podium

XXVI Mistrzostwa Nauczycieli i Pracowników Oświaty Kujaw-
sko-Pomorskiego Okręgu ZNP w Strzelectwie Sportowym 2021 
odbyły się 18 września 2021 roku na strzelnicy Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Forcie VI im. Jaremy Wiśniowieckiego 
w Toruniu. Zawody organizacyjnie wsparł Leszek Pokal z Toruń-
skiego Zarządu Oddziału ZNP.

W myśl zasady nie liczy się ilość, lecz jakość, radziejowski Oddział 
ZNP wystawił tylko jedną drużynę, której zawodnicy Jagoda Mu-
szyńska i Krzysztof Rosiński stanęli na wysokości zadania. Strzela-
jąc z karabinka sportowego kal. 5,6 mm do tarcz strzeleckich z odle-
głości 50 metrów, zajęli drużynowo pierwsze miejsce w klasyfikacji 
generalnej zawodów. Dodatkowo do Radziejowa została przywie-
ziona przechodnia statuetka Mikołaja Kopernika, którą zwycięskiej 
drużynie wręczył prezes Kujawsko-Pomorskiego Okręgu ZNP w Byd-
goszczy Krzysztof Markiewicz.

Tekst: Krzysztof Rosiński
Foto: Archiwum ZSM

Zwycięskie drużyny zawodów strzeleckich

Wojskowi adepci  
na wystawie sprzętu zbrojeniowego

Z okazji 15-lecia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgosz-
czy, 7 października 2021 roku uczniowie klas mundurowych z Ze-
społu Szkół Mechanicznych w Radziejowie uczestniczyli w wysta-
wach i pokazie sprzętu wojskowego, będącego na wyposażeniu Sił 
Zbrojnych, który został zorganizowany w Bydgoskim Centrum Tar-
gowo-Wystawienniczym.

Można było zoba-
czyć makiety prze-
wozów kolejowych 
sprzętu wojskowego, 
sprzęt i wyposażenie 
indywidualne żołnie-
rzy, pojazdy systemu 
ochrony przeciwmi-
nowej, stanowiska 
obsługi sprzętu łącz-
ności, systemy awa-
ryjnego hamowania 
samolotów, prototy-
py indywidualnych 
racji żywnościowych, 
przeznaczonych dla żołnierzy wojsk specjalnych.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz statyczny sprzętu 
wojskowego. Uczniowie mogli obejrzeć czołg LEOPARD, czołg średni 
PT-91, wóz rozpoznania WRT ROSOMAK, kołowy transporter opancerzo-
ny ROSOMAK, samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD, 
haubicę samobieżną KRAB oraz moździerz samobieżny RAK. Największą 
atrakcją był pokaz tresury psa służbowego. Zaprezentowano jego posłu-
szeństwo i właściwe reakcje na określone zadania.

Panowała miła i ciepła atmosfera, nie zabrakło również grochówki 
wojskowej. Serdeczne podziękowanie za zaproszenie uczniów naszej 
szkoły z opiekunami składamy pułkownikowi Tomaszowi Rożniakow-
skiemu.

Tekst: Krzysztof Rosiński
Foto: Zuzanna Szymkiewicz 

Wystawa sprzętu wojskowego



Prawo i porady

W powiecie radziejowskim działają jednostki, które udzielają darmowego poradnictwa. Ich pracownicy gotowi są udzielić bezpłat-
nej pomocy, używając wszystkich dostępnych im środków oraz z zachowaniem anonimowości interesanta.

Poniżej tabela, przedstawiająca harmonogram działania poszczególnych punktów nieodpłatnego poradnictwa:

Nieodpłatna pomoc prawna

„CZUJKA na straży TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są 
w  stanie przybyć do punktu lub osoby, doświadczające trudności 
w komunikowaniu się, mogą otrzymać poradę przez telefon lub z do-
jazdem do klienta. Więcej informacji pod numerem: 54 285 35 53.

Z pomocy można skorzystać również na odległość. W takim 
przypadku prosimy przesłać oświadczenie na adres e-mail: organi-

zacja@radziejow.pl lub skontaktować się telefonicznie z pracowni-
kiem Starostwa Powiatowego w Radziejowie. Oświadczenie można 
znaleźć na stronie internetowej starostwa: www.radziejow.pl w za-
kładce Urząd  Nieodpłatna pomoc prawna

Tekst: Katarzyna Nowak

W okresie jesienno-zimowym w naszym kraju w mieszka-
niach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania 
pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo 
niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycz-
nych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest 
także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym 
zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani za-
pachu. Kampania jest skierowana do społeczeństwa,  m.in. 
do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Głównym jej celem  
jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem wę-

gla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Istotnym jest uświadomienie 
odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eks-
ploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzin-
nych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku 
okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych 
oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, in-
nych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, 
w  których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazo-
wego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i  spalinowych: 
cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drew-

nem), dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, co 
najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od 
palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych, co naj-
mniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych. 
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców blo-
ków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co naj-
mniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów 
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!
Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne 

przewodów kominowych, użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgod-
nie z instrukcją producenta, nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych, 
nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych, w przypadku wymiany okien 
na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej 
o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku 
i mogą pogarszać wentylację. Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty 
głowy, duszność, senność, osłabienie, przyśpieszona czynność serca, mogą one 
być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast 
przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Tekst: st. kpt. Mariusz Marciniak, 
sekc. Patryk Wojciechowski


