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Jubileusz radziejowskich seniorów

Słuchacze Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Radziejowie

Jan Jaworski,  
przewodniczący  
Rady Słuchaczy Patroni honorowi uroczystości

Więcej informacji o wydarzeniu na drugiej stronie gazety



Aktualności samorządu powiatowego

„Czym jest wolność, wie ten, kto ją stracił...”

Odznaczenia dla naszych medyków

W czwartek, 11 listopada odbyły się powiatowe obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości. Miały one oficjalny charakter. 
Dzień ten upamiętnia wydarzenie z 1918 r. – przekazanie przez 
Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józe-
fowi Piłsudskiemu. 

W tym roku obchodziliśmy 103. roczni-
cę odzyskania przez Polskę suwerenno-
ści. Powiatowe obchody rozpoczęła msza 
święta w kościele farnym w Radziejowie. 
Przewodniczył jej ks. proboszcz Ireneusz 
Mrowicki, który w swoim kazaniu nawiązy-
wał do patriotyzmu. Podczas homilii przy-
wołał słowa Ernesta Brylla: „Ojczyzna nie 
jest miejscem samotnym. To jest miejsce, 
gdzie musimy być razem”. Po mszy uczest-
nicy powiatowego święta przemaszero-
wali na radziejowski rynek przed pomnik 
Chwały Oręża Polskiego.

Oficjalną część na rynku rozpoczął mel-
dunek o gotowości do rozpoczęcia uroczy-
stości złożony przez dowódcę uroczystości 

Krzysztofa Rosińskiego. Poczet flagowy wciągnął na maszt flagę 
państwową przy jednoczesnym odśpiewaniu przez zgromadzonych 
„Mazurku Dąbrowskiego”. Wzorem lat ubiegłych głos zabrał starosta 

Starosta Jarosław Kołtuniak 
podczas przemówienia

radziejowski. W swoim przemówieniu podkreślił, że po raz kolejny 
spotykamy się na uroczystości poświęconej Ojczyźnie i Wolności. – 
11 listopada to symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary 
i symbol zwycięstwa. Przed chwilą odśpiewaliśmy hymn państwowy, 
z dumą kadeci jednej ze szkół wciągnęli flagę państwową na maszt. 
Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim 
Polakom, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie (…). Przywołał też 
słowa poety: – Czym jest wolność?…. wie ten….. kto ją stracił./ Ten, kto 
przeżył niewolę i śmierć widział braci. Wolność – zwykle krzyżami się 
mierzy/ Bohater narodowy Polski walczył o wolność naszą ... i waszą, 
moją… i twoją.

Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod po-
mnikiem przez przybyłe delegacje. Nie zabrakło przedstawicieli 
starostwa. Wystąpili w niej: skarbnik Urszula Miętkiewicz, członek 
zarządu powiatu Irena Matuszak, starosta Jarosław Kołtuniak oraz 
wicestarosta Grzegorz Piasecki. Radziejowskie uroczystości po-
prowadziła sekretarz naszego powiatu Małgorzata Chłodzińska. 
Uświetniły je pododdziały kadetów z powiatowych klas munduro-
wych Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Rolnicze Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, a część artystyczną 
przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek. Jak co roku, 
obecna na uroczystości była także orkiestra ze Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Radziejowie.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz wręczył pracow-
nikom Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Ra-
dziejowie odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Zostały 
one nadane przez ministra zdrowia w podziękowaniu za trud włożony 
w pracę w ogniu pandemii COVID-19.

Uroczystość odbyła się w środę, 27 października, w Zakładzie Aktyw-
ności Zawodowej w Radziejowie. Podczas imprezy odznaczonych zostało 
23  pracowników ochrony zdrowia powiatu radziejowskiego. Po odebraniu 
odznaczeń, przemówienie wygłosił wojewoda, który mówił o ogromnej roli, 
jaką w województwie odegrała radziejowska lecznica. Podkreślił, że jest ona 
jedną z najlepiej wyposażonych placówek medycznych w Kujawsko-Pomor-
skiem, a postawa i zaangażowanie pracowników radziejowskiego szpitala 
były wzorem dla innych szpitali. Na koniec wystąpienia Mikołaj Bogdanowicz 
wręczył dodatkowe podziękowania dyrektorowi powiatowego szpitala w Ra-
dziejowie Sebastianowi Jankiewiczowi.

Następnie głos zabrał starosta Jarosław Kołtuniak. Pogratulował uhono-
rowanym medykom na czele z dyrektorem szpitala oraz serdecznie podzię-
kował im za to, że poświęcili siebie i swoje zdrowie po to, by ratować życie 
innych ludzi. Podkreślił, że taka postawa zasługuje na największy szacunek. 
– Wszystkie moje słowa będą blade w porównaniu z tym, co Państwo zrobiliście 
dla lokalnego szpitala. Mam na myśli służbę medyczną i wiele osób bezimien-
nych, które nie zostały tutaj wymienione. Wam wszystkim chciałem podzię-
kować, bo ten kto był w centrum tego wirusa w pandemii, codziennie narażał 
własne życie, żeby ratować inne życie zasługuje na najwyższe uznanie. (…) Życie 
jest wartością najwyższą i wy zdaliście egzamin, kiedy ratowaliście inne istnie-
nia. W imieniu zarządu powiatu, starosta wręczył wojewodzie pamiątkowy 
grawerton, wyrażając wdzięczność za pomoc naszemu powiatowi w czasach 
pandemicznych. Dyrektor radziejowskiego szpitala, również w krótkim prze-

Odznaczeni medycy w towarzystwie przedstawicieli samorządu powiatowego  
i wojewódzkiego

Delegacja Starostwa Powiatowego w Radziejowie

Poczty sztandarowe powiatowych instytucji

mówieniu, w którym podkreślił, ze jest dumny z bycia częścią społeczności 
SPZOZ w Radziejowie, zapewnił, że nasz szpital jest gotowy, by dalej walczyć 
z zakażeniami: – Jesteśmy zmęczeni, ale myślę, że nasza kadra medyczna jest 
na tyle silna, na tyle zorganizowana, że kolejną falę koronawirusa pokonamy. 
Jankiewicz przekazał wyrazy uznania i podziękowania wszystkim, którzy po-
magali szpitalowi, zaznaczając, że bez tej pomocy szpital nie funkcjonował-
by tak sprawnie. Wymienił m.in.: wojewodę, starostę, komendantów policji 
i straży pożarnej oraz przedstawicieli Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wszyscy przemawiający zgodnie zauważyli, że nadchodzi trudny czas, 
związany z czwartą falą pandemii koronawirusa, dlatego życzyli radziejow-
skim medykom wielu sił i wytrwałości w dalszej pracy i kontynuowaniu misji 
ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska
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Powiat radziejowski, przy wsparciu Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych zakupił dla Domu Pomocy Społecznej 
w Piotrkowie Kujawskim 9-osobowy samochód 
przystosowany do przewożenia osób, poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich. 

Pojazd został zakupiony w ramach projektu pn „Zakup mikrobusu do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim”, którego celem 
była likwidacja barier transportowych poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym 
z terenu powiatu radziejowskiego dostępu do usług świadczonych przez piotrkowski DPS.

Placówka zapewnia całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym. 
Udziela kompleksowego wsparcia i pomocy w zaspokajaniu potrzeb bytowych, opiekuń-
czych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu. Dom dysponuje 70 miej-
scami. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu wózków inwalidzkich znacznie 
usprawnił działalność placówki. 

Wydatek został współfinansowany z PFRON w ramach „Programu wyrównywanie różnic 
między regionami III”. Kwota kwalifikowana projektu wynosiła 195 499,89 zł, dofinansowa-
nie z PFRON zaś 105 000,00 zł. Wkład własny powiatu radziejowskiego to 90 499,89 zł.

Nowy mikrobus

Basen znowu 
za 2 zł!

Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak 
podpisał porozumienie z wójtem Wierz-
binka Pawłem Szczepankiewiczem w spra-
wie promocyjnego korzystania z krytej 
pływalni „Plusk” w Radziejowie przez mło-
dzież, zamieszkującą gminę Wierzbinek.

Usługa polega na udostępnieniu basenu 
młodzieży do 13 roku życia. Osoby te płacą 
w kasie pływalni 2 zł, co uprawnia ich do 
jednorazowego korzystania z pływalni przez 
godzinę. By skorzystać z promocji koniecz-
ne jest okazanie legitymacji szkolnej lub 
innego dokumentu, stwierdzającego tożsa-
mość. Porozumienie trwa od 4 listopada do 
29 grudnia br. Zachęcamy do korzystania 
z promocji!

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

(od lewej): Jarosław Kołtuniak i Paweł Szczepankiewicz

Uwaga na oszustów!

Nowy mikrobus dla osób  
z niepełnosprawnościami

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: DPS w Piotrkowie Kujawskim
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Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Aneta Jędrzejewska, czło-
nek zarządu, reprezentująca marszałka województwa kujawsko-po-
morskiego Piotra Całbeckiego, starosta powiatu radziejowskiego 
Jarosław Kołtuniak i były starosta Marian Zieliński, Stanisław Kuni-
kowski i Jerzy Nowacki, Marek Szuszman – wójt gminy Radziejów, 
Sławomir Bogucki – burmistrz miasta i gminy Piotrków Kujawski, 
Sławomir Bykowski – burmistrz Radziejowa, dyrektorzy szkół powia-
towych: Lila Filutowska, Jacek Malinowski, Grzegorz Sobczak, Błażej 
Bartczak oraz dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
– Danuta Wielgosz. Wszyscy serdecznie gratulowali naszym senio-
rom, a także życzyli kolejnych jubileuszy. – Każdy jubileusz skłania 
do refleksji i zadumy oraz do spojrzenia wstecz na ludzi, którzy tworzyli 
uniwersytet przez te 10 lat (…) To piękna, bogata historia tego, co Pań-
stwo zrobiliście. Mnie w głowie utkwiło 5 zapisanych ksiąg, kronik. Jako 
historyk, mogę powiedzieć, że to bardzo dużo. Życzę Wam kolejnych 
kart historii zapisanych w kronikach, bo macie na pewno już pomysł 
na swoją przyszłość, na to, co będziecie robili do kolejnego pięknego ju-
bileuszu. Wszystkiego najlepszego, gratuluję i dziękuję za zaproszenie 
– mówił Jarosław Kołtuniak. W trakcie imprezy czas gościom umili-
ła grupa kabaretowa naszego UTW „Co Wy Na To” oraz chór „Largo”, 
działający przy Klasztorze Ojców Franciszkanów w Radziejowie.

Redakcja „Powiatowego ABC” życzy radziejowskiemu oddziałowi 
KDUTW kolejnych lat owocnej pracy. Niech ta rocznica będzie in-
spiracją do dalszych działań na rzecz aktywizacji seniorów naszego 
powiatu, otwartych na wiedzę i realizujących ideę uczenia się przez 
całe życie.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

10-lecie KDUTW Oddział w Radziejowie

W czwartek, 4 listopada br. w auli Zespołu Szkół Mechanicz-
nych odbyła się uroczystość 10-lecia Kujawsko-Dobrzyńskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Radziejowie. Z powo-
du pandemii, wydarzenie miało roczne opóźnienie, jednak nie 
przeszkodziło to seniorom w świętowaniu jubileuszu.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęto o godzinie 14:00. Po 
wspólnym odśpiewaniu hymnu akademickiego „Gaudeamus igitur” 
prowadzący galę – przewodniczący Rady Słuchaczy radziejowskie-
go uniwersytetu Jan Jaworski wraz z Wandą Wiatrowską – powita-
li zaproszonych gości. Rys historyczny radziejowskiego oddziału 
przedstawił jego wieloletni przewodniczący. Działalność radziejow-
skiego oddziału jest bardzo bogata i została upamiętniona w pięciu 
kronikach. Jaworski dziękował również wszystkim, którzy na prze-
strzeni lat pomagali radziejowskim seniorom w realizacji ich przed-
sięwzięć. – Bardzo sobie cenimy pomoc i współpracę ze starostwem 
powiatowym (…) oraz z innymi samorządami, które wspierają nas jak 
mogą. Cenimy też współpracę z instytucjami kulturalno-oświatowymi: 
szkołami średnimi, szkołą muzyczną i biblioteką na czele z dyrektorami. 
(…) Doceniamy również współpracę z innymi oddziałami UTW. Mamy 
nadzieję, że współpraca ta będzie się dalej pomyślnie układała. 

Oddział KDUTW w Radziejowie powstał z inicjatywy ówczesne-
go prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dra Marka 
Szuszmana. Pomysł został wsparty przez rektora Wyższej Szkoły Hu-
manistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, profesora dra hab. Sta-
nisława Kunikowskiego, byłego starostę radziejowskiego Mariana 
Zielińskiego oraz przewodniczącego Rady Słuchaczy KDUTW we Wło-
cławku Jerzego Nowackiego. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 
45 przyszłych słuchaczy, którzy na przewodniczącego Rady Słuchaczy 
wybrali Jana Jaworskiego. Akt założycielski 5 listopada 2010 r. w auli 
Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie podpisali prof. dr hab. 
Stanisław Kunikowski rektor WSHE, Marian Zieliński – starosta radzie-
jowski i Jan Jaworski – przewodniczący Rady Słuchaczy.

Podczas uroczystości seniorzy wyróżnili wiele osób, wspierają-
cych ich w różnych działaniach i przedsięwzięciach, zaproszonych 
gości i patronów honorowych jubileuszowego święta: Piotra Całbec-
kiego – marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, dra inż. 
Adama Rejmaka – rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku 
i dra Jarosława Kołtuniaka – starostę radziejowskiego. Podziękowa-
nia otrzymały również osoby indywidualne i instytucje, wspierające 
działalność radziejowskiego oddziału. Słuchacze uhonorowali pa-
tronów uroczystości pamiątkowymi grawer tonami, a osoby i samo-
rządy, wspierające finansowo działalność radziejowskich seniorów, 
statuetkami i dyplomami. Statuetkami okolicznościowymi wyróż-
niono także dwudziestu czterech słuchaczy, będących od począt-
ku członkami uniwersytetu. Tytuł „Honorowego Członka KDUTW” 
otrzymali Wanda Wiatrowska oraz Szymon Szynkowski.

Aktywni słuchacze radziejowskiego oddziału 

Jubileusz seniorów

Odśpiewanie hymnu akademickiego

Odznaczeni tytułem „Honorowego Członka KDUTW”
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Wyróżnione uczennice „Łokietka”

Finał XIV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Trzech poetów” odbył się 23 
października br. Uczestniczyło w nim 16 recytatorów wyłonionych w eliminacjach wo-
jewódzkich spośród 70 uczestników. 

Wśród laureatów znalazły się uczennice radziejowskiego „Łokietka” – Julia Mordyl zdo-
była 2. nagrodę, Justyna Wiśniewska została laureatką 4. miejsca. Alicja Krysiak uzyskała 
tytuł finalistki konkursu. Deklamatorki przygotowywał Leszek Grabowski, nauczyciel języka 
polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Łokietka w Radziejowie. Recytato-
rów oceniało jury w składzie: Paweł Gilewski – aktor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Karolina 
Kasprzak – aktorka i scenarzystka, Małgorzata Wojciechowska – instruktorka literacko--te-
atralna. Patronat nad konkursem objęli przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego, starosta 
inowrocławski oraz prezydent miasta Inowrocławia.

Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: ze zbiorów LO

Recytowały Norwida,  
Baczyńskiego i Różewicza

Uczniowie klas V-VIII ze spektrum autyzmu oraz V-VI SPUZ Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie 8 li-
stopada 2021 r. udali się na spotkanie z alpakami.

„Alpakarnia” – gospodarstwo agroturystyczne, w którym hodo-
wane są te urocze stworzenia, mieści się w Szyszyńskich Holendrach 
k/Ślesina. Jest to bardzo ciekawe miejsce, które pozwala na bez-
pośredni kontakt ze zwierzętami i wypoczynek pośród nich. Kiedy 
dojechaliśmy do gospodarstwa, opiekunka zwierząt rozdała nam 
wiaderka z przysmakami. W czasie karmienia alpak, kóz i  świnek 
zdarzyło się wiele zabawnych 
i niespodziewanych sytuacji. 
Zwierzęta same zaglądały nam 
przez ramię, kozy biegały za 
wiaderkami i wykradały ulu-
bione kąski. Uczniowie mogli je 
dotykać, głaskać, przytulać się, 
biegać za nimi. Pani, która była 
naszym przewodnikiem, opo-
wiedziała wiele ciekawostek 
o alpakach. Wiemy, że ich wełna 
jest bardzo miękka i delikatna, 
a  także hipoalergiczna. W dro-
dze powrotnej – po pełnej wra-
żeń alpakoterapii – wstąpiliśmy 
do bazyliki Najświętszej Maryi 
Panny w Licheniu Starym.

Tekst/Foto: Lidia Kubiak
Uczniowie nawiązali przyjacielskie relacje  
ze zwierzętami

Wśród przyjaznych alpak

Alpakoterapia Noc kryminałów
Za nami pierwsza w tym roku szkolnym noc z książką 
w „Łokietku”, która odbyła się pod hasłem „Noc czytania z dresz-
czykiem”. Wzięło w niej udział 64 uczniów naszego liceum, dy-
rekcja i nauczyciele. Swoją obecnością zaszczyciła nas Danuta 
Wielgosz – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Radziejowie. 

29 października 2021 roku, w późny piątkowy wieczór zebrali-
śmy się w pustej już o tej porze szkole, zabraliśmy ze sobą ogromną 
dawkę dobrego humoru i... dreszczyk emocji – taka okazja zdarza 
się przecież raz w życiu! O godzinie 18.00 przenieśliśmy się w świat 
kryminałów Agaty Christie, a dokładniej do Orient Expresu. Noc-
ne opowieści z dreszczykiem rozpoczęła Danuta Wielgosz, kolejne 
fragmenty książki czytane były przez uczestników maratonu. Jed-
nym z punktów programu było tworzenie w grupach komiksu „Mój 
kryminał” oraz zabawa literami autorstwa Pawła Jarońskiego – czyli 
rozwiązywanie rebusów. Nie zabrakło czasu na gry i zabawy spor-
towe. Okazało się, że nawet w środku nocy spędzamy czas twórczo 
i aktywnie. Po lekturze i wysiłku sportowym przyszedł czas na film… 
z dreszczykiem oczywiście. Obejrzeliśmy fragmenty filmu „Szósty 
zmysł” w reżyserii M. Nighta Shyamalana. Nadszedł ranek, a tym sa-
mym koniec imprezy. Moooocno zmęczeni, ale w doskonałych na-
strojach wróciliśmy do domów. 

„Noc czytania w Łokietku” była okazją do wartościowego spędze-
nia czasu i poznania szkoły z nowej, nocnej perspektywy. Wielbicie-
lom mrocznych tajemnic i fanom kryminałów nie zdradzimy zbyt 
wiele. Kto zginął, gdzie, dlaczego? Rozwiązania zagadki szukajcie 
w bibliotece. Zapraszamy do lektury „Morderstwa w Orient Expresie”. 
Wszystkim uczestnikom maratonu gratulujemy wytrwałości i dzię-
kujemy za wspólnie spędzony czas. Miłośników nocnego czytania 
zapraszamy na kolejne spotkania z książką w naszym „Łokietku”.

Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: ze zbiorów LO

Nocne czytanie z dreszczykiem
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Eksponaty z wystawy pokonkursowej

Towarzystwo Miłośników Kujaw w Ra-
dziejowie w ramach projektu ze środków 
starostwa powiatowego dla organizacji 
pozarządowych – wspieranie przedsię-
wzięć artystycznych wzbogacających 
dorobek kulturalny i artystyczny regio-
nu – już po raz trzeci zorganizowało Po-
wiatowy Konkurs Sztuki Nieprofesjonal-
nej. Konkurs ma odkrywać i promować 
twórców regionu. Swoje prace panie 
prezentują na stoiskach w czasie Świę-
ta Powiatu, Dni Radziejowa, promując 
w województwie ziemię radziejowską.

Tegoroczny konkurs odkrył pasje nowych 
uczestniczek, m.in. dzięki organizowanym 
w  Izbie Regionalnej TMK warsztatom ręko-
dzieła, prowadzonym przez Ewę Smykow-
ską przy współpracy z  KGW, działającymi 
w  powiecie. Jury konkursu w składzie: prze-
wodnicząca – Dorota Kalinowska – etnograf 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku, Małgorzata Sobota – twórczyni 
ludowa, znana hafciarka z Inowrocławia, Ja-
dwiga Reska – znana koronczarka i hafciarka 
z Radziejowa, członkini TMK, przyznało nagro-
dy, wyróżnienia i podziękowania. Na konkurs 
wpłynęło 51 prac wykonanych przez 18 osób.

W kategorii Prace nawiązujące do tradycji 
kujawskiej zwyciężyła Mirosława Skiczak 

Zachować od zapomnienia

z  Osięcin, II miejsce zajęła Emilia Królczak z Radziejowa, a III miejsce ex aequo – Maria 
Anna Surdej z Radziejowa, Elżbieta Witkowska z Witowa, Kinga Woźniak z Witowa Ko-
lonii. Wyróżnienia uzyskały: Barbara Wędrowska (Witowo) Ewa Szmydt (Radziejów), Maja 
Płaczkowska (Radziejów).

Klasyfikacja w kategorii Rękodzieło współczesne przedstawia się następująco: I miejsce 
– Iwona Waszak (Topólka), II miejsce – Maria Marciniak z Przysieka oraz, podobnie jak 
w pierwszej kategorii, III miejsce ex aequo: Irena Janiak i Agnieszka Michalak (obie panie 
mieszkają w Radziejowie). Wyróżniona została Emilia Woźniak (Witowo Kolonia).

Podziękowania za udział w konkursie (ze środków TMK) otrzymały: Karolina Ćwikła, Grażyna 
Kopczyńska, Mirosława Ludwicka, Halina Pietrzak i Beata Witkowska. Przy organizacji konkursu 
i wystawy pokonkursowej pracowali: Ewa Smykowska, Halina Paczkowska, Karol Szmagalski 
oraz Grażyna Izydorczyk. Dziękujemy za udział w konkursie i już teraz zapraszamy ponownie za 
dwa lata. W 2022 roku odbędzie się Powiatowy Konkurs pn. ,,Tradycja w moim domu”.

Tekst: Halina Paczkowska
Foto: Karol Szmagalski, Ewa Smykowska

Dźwięki fletni Pana
Fletnia Pana to instrument muzyczny zaliczany do kategorii dętych 
drewnianych. Jego nazwa pochodzi od greckiego bożka – Pana, 
który według legendy skonstruował syringę z trzciny. W ponie-
działek, 8 listopada w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece odbyło się 
spotkanie z wirtuozem tego instrumentu – Olegiem Dowgalem.

Muzyk jest wykładowcą w Lwowskiej 
Narodowej Akademii Muzycznej, a w wol-
nym czasie komponuje muzykę, której in-
spiracją są ludowe utwory z rejonu Karpat. 
Spotkanie prowadził Roman Pankiewicz. 
W przerwie między wykonywanymi utwo-
rami przedstawiał krótkie rysy historyczne 
utworów i dzieje ich powstawania, można 
było też wysłuchać historii o instrumencie, 
na którym według mitologii greckiej gry-
wał opiekun pasterzy i trzód – Pan.

Oleg Dowgal zagrał na fletni Pana m.in.: 
„Ave Maria”, „Pierwszą kadrową”, „Pierwszą 
Brygadę”, „Samotnego pasterza”, ale rów-
nież samodzielnie skomponowane utwo-
ry. Artysta zaprezentował wiele prostych 
instrumentów, na których trzeba nauczyć 

się grać, by być przygotowanym do nauki gry na fletni. Były to: flet, 
okaryna, drumla i tylenka. Występu wysłuchali uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Radziejowie. Pod-
czas spotkania goście zorganizowali konkurs dla młodzieży, w któ-
rym do wygrania była płyta artysty. Koncert spotkał się z gorącym 
przyjęciem uczniów, którzy oklaskami nagrodzili wspaniały występ 
i wirtuozerię muzyka.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Oleg Dowgal

Spełnione marzenie 
Wiktorii

Biblioteka w Radziejowie 
gościła Wiktorię Piotrow-
ską, autorkę książki „W bla-
sku cieni”, która jest jej 
debiutem. Pisała ją będąc 
uczennicą szkoły średniej, 
obecnie jest studentką lin-
gwistyki w Poznaniu.

Napisanie książki było jej 
marzeniem. Pierwsi recen-
zenci to najbliżsi, rodzina, 
przyjaciele. Później tekst zo-
stał wysłany do kilku wydaw-
nictw. Odpowiedziało Novae 
Res. Jeden z ulubionych au-
torów Wiktorii to Nicholas 
Sparks. Wśród zainteresowań 
jest też piłka nożna i dlatego 
chciałaby spotkać Roberta 
Lewandowskiego. Przed nią 
kolejne marzenia, być może 
napisanie następnej książki. Nie wybiega jednak tak daleko w przy-
szłość. Wiktorii życzymy spełnienia marzeń. Rozmowę poprowadziła 
Marta Tomaszewska, a wysłuchała młodzież z Zespołu Szkół Rolni-
cze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Dziękujemy.

Tekst: Dorota Świderska 
MiPBP w Radziejowie
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Wieści gminne z Bytonia

Kolejny remont drogi
Przy udziale środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego zrealizowane zostało zadanie pod nazwą: Modernizacja drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieral-
nej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 
0,424 km, w obrębie geodezyjnym: Witowo Kolonia cz. dz. nr 20/3. 

Województwo realizując wspólnie z gminą zadanie, przezna-
czyło na nie środki budżetu województwa kujawsko-pomorskiego, 
pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w kwo-
cie 76 320,00 zł. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi 
gminnej w miejscowości Witowo Kolonia, łączącej gospodarstwa 
i  grunty rolne wsi z drogą powiatową. 28 października dokonano 
odbioru robót, potwierdzającego wykonanie zadania. Dzięki inwe-
stycji zyskano 424 metry jezdni o nawierzchni bitumicznej, o sze-
rokości 3,5 m. Wykonano zjazdy do gospodarstw i na pola, a także 
wzmocniono pobocza kruszywem. Wprowadzono stałą organizację 
ruchu, odcinek posiada więc odpowiednie oznakowanie.

Przy zmodernizowanym odcinku drogi została zamontowana 
tablica informująca o realizacji zadania przy współudziale środków 
województwa kujawsko-pomorskiego.

Tekst: Monika Świrska-Walasińska,
Foto: Łukasz Estkowski

Gmina Bytoń uzyskała dofinansowanie z programu Polski Ład na 
budowę hali widowiskowo-sportowej w kwocie 8 milionów zło-
tych. Procedura przetargowa, mająca wyłonić wykonawcę robót 
budowlanych, zostanie wszczęta na początku przyszłego roku.

Celem inwestycji jest budowa nowoczesnego kompleksu spor-
towego przy szkole w Morzycach o funkcjach: edukacyjnej, sporto-
wej, rekreacyjnej, kulturalnej i ekspozycyjnej. Utworzona zostanie 
atrakcyjna prze-
strzeń publiczna 
o szerokim zakre-
sie wykorzystania 
dla uczniów oraz 
m i e s z k a ń c ó w 
gminy. Projekto-
waną halę będzie 
można wyko-
rzystać także do 
organizacji imprez środowiskowych o charakterze rekreacyjnym, 
widowiskowo-estradowym czy wystaw okolicznościowych. Pomysł 
odpowiada na szeroki katalog potrzeb. Projekt ukierunkowany na 
zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i kulturalnych ma promować 
zdrowy styl życia oraz integrację mieszkańców, przyczyniając się do 
rozwoju społeczności lokalnej.

Istniejąca sala gimnastyczna przy szkole podstawowej jest nie-
dostosowana do współczesnych norm i standardów oraz potrzeb 
użytkowników, a w gminie brak jest tego typu budynku, który speł-
niałby rolę obiektu widowiskowo-sportowego. Ponadto inwestycja 
zakłada, poprzez planowane rozwiązania technologiczne, spełnie-
nie wymogów efektywności energetycznej – ograniczenie emisyj-
ności i ingerencji w środowisko, z zastosowaniem odnawialnych 
źródeł energii.

Na realizację inwestycji przyznano wcześniej już dofinansowa-
nie w wysokości 1 miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19. Przyznana kwota uznana jest z kolei za 
wkład własny w ramach programu Polski Ład. Łączna kwota przewi-
dziana na realizację inwestycji wynosi więc 9 milionów złotych.

Tekst: Monika Świrska-Walasińska

Rosnąca odporność 
naszej gminy

Gmina Bytoń, odnotowując najwyższy w powiecie przyrost 
poziomu w pełni zaszczepionych mieszkańców od 1 sierpnia 
2021 r., otrzymała nagrodę w konkursie, wynoszącą milion zło-
tych!

„Rosnąca Odporność” to tytuł konkursu zorganizowanego przez 
pełnomocnika rządu do spraw narodowego programu szczepień 
ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Celem konkursu jest 
utrwalenie i promocja samorządowych działań profrekwencyjnych 
w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. 
Konkurs premiuje gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu 
zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 paź-
dziernika 2021 r. Gmina Bytoń, szczycąc się osiągnięciem najwyższe-
go wyniku w powiecie radziejowskim odbierze nagrodę pieniężną.

Laureat winien przeznaczyć nagrodę na dowolny cel związany 
z  przeciwdziałaniem COVID-19. Mogą być to wszelkie czynności 
związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrze-
nianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków koronawirusa, 
w tym tych społeczno-gospodarczych. O wyniku tej zdrowej rywa-
lizacji zdecydowali mieszkańcy gminy, którym składamy gratulacje 
i podziękowania.

Tekst: Monika Świrska-Walasińska

Nowa hala  
widowiskowo-sportowa
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Całkowita wartość projektu to 1 088 602,69 zł, a dofinansowanie 
to 840  827,26  zł (77,24% wydatków kwalifikowalnych w ramach 
projektu). Środki zewnętrzne w kwocie 731 967,00 zł pochodzą 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 108 860,26 zł 
to dofinasowanie z budżetu państwa. Pozostałe środki pochodziły 
z budżetu gminy Dobre.

W wyniku realizacji inwestycji utworzona została baza lokalowa 
pod realizację przedsięwzięć o charakterze „miękkim”, wynikających 
z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobre na lata 2017- 
-2023, których beneficjentami będą osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym lub ubóstwem. Gmina Dobre jest aktualnie w trakcie 
procedury podpisania umowy na wdrożenie wyżej wymienionych 
inwestycji społecznych przy wsparciu funduszy zewnętrznych. Gmi-
na planuje również wykorzystanie wyremontowanego obiektu do 
realizacji różnorodnych imprez o charakterze integracyjnym, które 
będą finansowane z jej własnych środków.

Tekst: Joanna Maciejewska
Foto: Zdjęcia Archiwum UG Dobre

Wieści gminne z Dobrego

Sala koncertowa

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury po przebudowie

Zakończyły się prace budowlane związane z realizacją projektu 
pn. „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w  Do-
brem”. Inwestycja została przeprowadzona przy wsparciu fundu-
szy zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Obiekt zmienił się zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Zakres prac 
wewnątrz budynku objął m.in.: wykonanie nowych podziałów po-
mieszczeń, ogólnodostępnej łazienki dla osób niepełnosprawnych 
i szybu windowego, ułożenie nowej glazury, malowanie ścian i su-
fitów, wymianę drzwi wewnętrznych oraz instalacji elektrycznej. 
Największą metamorfozę przeszła jednak sala koncertowa, która 
poza gruntownym remontem wzbogaciła się o klimatyzację. Po-
nadto w ramach prac docieplono ściany zewnętrzne oraz dach, 
jak również wykonano tynki zewnętrzne, utwardzono teren dział-
ki oraz wykonano remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury

Uroczyste otwarcie
W piątek, 12 listopada 2021 r. o godz. 18.00 odbyło się uroczyste 
otwarcie zmodernizowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Dobrem. Na realizację tego zadania gmina Dobre pozyskała 

Uczestnicy spotkania podsumowującego projekt

Podsumowanie projektu
Stowarzyszenie KGW Bronisławianki uczestniczyło w projekcie 

„Aktywni Lokalnie”, którego efektem było pozyskanie środków na 
wyposażenie świetlicy wiejskiej w postaci zakupu krzeseł. Ponadto 
stowarzyszenie ogłosiło konkurs pieśni patriotycznej oraz konkurs 
plastyczny dla dzieci „Ekologiczna przyszłość”. Zakończeniem pro-
jektu było spotkanie mieszkańców wsi oraz gminy Dobre na koncer-
cie „Piosenki i pieśni patriotycznej” oraz wspólnym biesiadowaniu 
przy gęsinie i tradycyjnym rogalu świętomarcińskim.

Tekst/Foto: Katarzyna Korzeniewska

dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Natalia Szatkowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury powitała 
zaproszonych gości na czele z przedstawicielami władz samorządo-
wych Stefanem Śpibidą, wójtem gminy Dobre oraz Tomaszem Kuźbą, 
przewodniczącym Rady Gminy Dobre. Wójt, w swoim przemówieniu, 
nakreślił zakres prac wykonanych w ramach modernizacji budynku oraz 
serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w ten projekt. – 
Przekazanie nowoczesnej przestrzeni kulturalnej pozwoli na pielęgnowanie 
dawnych i  stworzenie nowych działań w  sferze kultury oraz zwiększenie 
komfortu osób korzystających z oferty instytucji – podkreślił Stefan Śpibida.

Uroczystości towarzyszył koncert patriotyczny z okazji 103. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podczas którego za-
prezentował się Chór Męski „Osięciny” oraz zespół „Bronisławianki” 
i „Kujawioki od Dobrego”. Zebrani mogli wysłuchać pieśni żołnier-
skiej „Chabry z poligonu” w wykonaniu Wandy Kaźmierczak oraz 
„Roty”, którą zaśpiewał Bartosz Rogacki. 

Tekst: Aleksandra Szymczak, 
Foto: Mirosław KowalskiKoncert w wykonaniu Chóru Męskiego Osięciny
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Wieści gminne z Osięcin

Święto niepodległości
Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości nie jest godzien  

szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości ~ Józef Piłsudski

11 listopada przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach spotka-
ły się delegacje szkół, zakładów pracy i wszystkie osoby chętne, aby 
wspólnie wziąć udział we mszy świętej za Ojczyznę.

W godzinach popołudniowych w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury, po przywitaniu zebranych przez dyrektora GOK Piotra 
Zielińskiego, wystąpił Chór Męski „Osięciny” pod batutą Tomasza Cy-
bulskiego. Następnie w montażu słowno-muzycznym pt. „Gdy wolno-
ści nadszedł czas…” zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej 
z  Osięcin. Program przygotowali: Anna Jezierska, Ewa Staniszewska, 
Małgorzata Hejman, Tomasz Cybuski, Tomasz Zieliński oraz akustyk 
Krzysztof Ulczycki.

Tekst: Monika Gutowska
Foto: Tomasz Zieliński Występ szkolnej młodzieży

W Wojewódzkim Spotkaniu Teatrów Obrzędu Ludowego, Gawę-
dziarzy i Śpiewaków Ludowych, które odbyło się 7 listopada 2021 r.  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach udział wzięły cztery zespoły, 
siedmiu solistów – śpiewaków ludowych i czterech gawędziarzy.

Prezentacje zespołowe jak i indywidualne nawiązywały do ginących 
tradycji i obrzędów ludowych. Łącznie jury wysłuchało i zobaczyło 15 pre-
zentacji. Komisja w składzie: Agnieszka Kostrzewa – kustosz w Muzeum 
Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, pracow-
nik działu folkloru, Wioleta Górska-Nowik – animator kultury o  specjal-
ności teatralnej w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, 
instruktor w dziale artystycznym oraz Piotr Stocki – instruktor śpiewu 
w Zespole Pieśni i Tańca „Kujawy”, działającym w Centrum Kultury „Browar 
B.” we Włocławku przyznało nagrody w trzech kategoriach.

Zdobywcy pierwszej nagrody – Zespół Folklorystyczny „Kujawy Bachorne Nowe”

Pielęgnują śpiew, muzykę i gwarę ludową
W kategorii teatru obrzędu ludowego I nagrodę otrzymał Zespół 

Folklorystyczny „Kujawy Bachorne Nowe” za adaptację elementów 
teatru obrzędu ludowego (w tym przyśpiewki i taniec). II nagroda powę-
drowała do Teatrzyku Dziecięcego „Kruszynka” za piękne posługiwanie 
się dialektem kujawskim, III nagrodę zaś zdobył Zespół Folklorystyczny 
„Kłopocianie” za scenografię.

Wyróżniono zespół Klubu Seniora „Złoty Wiek” za poczucie humoru 
w prezentacji pt. „Od młodości do starości”.

Danuta Kaczmarek ze Śmiełowic uzyskała I miejsce w kategorii przy-
śpiewki ludowe. II miejsce – Ewa Kowalczyk z Radojewic, a III – Zbysław 
Balcerowski z Osięcin. Pierwsza nagroda w ostatniej kategorii – ga-
wędziarze została przyznana Aleksandrze Laskowskiej z Inowrocławia, 
II  nagroda Zofii Szmidt z Radojewic. III nagrodę wywalczyła Antonia 
Benedykt Łukasiewicz z Kowala. Wyróżnienie otrzymała Zofia Adamczyk 
z Włocławka. Nagrody za kreację aktorską, dla solisty, za reżyserię oraz za 
scenariusz jury nie przyznało.

Nagrody zostały ufundowane przez ZAiKS – Fundusz Popierania 
Twórczości, KDBS Włocławek, Starostwo Powiatowe w Radziejowie, wój-
ta gminy Osięciny, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury z Bydgoszczy 
i Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach. Ważnym punktem spotkania 
były przeprowadzone przez jury omówienia warsztatowe z instruktora-
mi – twórcami spektakli konkursowych. Szczególną uwagę zwrócono na 
dbałość o gwarę i dykcję, wzbogacanie programu scenicznego poprzez 
sięganie po nowy repertuar związany z autentycznym przekazywaniem 
obrzędów ludowych, dbałość i estetykę strojów ludowych oraz wytrwa-
łość w nawiązywaniu do tradycji i czynieniu z niej części swojego życia.

Tekst: Monika Gutowska
Foto: Tomasz Zieliński

Senior – to brzmi dumnie
Dzień Seniora w naszej gminie z roku na rok cieszy się dużym za-
interesowaniem. W tym roku obchodziliśmy go 1 października 
w Światowy Dzień Osób Starszych. Organizatorami wydarzenia 
był GOK, wójt gminy oraz Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów 
„Ruch i Zdrowie”. 

Gości powitała przewodnicząca Stowarzyszenia Kreatywnych Senio-
rów słowami – Bardzo wszystkim dziękuję, że jesteśmy i możemy spotykać 

się w miłej atmosferze. 
Kochani, życzę Wam 
wszystkim dużo zdrowia 
i tego, by umieć cieszyć 
się życiem, byście byli 
sprawni i nigdy nie do-
świadczyli samotności 
i opuszczenia przez 
najbliższych. Uroczy-
stość uświetnił występ 
zespołu folklorystycz-
nego „Kujawioki”, za co 
serdecznie im dzięku-
jemy.
Tekst: Urszula Ochocińska

Foto: GOKGoście spotkania – zespół „Kujawioki”

Na straży regionalnej kultury
Zespół folklorystyczny „Kujawy Bachorne Nowe” reprezentował ziemię 
kujawską w Tarnogrodzie na 38. Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi 
Polskiej, ze swoim widowiskiem pt. „Andrzejki na Kujawach Bachor-
nych”. Wydarzenie odbywało się w dniach 15-17 października.

Na scenie w Tarnogrodzie – sto-
licy wiejskiego teatru – zaprezen-
towały się najlepsze zespoły z całej 
Polski, zakwalifikowane podczas 
regionalnych konkursów. Po każ-
dym widowisku Rada Artystyczna 
– prof. Lech Śliwonik – teatrolog 
(przewodniczący), prof. dr hab. 
Piotr Dahlig – etnomuzykolog, dr 
hab. Katarzyna Smyk – folklorysta, 
kulturoznawca, dr hab. Bożena Su-
chocka – reżyser, dr hab. Edward 
Wojtaszek – reżyser - przeprowadziła spotkania warsztatowe z zespołem, 
w  trakcie których wnikliwie omówiła najważniejsze problemy spektakli. 
Uwagę poświęcono wykorzystaniu kultury ludowej w pracy teatralnej.

Nasi uczestnicy swym występem otworzyli trzecią część Sejmiku Teatru 
Wsi Polskiej. Rada Artystyczna uhonorowała „Kujawy Bachorne Nowe” nagro-
dą Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi za niezłomne pełnienie roli strażnika 
regionalnej kultury, repertuar taneczny oraz bogatą oprawę muzyczną. Jesz-
cze raz wszystkim członkom zespołu serdecznie gratulujemy!

Tekst: Monika Gutowska
Zdjęcia: Krzysztof Ulczycki
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Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

11 listopada – obchody tego najważniejszego święta patrio-
tycznego w mieście i gminie Piotrków Kujawski rozpoczęły się 
zbiórką pocztów sztandarowych, delegacji zakładów pracy, 
druhów strażaków oraz mieszkańców przy remizie OSP.

W uroczystym korowodzie ulicami miasta, uczestnicy zgromadze-
nia udali się pod tablicę upamiętniającą wizytę w naszym mieście Pre-
zydenta RP Ignacego Mościckiego, gdzie burmistrz Sławomir Bogucki, 
przewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Włodarski oraz proboszcz 
piotrkowskiej parafii ks. Krzysztof Gąsiorowski złożyli wiązanki kwia-
tów. Następnie przy akompaniamencie piotrkowskiej orkiestry prze-
maszerowali pod obelisk „Ku czci pomordowanych ofiar 1939–1945”, 
gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów przez delegacje: Urzędu Mia-
sta i Gminy Piotrków Kujawski, Rady Miejskiej, parafii pw. św. Jakuba, 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, szkół podstawowych 
w: Piotrkowie Kujawskim, Byczu, Dębołęce, Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, Biblioteki i Ośrodka Kultury, Przedszkola Samo-

rządowego ,,Ku-
jawiaczek” oraz 
żłobka, Społecz-
nej Szkoły Bran-
żowej I Stopnia 
w  Piotrkowie 
Kujawskim, Sto-
w a r z y s z e n i a 
Rozwoju Miasta 
i Gminy Piotr-
ków Kujawski, 
Grupy Rekon-

strukcji Historycznej AK Kolumbowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Nowej Wsi, Zakładu Komunalnego, Domu Pomocy Społecznej, Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Banku Spółdzielczego w Piotrko-
wie Kujawskim, Klubu Seniora ,,Złota Jesień”, Prawa i Sprawiedliwości 
od poseł Joanny Borowiak oraz klubu motocyklowego Born To Ride 
MC Poland oddział Piotrków Kujawski. Po złożeniu kwiatów orkiestra 
odegrała polską pieśń żołnierską z okresu powstania styczniowego pt. 
„Śpij kolego”, po wysłuchaniu której uczestnicy uroczystości przema-
szerowali do kościoła, gdzie odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepod-
ległości w naszej miejscowości miały wyjątkowy charakter. Wyda-
rzenie to było połączone z przekazaniem i poświęceniem nowego 
Sztandaru Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. W czasie uroczystego 
apelu przewodniczący Rady Miejskiej odczytał akt nadania i przeka-
zał nowy sztandar burmistrzowi miasta i gminy Piotrków Kujawski. 

13 listopada, Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujaw-
skim zorganizowała „Koncert Wolności”, podczas którego wystąpił 
lokalny zespół INFECTED z przyjaciółmi, działający przy piotrkow-

 Występ zespołu INFECTED

Przekazanie sztandaru nowemu pocztowi

Narodowe Święto Niepodległości
skim domu kul-
tury. Wydarzenie 
rozpoczęło się od 
rozstrz ygnięcia 
konkursu pt. „Ko-
tylion w barwach 
n a r o d o w y c h ”. 
Celem konkursu 
było kształtowa-
nie postaw patrio-
tycznych wśród 
m i e s z k a ń c ó w 
miasta i gminy, 
włączanie ich w 
obchody Święta Niepodległości, poprzez ręczne wykonanie koty-
lionów w barwach narodowych. Nagrody laureatom konkursu wrę-
czyli: burmistrz Sławomir Bogucki, przewodniczący Rady Miejskiej 
Arkadiusz Włodarski oraz dyrektor BiOK Przemysław Wawrzyniak.

Zespół rozpoczął koncert pieśnią I Brygady Legionów Polskich 
Józefa Piłsudskiego pt. „Legiony”. Publiczność wysłuchała piosenek 
m.in. Zbigniewa Wodeckiego czy Jacka Kaczmarskiego w aranża-
cjach wokalisty i pianisty Marcela Maniewskiego. Nie obyło się bez 
owacji na stojąco oraz bisów. Infected wystąpił w składzie: Kamila 
Sikorska – śpiew, skrzypce, Weronika Serocka – śpiew, Marcel Ma-
niewski – śpiew, instrumenty klawiszowe, Przemysław Wawrzyniak – 
gitary, akordeon, Piotr Redmerski – gitara basowa, Paweł Trawczyń-
ski – saksofony, Piotr Żurek – trąbka, Bartek Suliński – perkusja oraz 
Maciej Herold – perkusjonalia. Koncert poprowadziła Anna Merder. 
Dziękujemy za realizację nagłośnienia i oświetlenia Arkadiuszowi Ja-
rońskiemu oraz Krzysztofowi Nejmanowi.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Ireneusz Kucharski, Anna Borczyńska

Noc w bibliotece
Noc Bibliotek – to wielkie święto bibliotek i czytania w całej Pol-
sce. Nasza biblioteka zachęca swoich czytelników, by poznali ją 
z trochę innej strony, jako otwartą instytucję kultury dla każ-
dego. W tym roku to już siódma edycja pod hasłem „Czytanie 
Wzmacnia”. Wzmacnia – zdrowie, relacje, wiedzę i wyobraźnię – 
tymi słowami dyrektor BiOK Przemysław Wawrzyniak otworzył 
kolejną edycję Nocy Bibliotek. 

Dzieci w skupieniu wysłuchały opowiadania z gatunku „Strasznych opowieści”

Piotrkowska biblioteka obchodziła to święto 22 października 
i mimo wietrznej pogody dzieci nie zawiodły. Było smaczne gotowa-
nie, podczas którego panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrkowa 
Kujawskiego – Alina Woźniak, Alicja Dębowska i Małgorzata Olejni-
czak mówiły m.in.: jak zdrowo się odżywiać, w których książkach moż-
na znaleźć informacje o zdrowiu, a także jakie potrawy są specjałami 
kuchni kujawskiej. Przygotowały smaczne kanapki dla naszych ma-
łych gości. Pani animator malowała bajkowe charakteryzacje. Następ-
nie dzieci z opiekunami przeszły do ośrodka kultury. A tam już czekał 
na nie Teatr Bajeczny z Bydgoszczy. Zabawa była wspaniała. Dzieci 
włączyły się w przedstawienie i pomagały aktorom.

Po spektaklu wróciliśmy do biblioteki, gdzie czekały kolejne nie-
spodzianki – film „Alicja w krainie czarów” i Nocne Czytanie „Ciem-
no wszędzie, głucho wszędzie...”. Dzieci wysłuchały krótkiego opo-
wiadania „W krainie smoków”, a następnie same układały bajkowe 
„straszne” opowieści – Zdradzę tylko tytuły: „Duch w nawiedzonej 
chacie” i ‚”Zaklęte duchy”, a wyobraźnia dzieci jest przeogromna. Dzię-
kujemy naszym współorganizatorom i dzieciom, które swoją energią 
i zaangażowaniem wniosły dużo radości i zabawy w organizację tego 
przedsięwzięcia – stwierdza Monika Kardacz, bibliotekarka.

Tekst: Monika Kardacz
Foto: Przemysław Wawrzyniak

Składanie wiązanek pod pomnikiem
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Wieści gminne z Radziejowa

Zakończono przebudowę dróg gminnych
W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców regularnie od-
dawane są do użytku kolejne odcinki przebudowanych dróg gmin-
nych. We wrześniu tego roku zakończono inwestycję pn. „Prze-
budowa drogi gminnej nr 180425 C Czołowo – Kontrewers 
w miejscowości Czołowo od km 0+151 do km 0+504; Przebudowa 
drogi gminnej nr 180438 C Przemystka – Biskupice do km 0+000 
do km 0+450; Przebudowa drogi gminnej nr 180401 C Radziejów – 
Szczeblotowo od km 2+023 do km 3+013”.

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej 
wraz z wykonaniem poszerzeń istniejących nawierzchni do 4,5 m 
oraz na wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego stabilizowane-
go mechanicznie oraz z destruktu asfaltowego. Łączna długość 
przebudowanych dróg wynosi 1,7930 km. Koszt inwestycji to blisko 
590  000,00  zł. Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma 
Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kruszyna.

Na realizację tej inwestycji pozyskana została dotacja z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów całkowitych. 

W sierpniu tego roku został złożony do wojewody kujawsko-pomor-
skiego wniosek o dofinansowanie na kolejne odcinki dróg gminnych.

Tekst: Joanna Kicińska
Foto: Urząd Gminy Radziejów

Biblioteka  
przeniesiona!

W pierwszej połowie października 2021 roku filia Gminnej Bi-
blioteki Publicznej z Czołowa została przeniesiona do pomieszczeń 
Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie. Bibliote-
ka dysponuje ciekawym zbiorem książek, literatury sensacyjnej, li-
teratury polskiej i zagranicznej, są zarówno kryminały jak i romanse, 
posiadamy książeczki dla dzieci i młodzieży, a także szeroki wybór 
lektur szkolnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników, 
zarówno tych młodszych, jak i starszych. Każdy z pewnością znaj-
dzie dla siebie coś ciekawego do poczytania. 

Tekst/Foto: Jolanta Raźniewska 

Słowa Marii Dąbrowskiej „Książka i możliwość czytania to jeden 
z największych cudów ludzkiej cywilizacji” opisują wciąż aktual-
ny i prosty sposób nauki i rozwoju. Z tej mądrości możemy ko-
rzystać wszyscy, jeśli tylko chcemy.

Zapraszamy do naszych bibliotek w Płowcach i Skibinie, zapew-
niając, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. W myśl powie-
dzenia „Czym skorupka za młodu nasiąknie...” ze szczególnym zapro-
szeniem wychodzimy do najmłodszych, wierząc, że przy pomocy 
rodziców zaszczepimy w nich nawyk czytania.

 Gościliśmy u dzieci w Gminnym Przedszkolu w Skibinie, aby pro-
mować akcję, w której bierzemy od wielu lat udział tj. „Mała książ-
ka – wielki człowiek”. W tym roku wydajemy wyprawki rocznikom 
2015–2018. Beneficjentami są zarówno dzieci, które już są czytelni-
kami, jak i te, które nimi zostaną. Dzieciom, które otrzymały „Pierw-
sze czytanki” w poprzedniej edycji, wydajemy nową kartę do zbie-
rania naklejek. Po uzbieraniu dziesięciu naklejek dziecko otrzymuje 

Mali czytelnicy z dziecięcą lekturą

Nowe laptopy
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Ski-

binie w marcu rozpoczęli szkolenie online w ramach projektu „Sieć 
na kulturę w podregionie włocławskim”, które dotyczyło bezpiecz-
nych zachowań w sieci, a następnie sami pracownicy przeprowadzili 
szkolenie online dla dzieci i młodzieży w wieku 10–14 i 15–18 lat. 
Po przeprowadzonym szkoleniu Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblio-
teczny w Skibinie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Płowcach 
zgodnie z umową otrzymały sześć laptopów (po trzy na placówkę), 
które będą służyć dzieciom i młodzieży z terenu gminy Radziejów.

Tekst: Jolanta Raźniewska

Mała książka – wielki człowiek
imienny dyplom. Kontynuujemy spotkania z dziećmi z miejscowej 
szkoły. Odwiedziły nas dzieci z przedszkola i kl. I z wychowawczynia-
mi. Pierwszoklasiści zapoznały się z pracą w bibliotece i dowiedziały 
się, jak stać się czytelnikiem oraz jak dbać o wypożyczone książki. 
Wiele tych dzieci to już nasi czytelnicy. Dużą popularnością cieszył 
się dział książek dla dzieci. Najmłodsi z zainteresowaniem oglądali 
bogato ilustrowane bajki i ze skupieniem słuchali czytanych wierszy 
wciąż popularnego i znanego poety Jana Brzechwy.

Pamiętajmy, czytanie książek to zarówno sposób na pogłębianie 
wiedzy, usprawnianie myślenia, rozwój różnorodnych kompetencji 
i wyobraźni, jak i doskonała rozrywka i odpoczynek.

Tekst/Foto: Arleta Matuszewska
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Wieści gminne z Topólki

– Zaczęło się tak zwyczajnie. Któregoś razu zadzwonił do mnie 
Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych druh Roman Szczerbiak z informacją, że istnieje możli-
wość pozyskania środków na zakup nowego samochodu pożar-
niczego – wspomina wójt Konrad Lewandowski. Decyzja mogła 
być tylko jedna – Jestem na tak! Rada Gminy poparła mój wniosek 
o dofinansowanie i dzięki temu został zakupiony samochód ra-
townictwa technicznego marki Ford Transit MCA – dodaje wójt.

Jest to w historii funkcjonowania gminy, po reformie ustrojo-
wej, pierwszy nowy samochód zakupiony dla jednostki straży po-
żarnej. Jego wartość to 307 131,00 zł. Ufundowany przez Oddział 
Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w kwocie 
230 348,25 zł oraz Urząd Gminy Topólka w kwocie 76 782,75 zł.

24 października 2021 r. odbyła się uroczystość przekazania 
sprzętu jednostce OSP w Topólce. Ceremonię poprzedziła msza 
święta w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce, podczas któ-
rej nastąpiło poświęcenie sprzętu oraz polecenie Bożej Opatrzności 
służby strażaków OSP. – Druhu Romanie, serdecznie dziękuję. Dzięki 
Pańskiej inicjatywie i zaangażowaniu w cały proces,  brać  strażac-
ka  może  dziś  cieszyć  się  nowym  wozem. Nowy pojazd, nazwany na 
cześć jednego z druhów, którzy odeszli na wieczną służbę, imieniem 
„Rysiek”, to powód do dumy lokalnej jednostki. Niech służy, godnym 
wzorem swojego imiennika: Bogu na chwałę ludziom na pożytek.  
– podkreślił Konrad Lewandowski.

Tekst: wójt gminy Konrad Lewandowski
Foto: Damian Lewiński

Nowy samochód Jednostka OSP w Topólce

Nowy samochód dla OSP

Wyróżnienie dla sołectwa Sadłóg

Sołectwa wyróżnione i nagrodzone w konkursie

Sołtys Arkadiusz Jąkalski (drugi od prawej) w towarzystwie przedstawicieli samo-
rządu gminy Topólka

Uroczyste podsumowanie IV edycji ogól-
nopolskiego konkursu „Fundusz sołecki 
– najlepsza inicjatywa” odbyło się 15 paź-
dziernika w Koninie. Celem konkursu była 
promocja inicjatyw, które służą wzmoc-
nieniu wspólnot sołeckich oraz korzystnie 
wpływają na warunki życia na wsi. 

W konkursie mogły wziąć udział sołec-
twa, które w latach 2010–2020 sfinalizowały 
projekty finansowane ze środków wyodręb-
nionych w ramach funduszu sołeckiego lub, 
w których fundusz ten stanowił wkład wła-
sny. W IV edycji konkursu uczestniczyło 186 
przedsięwzięć zrealizowanych przez wspól-

noty mieszkańców wsi w 16 województwach. Organizatorem kon-
kursu było Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z  siedzibą w Koninie 
przy współpracy z samorządami województw. 

Zaszczytne II miejsce przypadło sołectwu Sadłóg. Nazwa przed-
sięwzięcia: Bezpieczna świetlica. Nagrodę finansową w postaci czeku 
na kwotę 4 500 zł sołtysowi Arkadiuszowi Jąkalskiemu wręczyła Be-
ata Grelowska, dyrektor Wielkopolskiego Biura Regionalnego Towa-
rzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Okolicznościowy czek na 
kwotę 1000 zł przekazał Rafał Chruścicki, Naczelnik Wydziału Roz-
woju Wsi w Departamencie Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W uroczystości 
udział wzięli również przedstawiciele gminy Topólka – wójt Konrad 
Lewandowski, przewodniczący Rady Gminy Stanisław Borkowski 
oraz przewodnicząca komisji ds. promocji Anna Migdalska.

Tekst: Ewelina Waszak
Foto: nadesłane



11
Bezpieczeństwo

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 998/112

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
11.11.2021 roku w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny doszło do koli-
zji drogowej na drodze krajowej DK 62. Stanowisko Kierowania Komen-
danta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie otrzy-
mało zgłoszenie o godz. 08.32. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 
służby ratownicze. Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia zasta-
no dwa pojazdy: samochód ciężarowy z naczepą do przewozu paliwa 
oraz samochód osobowy marki Peugeot 106 po kolizji drogowej. Policja 
była na miejscu. Pojazd przewożący paliwo znajdował się na pasie drogi 
w kierunku Radziejowa, natomiast pojazd osobowy w obrębie skrzyżo-
wania, blokując drogę wojewódzką DW 267. W zdarzeniu brały udział 
dwie osoby, które nie zgłaszały żadnych dolegliwości. Miejsce akcji za-
bezpieczono. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, zabezpieczeniu linią gaśniczą cysterny, odłączeniu akumula-
torów, posprzątaniu drogi z elementów oderwanych od pojazdów, neu-
tralizacji płynów eksploatacyjnych. 

Silne wiatry przeszły przez powiat radziejowski

21 października 2021 roku od godzin południowych jednostki ochrony 
przeciwpożarowej prowadziły działania ratownicze związane z usuwa-
niem skutków silnych wiatrów, które przeszły przez powiat radziejowski. 
Łącznie odnotowano 31 interwencji. W wyniku porywów silnego wiatru 
uszkodzeniu lub zerwaniu uległy dachy na pięciu budynkach. Odnoto-
wano przypadki uszkodzenia pojazdów oraz linii energetycznych, a tak-
że blokujące przejazd powalone konary drzew na drogach publicznych. 
W trakcie prowadzonych działań nikt nie odniósł obrażeń. W działaniach 
brały udział: JRG Radziejów – 10 interwencji, OSP Radziejów – 5 inter-
wencji, OSP Topólka – 4 interwencje, OSP Krzywosądz – 3 interwencje, 
OSP Piotrków Kujawski – 3 interwencje, OSP Dobre – 3 interwencje, OSP 
Osięciny – 2 interwencje, OSP Bycz – 2 interwencje, OSP Paniewo – 2 
interwencje, OSP Orle – 1 interwencja, OSP Bytoń – 1 interwencja.

Ćwiczenia doskonalące z ratownictwa technicznego
20, 21 i 25 października 2021 roku, dzięki uprzejmości właściciela Stacji 
Demontażu Pojazdów „FROST” Skibin 26A, 88-200 Radziejów, strażacy 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie prze-

Od 15.10.2021 r. do 12.11.2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 73 zdarzenia, w tym:

Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość interwencji
1. Pożar 5
2. Miejscowe zagrożenie 64
3. Alarm fałszywy 47

prowadzili  ćwiczenia doskonalące techniki uwalniania osób poszko-
dowanych z pojazdów. Ćwiczenia zrealizowano na bazie samochodów 
osobowych przeznaczonych do kasacji. W ćwiczeniach wzięły udział 
wszystkie zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Głównym ce-
lem ćwiczeń było: omówienie oraz utrwalenie wiedzy z zakresu zasad 
organizacji działań, stosowanych środków ochrony indywidualnej oraz 
zagrożeń dla ratowników występujących w ratownictwie technicznym, 
przypomnienie i utrwalenie umiejętności obsługi sprzętu wykorzy-
stywanego  w ratownictwie technicznym oraz doskonalenie technik 
ratowniczych m.in. stabilizacja pojazdu, wykonanie dostępu do osoby 
poszkodowanej w postaci: podniesienia deski rozdzielczej, „tunelowa-
nia”, usuwanie dachu i innych elementów pojazdu za pomocą sprzętu 
hydraulicznego, będącego na wyposażeniu JRG i przypomnienie metod 
ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów.

Z ŻYCIA KOMENDY
Narodowe Święto Niepodległości, przywrócone przez sejm w 1989 

roku, to bez wątpienia najważniejsze polskie święto narodowe. To świę-
to radości i dumy narodowej. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach 
niebytu nasz kraj powrócił na mapę Europy. Gdy mówimy o wolności 
i niepodległości, to zdajemy sobie sprawę, że są to wartości bezcenne, 
za które w naszej historii wielu rodaków oddało swe życie.

Udział w odzyskiwaniu niepodległości w 1918 roku mieli również 
strażacy. Wśród nich wielcy patrioci i pionierzy polskiego pożarnic-
twa, tacy jak kpt. Józef Hłasko (naczelnik oddziału Warszawskiej Straży 
Ogniowej, pierwszy komendant WSO w niepodległej Polsce), kpt. Jó-
zef Tuliszkowski (organizator wielu jednostek OSP, komendant WSO, 
odznaczony Krzyżem Walecznych za walkę z okupantem niemieckim 
w listopadzie 1918 roku) czy druh Bolesław Chomicz (propagator ruchu 
pożarniczego, współtwórca czasopisma „Przegląd Pożarniczy”) którzy 
dbali o zachowanie tożsamości narodu – języka, kultury i wiary podczas 
codziennej służby, a także konspirując i walcząc zbrojnie z zaborcami.

W celu uczczenia Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listo-
pada 2021 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Radziejowie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której odegrano 
Hymn Państwowy z równoczesnym podniesieniem Flagi Rzeczypospo-
litej Polskiej. Hymn odśpiewali  strażacy obecni na apelu. W uroczystej 
zbiórce uczestniczył zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
st. kpt. Mariusz Marciniak oraz zmiany służbowe JRG.

Tekst/Foto: st. kpt. Mariusz Marciniak, sekc. Patryk Wojciechowski
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Bezpieczeństwo

Marta Tomaszewska: Co 
Panem kierowało przy 
wyborze zawodu i co do 
tej pory było dla Pana 
największym wyzwa-
niem? 

mł. insp. Tomasz Pa-
cholski: Służbę w  policji 
rozpocząłem w 1994 r. 
w Warszawie. Następ-
nie pracowałem w ko-
misariacie w Janikowie, 
a w 2006 r. zostałem sze-
fem jednostki w Pako-
ści. Od 2008 r. do 2016  r. 
pełniłem służbę na sta-
nowisku Naczelnika Wy-
działu Kryminalnego KPP 
Inowrocław, następnie 
Naczelnika Wydziału Ru-
chu Drogowego w Inowrocławiu. Od lute-
go 2017 roku w Radziejowie jako pierwszy 
zastępca komendanta powiatowego, a od 
25 lutego br. jako komendant radziejowskiej 
jednostki policji. Już od dziecka podobały 
mi się mundury oraz radiowozy policjantów. 
Po szkole średniej zdecydowałem się wstą-
pić do policji i nie żałuję tej decyzji. Myślę, że 
jednym z największych wyzwań były poważ-
ne zdarzenia kryminalne, które nadzorowa-
łem jako Naczelnik Wydziału Kryminalnego 
w Inowrocławiu, jednak o szczegółach, ze 
względu na tajemnicę służbową, nie mogę 
mówić. Kolejnym takim wyzwaniem była 
uroczystość wręczenia i poświęcenia sztan-
daru dla radziejowskiej komendy.

M.T.: Mija 9 miesięcy odkąd jest Pan ko-
mendantem KPP w Radziejowie. Jakie 
wyznaczył Pan sobie główne cele, obej-
mując to stanowisko? 

T.P.: Działania radziejowskiej policji, na 
które będę kładł nacisk, są tożsame z prio-
rytetami Komendanta Głównego Policji na 
lata 2021-2023. To przede wszystkim ogra-
niczenie przestępczości przeciwko życiu, 
zdrowiu i mieniu, narkotykowej, cyberprze-
stępczości, w szczególności oszustw oraz 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

M.T.: Co jest największym wyzwaniem dla 
radziejowskiej jednostki?

T.P.: Najważniejszym wyzwaniem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim 
osobom przebywającym na terenie powiatu 
radziejowskiego. Nasz garnizon od wielu lat 
uzyskuje jedne z najlepszych wyników w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim, a  powiat 
należy do najbezpieczniejszych. To zasługa 
policjantów, pracowników cywilnych naszej 
jednostki, ale też wsparcia ze strony miesz-
kańców i władz samorządowych.

W związku z niedawnym przekazaniem sztandaru Komendzie Powiatowej 
Policji w Radziejowie, redakcja naszej gazety udała się na spotkanie  

z młodszym inspektorem Tomaszem Pacholskim,  
który 25 lutego br. objął funkcję komendanta.

ratem Transportu Drogo-
wego czy Wojewódzkim 
Inspektoratem Ochrony 
Środowiska i Krajową 
Administracją Skarbową. 
W dobie pandemii współ-
pracujemy z radziejow-
skim szpitalem, żołnierza-
mi z WOT, sanepidem. Na 
wodach i terenach przy-
brzeżnych wspierają nas 
strażnicy z Państwowej 
i Społecznej Straży Ry-
backiej, funkcjonariusze 
z Państwowej Straży Ło-
wieckiej. Nie można zapo-
minać o stałej współpracy 
z radziejowskim sądem, 
prokuraturą, kuratorami 
społecznymi czy pracow-

nikami opieki społecznej.

M.T.: Jak przedstawia się kwestia wypo-
sażenia radziejowskiej policji?

T.P.: Radziejowscy policjanci nie mogą 
narzekać na sprzęt zarówno transportowy, 
jak i wyposażenia komendy. Wszystko to 
dzięki zakupom z funduszy Komendy Głów-
nej Policji oraz wsparciu samorządów. Oczy-
wiście cały czas staramy się, aby warunki 
pracy i służby były jak najlepsze, a sprzęt był 
systematycznie wymieniany.

M.T.: 8 października KPP w Radziejowie 
otrzymała sztandar. Czym dla Pana jest 
to wydarzenie?

T.P.: Jestem dumny, że to mnie przypadł 
zaszczyt odebrania sztandaru, ufundowa-
nego przez Społeczny Komitet na czele ze 
starostą radziejowskim Jarosławem Kołtu-
niakiem, któremu chciałbym w szczególno-
ści gorąco podziękować za jego osobiste 
zaangażowanie i pomoc. Dziękuję wszyst-
kim za zaangażowanie oraz za to, że nie ba-
cząc na przeszkody i niedogodności (myślę 
tu zwłaszcza o ograniczeniach związanych 
z  pandemię) po blisko dwóch latach od 
zawiązania komitetu, mogliśmy poświęcić 
sztandar. Nadanie sztandaru jest wyrazem 
społecznego uznania za rzetelną, ofiarną 
i  odpowiedzialną służbę funkcjonariuszy 
Policji oraz pracowników cywilnych na rzecz 
ochrony życia, zdrowia i mienia obywateli. 
Sztandar nada odpowiednią rangę jednost-
ce, stanie się symbolem jednoczącym śro-
dowisko policyjne.

M.T.: Czy w KPP Radziejów są wakaty?
T.P.: Nie, od lipca br. mamy zapełnione 

wszystkie etaty policyjne i cywilne.

Dziękuję za rozmowę.
Foto: asp.szt. Marcin Krasucki

M.T.: Jak ocenia Pan poziom bezpieczeń-
stwa na drogach naszego powiatu? Jakie 
działania podejmują policjanci z Radzie-
jowa na rzecz bezpieczeństwa mieszkań-
ców?

T.P.: Myślę, że z roku na rok to bezpie-
czeństwo się poprawia. Widać zmiany w in-
frastrukturze drogowej, policjanci reagują 
na zgłoszenia nanoszone przez mieszkań-
ców na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpie-
czeństwa. W tym roku odnotowaliśmy dwa 
śmiertelne wypadki, podobnie jak w roku 
ubiegłym. Zatrzymaliśmy 59 nietrzeźwych 
kierujących, gdzie w ubiegłym roku było 
ich 53. My, jako policjanci prowadzimy cy-
kliczne akcje, mające na celu poprawę bez-
pieczeństwa. Są to m.in. „Trzeźwy kierujący”, 
„Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, 
„Świeć przykładem”, „Bezpieczny pieszy”. Nie 
można zapomnieć o edukacji najmłodszych 
w szkołach oraz o spotkaniach z seniorami, 
na których promujemy bezpieczne wzorce 
zachowań.

M.T.: By zapewnić najwyższe bezpieczeń-
stwo w powiecie potrzebne jest stałe 
wsparcie władz samorządowych i innych 
służb. Z jakimi podmiotami podejmujecie 
współpracę?

T.P.: Wsparcie ze strony władz samo-
rządowych zarówno powiatowych, jak 
i  poszczególnych gmin jest nieocenione. 
Samorządy doskonale rozumieją potrzebę 
wsparcia Policji np. poprzez dofinansowa-
nie zakupu sprzętu dla policjantów czy sfi-
nansowanie dodatkowych płatnych służb. 
Kwestia współpracy z innymi podmiotami 
to szeroki wachlarz służb i instytucji. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa na drodze 
współpracujemy ze strażakami z PSP jak 
i OSP, ratownictwem medycznym, Inspekto-

Młodszy inspektor Tomasz Pacholski w czasie rozmowy
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Dzielmy się życiem

Oddając krew – darujesz życie!

W każdy czwarty poniedziałek mie-
siąca mobilny punkt poboru krwi Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i  Krwiolecznictwa w Bydgoszczy przy-
jeżdża do Radziejowa, by czekać na 
krwiodawców. Autobus niezmiennie 
parkuje na parkingu starostwa powia-
towego przy ul. Kościuszki 17.

Krew to najcenniejszy dar, który każdy 
człowiek nosi w sobie. Od grudnia 2020 
roku mieszkańcy naszego powiatu oddali 
ponad 183,5 litra krwi. Najwięcej, bo po-
nad 22,5 litra ekipa „krwiobusa” pobrała 
w  lipcu. Każdorazowo 450 ml krwi mogą 
oddać osoby pełnoletnie do 65. roku 
życia, zdrowe, które nie mają żadnych 
objawów infekcji, ważące nie mniej niż 
50 kilogramów. Przychodząc do mobilne-
go punktu poboru krwi, trzeba posiadać 
dowód tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL. 
Krwiodawcy przysługuje tzw. ekwiwalent 
kaloryczny, składający się m.in. z 8 tabli-
czek czekolady. 

Aby jak najlepiej się czuć podczas od-
dawania krwi należy być wypoczętym, 
w  ciągu poprzedzającej doby należy wy-
pić ok. 2 litry płynów, unikać nadmier-
nego fizycznego wysiłku, w miarę możli-
wości wyeliminować z posiłków tłuszcze 
pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć 
palenie papierosów, nie spożywać al-
koholu, nie przyjmować leków i innych 
środków zmieniających nastrój. Jeżeli nie 
czujesz się zdrowy lub miałeś w najbliż-

Drodzy Honorowi Krwiodawcy!
Listopad to miesiąc, w którym szczególnie 

pamiętamy i wyrażamy swoją wielką wdzięcz-
ność za Waszą niezwykle ważną misję społecz-

ną, jaką spełniacie w poczuciu humanitarnej 
działalności, której motorem jest ratowanie ludzkie-

go życia i zdrowia.
Hasło jakie towarzyszy działaczom Polskiego Czerwonego Krzyża 

jest realizacją zadań zawartych w statucie. Ruch Honorowych Daw-
ców Krwi jest integralną częścią struktury PCK i zrzesza setki tysięcy 
członków i wolontariuszy. Poza systematycznym i planowanym od-
dawaniem krwi promują oraz upowszechniają ideały Ruchu, zjednu-

jąc tym samym nowych sympatyków. Istotną rolę w tym działaniu 
odgrywa młodzież zrzeszona w Szkolnych Kołach PCK.

Wyrażamy swoje wielkie podziękowanie w słowach nieznanego 
poety: Ciepło będą jeszcze Was wspominać / Po upływie dni,  

nawet po latach / Ci, co dzięki Waszej krwi przeżyli / Jak legenda 
o czerwonych makach / Nuty pieśni spod Monte Cassino / Uszły 

cało z wojennej zawiei / By przemienić dar Twego serca /  
W uśmiech dzieci i światło nadziei…

Z wyrazami wdzięczności i szacunku 
dla Honorowych Dawców Krwi z naszego terenu

Prezes Zarządu Rejonowego PCK
Alina Krupińska

szym czasie kontakt z chorą osobą – zaczekaj! 
Przyjdź zdrowym!

W tym roku mobilny punkt poboru krwi zagości 
przy starostwie jeszcze 22 listopada i 27 grudnia. 
RCKiK w Bydgoszczy serdecznie dziękuje Krwio-
dawcom z Radziejowa za wszystkie udane akcje 
i prosi o więcej, ponieważ zapotrzebowanie na 
krew i jej składniki stale rośnie. Wszystkie niezbędne informacje, dotyczące pobierania 
krwi oraz harmonogram akcji wyjazdowych i punktów stałego poboru znaleźć można 
pod adresem www.rckik-bydgoszcz.com.pl.

Tekst: Marta Tomaszewska



Prawo i porady

Nie podawajmy nikomu nu-
meru karty ani kodu CVV/
CVC, nie klikajmy w podej-

rzane linki otrzymywane SMS-em lub na komunikatorach, uwa-
żajmy na telefony osób podszywających się pod pracowników 
banku i różnych instytucji – ostrzega Tomasz Chróstny, Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Konsumencie, uważaj, gdy:
	dostajesz SMS z informacją, że musisz dopłacić kilka złotych do 
przesyłki wraz z linkiem do przelewu – zwłaszcza, jak nic nie za-
mawiałeś;
	 sprzedajesz na portalu aukcyjnym, a potencjalny klient chce się kon-
taktować poza nim – np. tylko mailowo lub poprzez komunikator;
	odbierasz telefon od osoby przedstawiającej się jako pracownik 
twojego banku z informacją o nieautoryzowanej transakcji albo 
ktoś prosi cię o zainstalowanie aplikacji. Odłóż słuchawkę i zadzwoń 
na oficjalną infolinię instytucji finansowej, aby to potwierdzić;
	ktoś prosi o podanie numeru twojej karty płatniczej i kodu CVV/
CVC – dzięki nim oszust może autoryzować każdą transakcję;
	dostajesz SMS-y autoryzacyjne z banku – zwracaj na nie uwa-
gę, ponieważ informują co autoryzujesz i na co wyrażasz zgodę. 
Oszuści mogą prosić o zgodę na zmianę numeru telefonu auto-
ryzacji podając inny – wówczas będą mogli potwierdzić każdy 
przelew wykonywany z twojego konta.

Co zrobić, gdy padłeś ofiarą oszustwa?
	 Jeżeli oszuści wykonywali nieautoryzowane transakcje z twoje-
go konta, jak najszybciej skontaktuj się z bankiem za pośrednic-
twem oficjalnej infolinii, zgłoś taką transakcję, zmień dane do lo-

gowania do aplikacji bankowej i bankowości elektronicznej oraz 
zastrzeż kartę. Na powiadomienie instytucji finansowej masz 
13 miesięcy, ale im wcześniej to zrobisz, tym lepiej. Następnie za-
wiadom policję;
	gdy twoja reklamacja zostanie odrzucona, złóż wniosek do 
Rzecznika Finansowego lub miejskiego/powiatowego rzecznika 
konsumentów o pomoc w rozwiązaniu indywidualnej sprawy.

Obowiązki banków:
	bank powinien rzetelnie przeanalizować reklamację konsumenta;
	zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, bank w terminie jed-
nego dnia roboczego powinien oddać konsumentowi skradzio-
ną kwotę i wyjaśnić sprawę. Jeżeli klient w jakimś stopniu ponosi 
odpowiedzialność za utratę gotówki, bank po dokonaniu zwrotu 
środków konsumentowi powinien ocenić na ile to on przyczynił 
się do utraty pieniędzy. Wówczas bank może domagać się od 
konsumenta zwrotu części zwróconych środków;
	 rozliczenie powinno nastąpić następnego dnia liczonego od mo-
mentu wystąpienia incydentu lub dokonania zgłoszenia przez 
konsumenta;
	 jeśli bank odmawia zwrotu środków, gdyż podejrzewa, że konsu-
ment padł ofiarą oszustwa, powinien sam informować organy ści-
gania. Bank nie może odmawiać zwrotu środków i jednocześnie 
uzależniać tego od zgłoszenia przez konsumenta sprawy na Policję.

Przypominamy, że bank powinien w ciągu jednego dnia robo-
czego oddać konsumentowi utracone w wyniku oszustwa środ-
ki, a następnie wyjaśnić kto odpowiada za incydent lub zgłosić 
takie przypadki organom ścigania.

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl)

Uwaga na oszustów!

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa:


