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Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony…

Franciszek Karpiński, Pieśń o Narodzeniu Pańskim

W ten magiczny wigilijny wieczór  
życzymy Państwu  

spokojnych i pełnych rodzinnego  
ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.   

Niech zawsze otacza Was miłość  
i szczęście, a nadchodzący  

Nowy Rok 2022 przyniesie zdrowie,   
spełnienie marzeń  

i wszelką pomyślność.

 Starosta Radziejowski z pracownikami 
Redakcja „Powiatowego ABC”  

Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego



złożył gościom serdeczne życzenia bożonarodzeniowe i wręczył im 
upominki. Podziękował również za przybycie oraz wyraził nadzieję, 
że będzie mógł spotkać się z dziećmi z SOSW w przyszłym roku.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Remont domu  
pomocy społecznej

Powiat radziejowski za pośrednictwem Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych pozyskał 14 450 000 
zł na przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim oraz przebu-
dowę budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infra-
strukturą.

Planowane prace obejmują termomodernizację istniejącego bu-
dynku DPS. W jej zakresie ściany zewnętrzne oraz dach zostaną do-
cieplone, a drzwi i okna wymienione. Budynek ten będzie miał nową 
elewację oraz zostanie wyposażony w rynny. Piotrkowski DPS przej-
dzie również remont i modernizację wnętrza, by podnieść jego stan-
dard, a także dostosować wszystkie pomieszczenia tak, by były do-
stępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Przewidywana 
jest dodatkowo przebudowa budynku hydroforni, która zmieni się 
w kotłownię gazową, a w jej ramach montaż pieca gazowego, speł-
niającego normy środowiskowe i wykonanie niezbędnych instalacji. 
Ponadto, na terenie domu zostaną zbudowane drogi wewnętrzne 
i niezbędna infrastruktura techniczna (sieci cieplne, wodociągowe, 
kanalizacji ściekowej i deszczowej), energetyczna i teleinformatycz-
na, a budynek DPS zostanie rozbudowany w celu zwiększenia me-
trażu, by stworzyć miejsce dla większej liczby potrzebujących ludzi. 
Wkład własny powiatu w w/w prace będzie wynosił: 2 550 000 zł.

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: Archiwum DPS w Piotrkowie Kujawskim

Aktualności samorządu powiatowego

Aktualny budynek piotrkowskiego DPS

Starosta radziejowski podczas przemówienia

Koniec sezonu  
letniego WOPR

Uroczyste podsumowanie sezonu letniego Nadgoplańskiego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odbyło się 
20 listopada w Kruszwicy. Uczestniczył w nim również Jarosław 
Kołtuniak – starosta radziejowski.

Spotkanie rozpoczął prezes Nadgoplańskiego WOPR Maciej Ba-
nachowski, który przedstawił uczestnikom uroczystości sprawoz-
danie z działalności ratowników w sezonie 2020/2021, a wojewoda 
kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz wręczył nadgoplańskim 
ratownikom odznaczenia. W dniu podsumowania zaprzysiężeni zo-
stali również nowi członkowie, którzy uzyskali uprawnienia ratowni-
ka wodnego, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz patent sternika 
motorowodnego w ramach projektu, dofinansowanego z funduszy 
europejskich, pod nazwą „Ratownik wodny – nowy zawód szansą 
rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa kujawsko 
pomorskiego”.

Nadgoplańskie WOPR strzeże brzegów jezior w powiecie radzie-
jowskim. W sezonie letnim ratownicy wodni  mają dyżury na plażach 
przy Gople i jeziorze Głuszyńskim. Starosta Jarosław Kołtuniak, pod-
czas swojego wystąpienia, przekazał im najlepsze życzenia, wyraził 
szacunek i podziękował za czuwanie nad bezpieczeństwem miesz-
kańców powiatu. 

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: Nadgoplańskie WOPR

Już choinka  
przystrojona!

Tradycją naszego starostwa stało się coroczne wspólne ubiera-
nie choinki przez starostę radziejowskiego Jarosława Kołtunia-
ka i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego. W tym roku dzieci zostały zaproszone 6 grudnia. 

Goście z klasy I-III L przybyli z opiekunami: wychowawcą Wiolettą 
Czerniejewską i Małgorzatą Ginczelewską. Przynieśli śliczne ozdoby 
choinkowe, które wykonali własnoręcznie. Dzieci chętnie prowa-
dziły ze starostą ciekawe dyskusje, a mikołajkowy klimat nastroił 
świątecznie wszystkich uczestników spotkania. Pięknie przystrojona 
choinka stanęła w sali konferencyjnej starostwa. Po ciężkiej pracy, 
dzieci zostały zaproszone do wspólnego stołu na słodki poczęstu-
nek przy melodii polskich kolęd. Na zakończenie spotkania starosta 

Przy ubranej choince
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Oceniane były między innymi: 
prostoliniowość, głębokość  
i dokładność odorania od gra-
nicy działki oraz wypad zaora-
nej powierzchni. Spośród kan-
dydatów najlepszy okazał się 

uczeń kl. II 
technikum 
kształcące-
go w zawo-
dzie Tech-
nik Rolnik 
Z S R C K U  
w Przemy-
stce  Prze-
m y s ł a w 
P i w e k . 
O p r ó c z 
o gro m n e j 
s a t y s f a k -
cji, gratulacji, złożonych słów uznania otrzymał 
mnóstwo nagród rzeczowych do wykorzystania 
w pracy w gospodarstwie.

Społeczność szkolna życzy Przemkowi powo-
dzenia na najważniejszym ogólnopolskim etapie 
konkursu.

Tekst/Foto: nadesłane 

W piątek, 5 listopada br. w Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Bielicach odbył się XI Regionalny Konkurs Orki. O tytuł mistrza 
walczyli uczniowie z 14 szkół rolniczych z kilku województw.

Każdy z uczestników wykonał trzy przejazdy próbne oraz jeden naj-
ważniejszy, oceniany przez sędziów. Konkurs regionalny został poprze-
dzony etapem szkolnym na specjalnie przygotowanych poletkach. 

Informacje

Gratulacje dla Julii 
Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Vocale 2021” odbył się 13 listo-
pada w Świeciu. W festiwalu wzięła udział uczennica Zespołu 
Szkół Mechanicznych w Radziejowie Julia Wiśniewska.

 Podczas przesłuchań konkursowych Julia zaprezentowała pio-
senkę „Szklanka wody” z repertuaru zespołu Bajm. Uczestników 
oceniało jury w składzie: Michał Zienikowski, Ludmiła Małecka i Julia 
Olędzka, które podkreślało wysoki poziom konkursu. Tym bardziej 
cieszy fakt, że spośród 50 uczestników pierwsze miejsce w katego-
rii 13-15 lat przyznano naszej uczennicy. W tym roku to kolejny 
sukces Julii w ogólnopolskim konkursie, po zdobytym w czerw-
cu pierwszym miejscu w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
Francuskiej w Radziejowie. Gratulujemy i czekamy na więcej.

Tekst: Karol Brzykcy 
Foto: Archiwum szkoły

Julia z członkami komisji konkursowej

Przemysław Piwek

Zadowoleni uczestnicy mikołajkowego wyjazdu

Świetna zabawa  
i miłe wspomnienia

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Razem”, działające przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radziejowie, 
zorganizowało mikołajkowy wyjazd do Ciechocinka dla 35 wy-
chowanków.

Uczestnicy wycieczki na „Rancho pod Olszynką” odwiedzili żywą 
szopkę bożonarodzeniową oraz wzięli udział w świątecznych eko 
warsztatach; przygotowali ozdoby choinkowe oraz ozdabiali pierni-
ki. Główną atrakcją wyjazdu była przejażdżka na „reniferze” Rudolfie 
w asyście Świętego Mikołaja i Śnieżynki. Przy wspólnym ognisku dzie-
ci śpiewały kolędy, piekły kiełbaski i zajadały świąteczne przysmaki.  

Wyjazd został zorganizowany dzięki pozyskanym funduszom 
z 1% podatku. Za okazaną pomoc dziękujemy i zapewniamy, że DO-
BRO POWRACA! 

Tekst: Agnieszka Fikert
Foto: Archiwum stowarzyszenia

Uczeń „Przemystki” najlepszy w konkursie orki
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dujące się w neogotyckim pałacyku położonym obok Mysiej 
Wieży. Uczestnicy wyjazdu mogli podziwiać ciekawą ekspo-
zycję wykopalisk archeologicznych, przedstawiającą dzieje 
Kruszwicy od czasów prehistorycznych. Ostatnim akcentem 
wyjazdu był kilkugodzinny rejs „Rusałką”, gdzie uczestnicy 
wzięli udział w szkoleniu dotyczącym bieżącej działalności 
LGD. 

Pracownicy biura LGD uczestniczyli w imprezach plenerowych 
na terenie powiatu radziejowskiego, tj.: pikniku na zakończenie lata  
w Głuszynie (gmina Bytoń), pikniku na zakończenie lata w  Smar-
glinie (gmina Dobre) oraz pikniku w Czamaninie (gminie Topólka). 
Podczas tych imprez w mobilnych punktach informacyjno-dorad-
czych przekazywano mieszkańcom informacje o Lokalnej Strategii 
Rozwoju, ogłaszanych naborach i zasadach udzielania pomocy. 
Mieszkańcy obszaru LGD mogli również otrzymać materiały promu-

jące LSR. Dzieci miały zapewnioną dobrą zabawę 
poprzez działania animacyjne. Wszyscy uczestni-
cy pikniku zostali poczęstowani żurkiem. 

Działania finansowane w ramach projektu 
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”. 
Projekty współfinansowane przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 
11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych 
LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 
– 2020. 

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o dzia-
łalności LGD, Lokalnej Strategii Rozwoju, zasadach 
przyznawania pomocy, typach operacji zaprasza-
my do biura LGD przy ul. Kościuszki 58 w Radzie-
jowie, gdzie pracownicy stowarzyszenia udzielą 
bezpłatnego doradztwa. Zapraszamy także do od-
wiedzania naszej strony: www.lgd.com.pl. 

Tekst/Foto: Agnieszka Zawidzka

Głównym zadaniem Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Po-
wiatu Radziejowskiego” jest realizacja Lokalnej Strategii Roz-
woju na lata 2014-2020. W tym celu ogłaszamy nabory wnio-
sków o dofinansowanie, organizujemy spotkania, szkolenia dla 
beneficjentów, przeprowadzamy wiele działań informacyjno 
– doradczych.

W lutym roku bieżącego został zorganizowany warsztat reflek-
syjny. Celem spotkania była analiza wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju na obszarze powiatu radziejowskiego. Ponadto udział 
w warsztacie pozwolił wypracować wnioski i zachęcić mieszkańców 
powiatu do dalszych działań. 

Lato obfitowało w liczne działania zorganizowane przez LGD: 
•	 rajdy rowerowe szlakiem miejsc na obszarze LSR wspar-

tych środkami pozyskanymi z UE (PROW, RPO), tj. świetlice 
wiejskie, siłownie zewnętrzne, obiekty rewitalizowane 

•	 warsztaty serowe - uczestniczki warsztatów mogły do-
wiedzieć się więcej na temat tworzenia serów, samo-
dzielnie przygotować ser podpuszczkowy naturalny  
z mleka niepasteryzowanego oraz ser z dodatkiem przy-
praw np.: czarnuszką, kozieradką, czosnkiem niedźwie-
dzim 

•	 warsztaty florystyczne - uczestniczki zdobyły wiedzę 
na temat tworzenia i układania kompozycji kwiato-
wych oraz przygotować wiązanki z przeznaczeniem na 
dzień Wszystkich Świętych

•	 wizyta studyjna do Kruszwicy. Celem wizyty było po-
kazanie uczestnikom możliwości wykorzystania wa-
lorów historycznych, przyrodniczych i turystycznych 
Kruszwicy. Następnie brzegiem Gopła lokalni liderzy 
udali się w kierunku najcenniejszego zabytku Kruszwi-
cy i niepisanego symbolu miasta - pod ceglaną, gotyc-
ką, stojącą na Wzgórzu Zamkowym u  nasady Półwy-
spu Rzępowskiego wieżę zwaną Mysią Wieżą. Kolejny 
punkt to Muzeum Archeologiczne w Kruszwicy, znaj-

Lokalna Grupa Działania Radziejów

Na winiecie: Lokalna Grupa Działania Radziejów 

od góry: 

 

 

 

 

Na samym dole:  

Foto: Agnieszka Zawidzka 

 

 

 

Nauka tworzenia kompozycji kwiatowych

W 2021 roku znów aktywnie, znów lokalnie

Więcej na czwartej stronie okładki

Uczestnicy rajdu rowerowego
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Takiego wieczoru się nie 
zapomina!

Tańce, wróżby, zabawa – tak wyglądał wieczór, a właściwie noc An-
drzejkowa z 19 na 20 listopada w ZS RCKU w Przemystce. Impreza 
ruszyła o godz. 17.00 w pięknej oprawie kolorowych świateł auli 
szkolnej, przygotowanej przez Sebastiana Bogdana z firmy TRF 
GROUP sp. z o.o. Świece, lampiony oraz strusie pióropusze były 
ozdobą części bufetowej, która powstała na korytarzu szkolnym. 

Skoro Andrzejki, to wypa-
dałoby popląsać, ale coś więcej 
niż „jeden na jeden”! O to zadbał 
zaproszony na ten wieczór in-
struktor tańca Adam Borzęcki 
ze Szkoły Tańca w Inowrocła-
wiu, który przeprowadził bły-
skawiczny kurs dla młodzieży 
i zasponsorował naukę tańca 
dla Maksymiliana Wawrzyniaka 
– zwycięzcy jednej z konkuren-

cji. W kąciku kosmetycznym, nadzorowanym przez Izabelę Jakóbowską, 
dziewczyny mogły podkreślić swoją urodę i zrobić „wieczorowe oko”. Grupa 
„wróżów” wprowadziła uczestników zabawy w magiczną atmosferę, jaka 
towarzyszy temu wieczorowi. Były ciasteczka z wróżbą, tradycyjne układa-
nie butów czy łapanie welonu i muszki, zwiastujące rychłe zamążpójście. 
W ten sposób pojawiły się „ andrzejkowe pary”. Nie zabrakło clou wieczoru 
– lania wosku przez klucz i prób odczytania tej wróżby. 

Aby nie tracić sił na parkiecie, uczestnicy zabawy korzystali z suto 
zastawionego bufetu. Ośmieleni wcześniejszą lekcją tańca uczniowie 
razem z nauczycielami bawili się przy muzyce zespołu „Mikromuzyka”., 
który współtworzy nasz nauczyciel matematyki i fizyki Łukasz Witczak. 
Do zespołu na chwilę dołączył Sebastian Banasiak ze swoją trąbką. Wielki 
aplauz wzbudziło pojawienie się „ niespodzianki wieczoru”, a nawet moż-
na powiedzieć „gwiazdy” – Mateusza Gańczaka, lidera zespołu „Formacja 
Gańczak”. Po dawce skocznej muzyki disco polo wydawało się, że mło-
dzież jest nieco zmęczona, ale nic bardziej mylnego. Kiedy tylko 

Regionalny Konkurs 
 Plastyczny

Zespół Szkół RCKU w Przemystce zorganizował Regionalny Kon-
kurs Plastyczny „Wojska Bitwy pod Chocimiem 1621 roku” ad-
resowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów naszej 
szkoły. Celem rywalizacji było przede wszystkim uczczenie czte-
rechsetnej rocznicy Bitwy pod Chocimiem. Patronat nad kon-
kursem objęły: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Staro-
stwo Powiatowe w Radziejowie, Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Radziejowie, Radziejowski Dom Kultury. 

Uczestnicy nadesłali 123 
prace z: Aleksandrowa Ku-
jawskiego, Bycza, Dębołęki, 
Krzywosądzy, Morzyc, Niesza-
wy, Osięcin, Pierania, Płowiec, 
Radziejowa, Rusinowa, Topól-
ki, Woli Wapowskiej i Zarynia. 
Komisja konkursowa wyłoniła 
laureatów i przyznała w kate-
gorii uczniowie młodsi szkół 
podstawowych (klasy I - IV):  
I miejsce Judycie Arent z kla-
sy III Szkoły Podstawowej im. 

Mała Ojczyzna  
na rysunku i fotografii

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radziejowie kla-
sa 6-7 SPUZ z wychowawcą - Małgorzatą Kapelińską zorganizowała 
dla uczniów szkoły dwa konkursy. Konkurs plastyczny „Moja mała 
Ojczyzna” i konkurs fotograficzny „Ciekawe miejsca Kujaw”. Rozdanie 
dyplomów za udział w konkursie odbyło się 24 listopada.

Oba konkursy zorganizo-
wane były w ramach inno-
wacji „Kujawy – moja mała 
Ojczyzna”, którą realizuje klasa 
– organizator. Miały one na 
celu wzbudzić chęć poznawa-
nia naszego regionu, promo-
wać kulturę oraz zwrócić uwa-
gę na istotę kultywowania 

tradycji Kujaw. Wszystkie prace 
były barwne, pomysłowe i ciekawe. Uczniowie przygotowali kolorową 
wystawę w świetlicy, aby wszyscy podopieczni ośrodka mogli ją oglądać, 
częstując się przy tym słodkimi cukierkami. Oprócz prac konkursowych 
można było zobaczyć fajans włocławski oraz fartuchy z haftem kujaw-
skim. Po prezentacji prac w ośrodku, organizatorzy przenieśli wszyst-
kie zdjęcia i ilustracje do Miejskiej i  Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w celu utworzenia tam galerii.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Edukacja

Na winiecie: Lokalna Grupa Działania Radziejów 

od góry: 

 

 

 

 

Na samym dole:  

Foto: Agnieszka Zawidzka 

 

 

 
Zwycięzcy konkursu (od lewej): Liwia Trza-
skowska, Marta Kujawa, Eliza Roszak, Judyta 
Arent, Jakub Piernik, Wiktoria Kotlarz

Błyskawiczny kurs nauki tańca towarzyskiego

 Organizatorzy konkursów z wychowawcą

usłyszeli energetyczne rytmy odtwarzane przez Igora Opłatkowskiego 
znów ruszyli na parkiet. I tak prawie do rana. Kto się zmęczył, mógł odpocząć  
w wyznaczonych do tego salach. O twardym śnie chyba nie możemy 
w tym przypadku mówić, ale o drzemce owszem, bo przecież nie na co 
dzień nocuje się w szkole, więc szkoda czasu na spanie, prawda? Każda 
zabawa ma swój kres i tak sobotni poranek uczniowie zaczęli od śniada-
nia, a potem już mniej przyjemnie – czekało sprzątanie. Czy szkolne An-
drzejki w takiej formie się udały? Zapytajcie tych, którzy się na nich bawili.

Tekst/Foto: Zespół nauczycieli ZS RCKU w Przemystce

Wojska Polskiego w Rusinowie, II miejsce ex aequo Wojciechowi 
Dybowskiemu z klasy IVa Szkoły Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Morzycach oraz Julii Gosztkowskiej z klasy IV Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Dębołęce. W tej kategorii wyróżnienie otrzy-
mała Wiktoria Kotlarz z klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Krzywosądzy. Natomiast w kategorii uczniowie 
starsi szkół podstawowych (klasy V- VIII) zgodnie z decyzją jurorów 
I miejsce przypadło Marcie Kujawie z klasy VI Szkoły Podstawowej 
im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu, II miejsce Ja-
kubowi Piernikowi z klasy VII Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Łokietka w Płowcach, a III miejsce Liwii Trzaskowskiej z klasy VIa 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce. Przyzna-
no też dwa wyróżnienia - Joannie Szczepankiewicz z klasy VIIId 
Miejskiego Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie 
i  Wiktorii Wochnie z klasy VIIIa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Osięcinach. Z kolei w kategorii uczniowie Zespołu Szkół RCKU 
w Przemystce I miejsce zajęła Eliza Roszak z klasy IV TH, zaś II miejsce 
Kinga Domańska z klasy I LO. 

Gala finałowa konkursu odbyła się 11 października 2021 roku 
w  auli ZS RCKU w Przemystce. Poprzedził ją tematyczny wykład 
prelegenta Jakuba Miechowieckiego z Muzeum Wojsk Lądowych 
w Bydgoszczy. Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk ich fundatorów, 
wykonali pamiątkową fotografię i udali się na słodki poczęstunek. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Nagro-
dzonym serdecznie gratulujemy. 

Tekst: Małgorzata Santysiak Foto: Archiwum szkoły
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Be-
cińskiego w Radziejowie rozstrzygnęła Powiatowy Konkurs 
Fotograficzny im. Zbigniewa Zasady pt. „Mój pupil”. Patronat 
nad konkursem sprawował starosta radziejowski, a patronat 

medialny przyjęła 
nasz gazeta. 

W konkursie wzię-
ło udział 64 uczestni-
ków, którzy nadesłali 
209 zdjęć. Jury kon-
kursowe w składzie: 
Danuta Wielgosz, Ka-
rolina Ćwikła i Krzysz-
tof Wątrobicz wyty-
powało prace, które 
zostały nagrodzo-
ne. I miejsce uzy-
skała Agnieszka 
Kontowicz z Opa-
towic. Zwyciężyła, 
dzięki zdjęciu pt. 
„Anastazja kocha 
Mrużkę”. Dominika 
Kołodziejska z Do-
brego fotografią pt. 
„Natura kota pier-
wotnego” zajęła II 
miejsce, a „Ukocha-
ny Frodzio” Małgo-
rzaty Dominiak 

z Opatowic uplasował się na ostatniej pozycji podium. Wyróżnienie 
otrzymała Wiktoria Krawczyńska z Gradowa zdjęciem „Lubię wci-
nać sianko”. W konkursie, poprzez głosowanie na stronie biblioteki 
na Facebooku, można było zdobyć nagrodę publiczności. Głosami 
użytkowników portalu społecznościowego w tej kategorii zwycięży-
ła Gabriela Arent z Piotrkowa Kujawskiego i „Czekanie na obiadek”.

Odbiór nagród został ustalony na czwartek 2 grudnia. Nagrody 
zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie. 
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Obok prezentujemy 
wszystkie nagrodzone prace. 

Tekst: Marta Tomaszewska

Kultura

Gabriela Arent - Czekanie 
na obiadek

Pupile naszych mieszkańców

Agnieszka Kontowicz - Anastazja kocha Mrużkę

Dominika Kołodziejska - Natura kota 
pierwotnego

Małgorzata Dominiak - Ukochany Frodzio

Wiktoria Krawczyńska - Lubię wcinać 
sianko

Listopad i grudzień to miesiące, w których na 
półki księgarskie trafiają książki z tematyką świą-
teczną. Pomiędzy zakupami, porządkami czy de-
korowaniem pierniczków warto znaleźć chwilę na 
oddech, zrobić sobie kawę, herbatę, wziąć ulu-
biony koc i wraz z bohaterami książek zatopić się 
w ich historię. 

Krystyna Mirek swoją najnowszą książką „Złoty 
płatek śniegu” wpisuje się w magię świąt. Jest to 
powieść, która się „wdziera” w serce czytelnika i po-
zostaje w nim  na długo. Dla bohaterów powieści 
przedświąteczny czas będzie bardzo stresujący. Za-
miast cudów nastąpi niezły galimatias. Czy uda się 
wyprostować poplątane ścieżki życiowe mieszkań-

Kącik mola  
książkowego

ców Jaworzynki? Książki, które również wpisują się w ten magiczny 
czas to: „Zaufaj swoim marzeniom” Natalii Sońskiej i „Zasypani 
zakochani” Agnieszki Lingas-Łoniewskiej. Nie są to jednak jedyne 
propozycje naszej biblioteki! Na bibliotecznych  półkach można 
znaleźć wiele tytułów o tematyce świątecznej. Zapraszamy.

Tekst: Dorota Świderska MiPBP Radziejów
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Wieści gminne z Bytonia

Zakończenie roku skłania do podsumowań, stanowi też okazję 
do określania nowych celów. W ciągu roku 2021 w gminie Bytoń 
przygotowano i zrealizowano ważne dla społeczności inwesty-
cje, jak również zaplanowano kolejne na przyszłe lata. Oto nie-
które z nich:

Drogi – inwestowanie w bezpieczeństwo
W roku 2021 roku wykonane zostały przebudowy dróg w miej-

scowościach Litychowo, Niegibalice, Świesz, Witowo Kolonia, By-
toń. Zrealizowano także kolejne etapy robót na drogach gminnych: 
Świesz-Czarnotka i Dąbrówka-Potołówek. Zakupiono kruszywo dla 
każdego sołectwa z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.  
W roku 2021 r. zawnioskowano o dofinansowanie modernizacji 
2,795 km dróg gminnych na przyszły 2022 rok w ramach Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg.

Gospodarka wodno-ściekowa – nowoczesne rozwiązania dla 
minimalizowania ryzyka awarii

Gmina Bytoń inwestuje w nowoczesne rozwiązania i urządzenia 
z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, na których realizację 
pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Zrealizowane przedsięwzięcia w zakre-
sie gospodarki wodno-ściekowej miały na celu przede wszystkim 
wyeliminowanie możliwych do wystąpienia awarii. Przebudowa-
na została oczyszczalnia ścieków oraz ujęcie wody. Usprawnione 
działanie oczyszczalni zapewnione zostało poprzez zmianę doty-
czącą układu zasilania – zakupiono nowy agregat prądotwórczy, 
stanowiący alternatywę dla braku zasilania w energię elektryczną 
oczyszczalni ścieków. W związku z tym, dokonano rozbudowy po-
mieszczenia dla nowego urządzenia zasilającego, zmodernizowano 
układu sterowania i dokonano przebudowy dopływu układu ście-
kowego. Dodatkowo zapewniono monitoring obiektu, czyli alarm 
i kamery oraz oświetlenie zewnętrzne. Zrealizowano również roboty 
budowlane na terenie ujęcia wody w Bytoniu, związane z przebudo-
wą budynku obsługowego oraz układu sterowania pomp i układu 
pompowego, mające na celu przywrócenie jego pełnej używalności 
do celów obsługi technologicznej i spełnianie przez obiekt aktual-
nych wymogów sanitarno-epidemiologicznych. W 2021 r. na potrze-

Zrealizowane przedsięwzięcia,  
plany i wyzwania

by gospodarki wodnej i ściekowej zakupiono sprzęty, pozwalające 
na sprawniejszą realizację potrzeb mieszkańców w tym zakresie. 
Nowa koparka wraz z osprzętem pozwoli na dokonywanie przyłączy 
wodno-kanalizacyjnych dla mieszkańców. Zestaw WUKO, zakupiony 
na potrzeby gospodarki ściekowej, pozwala natomiast na sprawne 
usuwanie awarii.

Szkoła, przedszkole i klub dziecięcy – rozwój oferty edukacyj-
nej i kompetencji uczniów

W bieżącym roku budynek szkoły w Witowie poddany został ter-
momodernizacji. Oznacza to poprawę efektywności energetycznej 
obiektu - czyli oszczędności oraz korzystną zmianę dla środowiska 
przyrodniczego. Dzięki tej inwestycji przez następne lata dzieci 
uczęszczające do tutejszej szkoły podstawowej będą miały zagwa-
rantowane odpowiednie warunki. Na realizację tego przedsięwzię-
cia przyznana została pomoc w formie dofinansowania z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020.

W 2021 r. z środków unijnych korzystano także w celu organizacji 
dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających tzw. kluczowe kom-
petencje. W ramach projektu dzieci wspierane są poprzez realizację 
dodatkowych zajęć z matematyki, informatyki, języka angielskie-
go oraz nauk przyrodniczych. Realizowane są również warsztaty 
z  programowania i robotyki. Dodatkowo organizowane są zajęcia 
pozaszkolne w formie wycieczek edukacyjnych. Uczniowie mogą 
korzystać z atrakcyjnych pomocy naukowych, które stanowią wypo-
sażenie szkolnych sal i pracowni. Zadbano również o odpowiednie 
kompetencje i kwalifikacje nauczycieli zaangażowanych w realiza-
cję projektu. Zakończenie projektu przewidywane jest na koniec 
bieżącego roku szkolnego, jednak podjęto już kroki, by w kolejnych 
latach również przystąpić do realizacji podobnego projektu i konty-
nuować proces podnoszenia jakości kształcenia.

W szkole podstawowej realizowane jest także przedsięwzię-
cie pn. „Laboratoria Przyszłości”. Jest to inicjatywa edukacyjna 
realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy 
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której 
misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą 

prowadzone w sposób ciekawy, angażu-
jący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu 
ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 
Zadanie będzie kontynuowane w roku 
2022. Celem jest wsparcie szkoły w bu-
dowaniu wśród uczniów kompetencji 
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (na-
uka, technologia, inżynieria, sztuka oraz 
matematyka).

 W 2021 r. w trakcie realizacji był rów-
nież projekt związany z zapewnieniem 
opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia. Klub 
Dziecięcy będzie funkcjonował również  
w przyszłych latach po zakończeniu reali-
zacji projektu, a o miejsce można ubiegać 
się w trakcie ogłaszanych rekrutacji. Na 
terenie gminny czynnie funkcjonuje rów-
nież przedszkole publiczne, którego ofer-
ta jest stale atrakcyjna dla mieszkańców.

Tekst: Monika Świrska-Walasińska

Od redakcji: Kolejna część artykułu  
w styczniowym numerze naszej gazety. 

 Zachęcamy do lektury!
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Nowe nawierzchnie 
na ulicach Dobrego 

W ostatnim 
kwartale roku, 
dzięki środkom 
pochodzącym  
z budżetu gmi-
ny Dobre, udało 
się zrealizować 
dwa zadania, 
mające na celu 
poprawę jako-
ści infrastruk-
tury drogowej 

na terenie miejscowości 
Dobre. Pierwsze z nich 
dotyczyło wykonania 
na odcinku 90 m drogi 
dojazdowej z kostki bru-
kowej w ulicy Bankowej. 
Druga inwestycja zosta-
ła zrealizowana przy ulicy 
Dworcowej, a jej przed-
miotem było wykonanie 
chodnika na odcinku 70 
m w kierunku budynków 
wielorodzinnych. Całko-
wity koszt tych dwóch 
przedsięwzięć wyniósł 
91 938,69 zł. Dzięki tym 
inwestycjom mieszkań-
cy kolejnych ulic będą 
mogli w sposób bez-
pieczny i komfortowy ko-
rzystać z nowych ciągów 
komunikacyjnych.

Tekst: Krzysztof 
Staszak 

Foto: Archiwum UG 
Dobre

Wieści gminne z Dobrego

Warsztaty z treningu umiejętności społecznych, podnoszące 
kompetencje w zakresie wielojęzyczności, muzyczno-wokalne, 
czytelniczo-teatralne czy z zakresu zdobycia umiejętności ucze-
nia się - to zajęcia zaplanowane w ramach działalności świetlicy 
środowiskowej, która będzie miała swoją siedzibę w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dobrem.  Gmina Dobre podpisała umowy 
na realizację projektów pn. „Utworzenie świetlicy środowisko-
wej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem I” oraz „Utworzenie 
świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Do-
brem II”. 

Przedsięwzięcia będą realizowane w przyszłym roku w ramach 
Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społecz-
ność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych 
LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Działania zaplanowane  
w ramach projektów są skierowane do grupy docelowej skła-
dającej się z osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
i ubóstwem. Ich realizacja ma przyczynić się do poprawy sytu-
acji grupy docelowej. Całkowita wartość każdego ze wspomnia-
nych projektów to 52 650,00 zł. W przypadku obu przedsięwzięć 
50 000,00 zł stanowi dofinansowanie w postaci grantu, a 2 650,00 zł 
to wkład własny gminy.

Tekst: Joanna Maciejewska 

Z nowym rokiem  
rusza świetlica  
środowiskowa

Ulica Bankowa z nową nawierzchnią

Chodnik przy ulicy Dworcowej

Na winiecie: Lokalna Grupa Działania Radziejów 

od góry: 

 

 

 

 

Na samym dole:  

Foto: Agnieszka Zawidzka 
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Wieści gminne z Osięcin

Utwardzenie  
powierzchni gruntu  

z możliwością  
parkowania

W czwartek, 28 października 2021r. dokonano odbioru inwesty-
cji pod nazwą: „Utwardzenie powierzchni gruntu z możliwością 
parkowania na działce nr 604/2 w Osięcinach”.

W ramach 
z a d a n i a 
w y k o n a n o : 
n aw i e r zc h -
nię z kostki 
b e t o n o w e j 
o grubości 8 
cm o łącznej 
powierzchni 
1  238,82 m2, 
n aw i e r zc h -
nię z kostki 
b e t o n o w e j 

o grubości 8 cm „HYDROFUGA” o łącznej powierzchni 1 752,50 m2, na-
wierzchnię z kostki betonowej o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 
84,20 m2, ogrodzenie panelowe z podmurówką o całkowitej długo-
ści 154,2 m wraz z bramą wjazdową od ul. Wojska Polskiego o szero-
kości 6 m oraz dwie furtki wejściowe o szerokości 2 m od ul. Wojska 
Polskiego i od ul. Włocławskiej. Całkowity koszt zadania 687 549,84 
złotych brutto. Jest to pierwszy etap budowy targowiska gminne-
go w Osięcinach. 

W bieżącym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na „Budo-
wę wiat handlowych” z terminem realizacji do czerwca 2022 r. W ra-
mach zadania powstaną dwie wiaty o konstrukcji stalowej o łącznej 
powierzchni zabudowy  240 m2. Kolejnym etapem jest budowa to-
alety publicznej, która pozwoli na spełnienie wymagań sanitarnych, 
jakie są stawiane placom targowym. 

Tekst/Foto: UG w Osięcinach

Pamiętają  
o seniorach

Zabawy z kredkami
22 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Kredki. 

Święto to jest w szczególny sposób związane z nami, ponieważ swo-
je pierwsze prace wykonujemy właśnie kredką. W tym dniu kredka 
znajdowała się w centrum naszych zabaw. Nie zabrakło piosenki pt. 
„Kolorowe kredki” oraz wiersza „Edek z krainy kredek”. Kredki wyko-
rzystaliśmy nie tylko do rysowania i kolorowana, ale również do za-
baw matematycznych, rytmicznych, ruchowych oraz do konkuren-
cji  sprawnościowych.  Dzięki zabawom utrwaliliśmy nazwy kolorów. 
Nasze prace plastyczne też dotyczyły tematyki kredek. To był wesoły 
dzień!

Tekst/Foto: Wychowawczynie przedszkola

Kredka przyjacielem przedszkolaka

 

Mieszkańcom Gminy Osięciny 

z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

pragniemy złożyć serdeczne życzenia,  

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,  

ciepła oraz obfitości dóbr. 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,  

poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia 

towarzyszą Państwu przez cały 2022 rok. 
 

Wójt Gminy Osięciny 
Jerzy Izydorski 

Przewodniczący Rady Gminy 
Ryszard Błaszczyk 

 
 

 

Ulica Bankowa z nową nawierzchnią

Na winiecie: Lokalna Grupa Działania Radziejów 

od góry: 

 

 

 

 

Na samym dole:  

Foto: Agnieszka Zawidzka 

 

 

 

W Dniu Seniora, 15 listopada,  nasze przed-
szkolaki odwiedziły Klub Seniora.  Zaprezento-
wały montaż słowno – muzyczny „Przedszkola-
ki Seniorom”, wręczyły laurki oraz zaprosiły do 
wspólnych zabaw integracyjnych. Podczas spo-
tkania panowała miła i serdeczna atmosfera. 
Dzieci sprawiły seniorom wiele radości i wzru-
szeń. Na pewno ten dzień długo pozostanie 
w ich i naszej pamięci.

Tekst/Foto: UG w Osięcinach

Występ artystyczny zadedykowany seniorom
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Wiadomość dla  
potomnych

Urodziny Polski poprzedziło szereg działań, które wykonywane 
były w naszym przedszkolu. Od najmłodszych lat, kiedy dziecko 
przekracza próg przedszkola po raz pierwszy, w odpowiedni do 
jego wieku sposób pobiera pierwsze lekcje patriotyzmu. Prezen-
tujemy symbole narodowe, uczymy wierszyków o Polsce, piose-
nek i hymnu, wykonujemy ciekawe prace plastyczno-techniczne. 

Patriotyzmu uczymy również przez umiłowanie regionu - Ku-
jaw, który jest naszą małą ojczyzną. Święta narodowe, szczególnie 
Święto Niepodległości staramy się uczcić godnie i robimy to od lat. 
W obecnej pandemicznej sytuacji pamiętamy o święcie, przygoto-
wujemy występy, lecz nie możemy zaprosić na nie rodziców i wybra-
nych gości. Nasze popisy wokalne, recytatorskie i taneczne w formie 
nagrań zostały udostępnione rodzicom poprzez popularny komuni-
kator Messenger.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w zajęciach o patrio-
tyzmie prowadzonych w przedszkolu przyłączyliśmy się do Mię-
dzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska 
cała”. W  ramach projektu, w który zaangażowane są dwie grupy  
z wychowawczyniami - Biedronki i Misie, musimy wykonać 20 cie-
kawych, patriotycznych zadań. W przededniu urodzin Polski posa-
dziliśmy w ramach hasła „Zielona Niepodległa” drzewko dla Polski,  
a w uroczystym zasadzeniu pomógł nam burmistrz Sławomir Bo-
gucki. Nieopodal drzewka zakopaliśmy dla potomnych kapsułę 

czasu. W  kapsule każda 
grupa z wychowawczy-
niami, pani dyrektor i pan 
burmistrz umieścili listy 
dla przyszłych pokoleń. 
Oprócz występów, któ-
re również zalicza się do 
zadań, wykonana została 
fotobudka „Małego Pola-
ka”, gdzie z chęcią wszy-
scy się fotografowaliśmy. 
Przed nami jeszcze wiele 
zadań, na które nie może-
my się już doczekać.

Tekst:  
Magdalena Gregor 

Foto: Archiwum 
przedszkola

Środki na budowę drogi 
Miasto i gmina Piotrków Kujawski otrzymało środki z budżetu 
województwa kujawsko-pomorskiego, pochodzące z tytułu wy-
łączenia gruntów z produkcji rolnej, które samorząd wojewódzki 
przeznacza m.in. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych.

27 maja 2021 roku została zawarta umowa o przyznanie dofinan-
sowania na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o na-
wierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej 

podbudowie tłucznio-
wej do długości 0,710 
km, w obrębach geo-
dezyjnych - Trojaczek 
cz. dz. nr 36. Całkowity 
zakres modernizowa-
nego odcinka drogi to 
710,00 mb. Koszt ro-
bót budowlanych wy-
niósł ponad 159 000 zł 
brutto. Województwo 

kujawsko-pomorskie na dofinansowanie zadania przeznaczyło środki  
z budżetu w wysokości 42 600,00 zł.. Pozostała część kwoty pochodziła  
z budżetu miasta i gminy Piotrków Kujawski.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp.  
z o.o. Olsza 3, 88-300 Mogilno.

Tekst/Foto: UMiG w Piotrkowie Kujawskim

Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Sukces uczennicy 
Dagmara Ostrowska i Agnieszka Rodziewicz - uczennice 

klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskie-
go w Byczu, 21 października br., przystąpiły do szkolnego etapu 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, któ-
rego organizatorem jest kujawsko – pomorski kurator oświaty. 
Obie uczennice uzyskały wysokie wyniki, a uczennica Dagmara 
Ostrowska wykazała się imponującą wiedzą i umiejętnościami 
matematycznymi, co zaowocowało kwalifikacją do kolejnego, re-
jonowego etapu konkursu. Serdecznie gratuluję zwyciężczyni i ży-
czę sukcesu w kolejnych etapach. 

Tekst: Monika Miętkiewicz - Derucka

Piotrkowskie przedszkolaki 

Na winiecie: Lokalna Grupa Działania Radziejów 

od góry: 

 

 

 

 

Na samym dole:  

Foto: Agnieszka Zawidzka 
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(kl. Va), Kamil Łapacz - były uczeń i członek grupy teatralnej (obecnie 
LO w Zespole Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza we Włocławku) 
oraz przedstawicielki KGW: Renata Rutkowska, Agnieszka Łapacz, 
Barbara Kołodziejczyk, Nina Linowiecka. 

Program przybliżył postać bł. Stefana Wyszyńskiego i od-
niósł się do Jego związków z diecezją włocławską. Na scena-
riusz złożyły się muzyka (uczennice kl. Va), fakty i ciekawostki 
z życia oraz działalności Prymasa Tysiąclecia, poezja, prezen-
tacja multimedialna (opracowanie i przygotowanie Grażyna 
Trzmielewska) poświęcona wybitnym Polakom, przypomi-
nająca ich zasługi oraz znane myśli. Świętego Jana Pawła II  
i Prymasa Tysiąclecia łączyła szczególna więź: wiara, podob-
ne doświadczenia życiowe, bowiem obaj stracili matkę ziem-
ską w wieku 9 lat, umiłowanie wolności, miłość do bliźniego, 
obaj całym sercem zawierzyli Maryi, obaj ukochali Kościół, 
naród polski i Ojczyznę. Dzieliło nas prawie dwadzieścia lat, 
ale czuliśmy się bardzo blisko, rozumieliśmy się - wyznał po 
latach Karol Wojtyła. Program był przyjęty z wielką uwagą  
i serdecznością, jak wszystkie, zaprezentowane w ciągu 25 lat 
współpracy z parafią p.w. Wniebowzięcia NMP.

Tekst/Foto: Grażyna Trzmielewska

Zadanie dofinansowane zo-
stało z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa 3. 
Efektywność energetyczna 
i gospodarka niskoemisyj-
na w regionie, Działanie 3.4 
Zrównoważona mobilność 
miejska i promowanie stra-
tegii niskoemisyjnych, Sche-
mat: budowa i przebudowa 
ścieżek rowerowych. War-
tość dofinansowania wyno-
si 1 248 836,35 zł.

Inwestycja w sposób bez-
dyskusyjny przyczyniła się 
do wzrostu bezpieczeństwa 
użytkowników drogi krajo-
wej nr 62 oraz drogi powia-
towej nr 2820 C.

Tekst: Joanna Kicińska
Foto: UG w Radziejowie

Wieści gminne z Radziejowa

Ścieżka pieszo- 
-rowerowa zakończona

Dobiegła końca budowa blisko dwukilometrowej ścieżki pieszo
-rowerowej w Płowcach, którą rozpoczęto w sierpniu 2020 r. Te-
ren pod realizację tego zadania gmina Radziejów przejęła nieod-
płatnie od PKP z przeznaczeniem na cele transportu drogowego. 

Ścieżka posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 2,5 m, a także 
miejsce postojowe dla rowerów w okolicy pomnika bitwy pod Płow-
cami. Wykonano również przejście dla pieszych wraz z oświetleniem. 

Oświetlenie przejścia dla pieszych

Służyli Maryi, Kościołowi 
i Ojczyźnie

Koło teatralne PSP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie, 
prowadzone przez Grażynę Trzmielewską, od kilku lat współ-
pracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich w Opatowcach. To owocu-
je wspólnymi projektami. Jednym z nich był program literacko
-muzyczny, poświęcony kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu 
– Patronowi 2021 roku oraz JPII - z okazji XXI Dnia Papieskiego, 
który zaprezentowali przedstawiciele szkoły.

 W niedzielę, 10 października br., w kościele farnym w Radziejo-
wie wystąpili: Hania Brochocka, Zuzia Czynszak i Ruth Malinowska 

Ścieżka pieszo-rowerowa

Na winiecie: Lokalna Grupa Działania Radziejów 

od góry: 

 

 

 

 

Na samym dole:  

Foto: Agnieszka Zawidzka 

 

 

 

Część artystyczna wspólnego projektu KGW w Opatowicach i młodzieży szkolnej
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Wieści gminne z Topólki

Zmodernizowany obiekt będzie służył  
lokalnej społeczności

Prace zakończone - obiekt po starej szkole w Znaniewie został 
oddany do użytku. W obiekcie powstała nowa kuchnia, sala konfe-
rencyjna na ok. 100 osób, mniejsza sala na ok. 50 osób, która w przy-
szłości będzie też pełnić funkcję lokalu wyborczego, hall, który może 
służyć jako sala taneczna. Na zewnątrz powstał również obszerny 
taras oraz przestronna altana. Obiekt został wyposażony w windę 
dla niepełnosprawnych, toalety, szatnie i zaplecze kuchenne. Inwe-
stycja została realizowana ze środków gminy przy dofinansowaniu 
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowi-
ta wartość 1 548 619,25 zł.

Tekst/Foto: UG w Topólce Widok budynku od frontu

Wręczenie kluczy przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich

Poświęcenie zaplecza kuchennego Jedna z odnowionych sal

Przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych
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„Kwarantanna domowa” – 
 aplikacja

Radziejowscy policjanci w dalszym ciągu prowadzą działania na 
terenie powiatu, związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania 
się koronawirusa.

Funkcjonariusze koncen-
trują się na kontroli przestrze-
gania obowiązujących prze-
pisów w związku z epidemią 
COVID-19. Mundurowi w ra-
mach działań, których celem 
jest ograniczenie rozprze-
strzeniania się koronawirusa, 
prowadzą kontrole różnych 
miejsc w przestrzeni publicz-
nej, w których obowiązuje 
konieczność zakrywania nosa  
i ust, i zachowania dystansu 
społecznego. Policjanci każ-
dego dnia odwiedzają oso-
by, które są objęte izolacją  
i sprawdzają, czy pozostają 
oni w miejscu swojego za-

mieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej 
na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Zachęcamy również 
do zainstalowania aplikacji w telefonie pn „Kwarantanna domowa”, któ-
ra znacznie ułatwi pracę wszystkim służbom. Aplikacja jest dostępna, 
bezpłatna, bezpieczna i prosta w obsłudze.

Wszystkie zalecenia i ograniczenia związane z koronawirusem 
znajdziemy pod adresem: www.gov.pl/web/koronawirus.

Tekst/Foto: asp. szt.  
Marcin Krasucki

Bezpieczeństwo

Zachowajmy  
ostrożność!

Do trzech zdarzeń drogowych doszło w weekend na terenie 
pow. radziejowskiego. We wszystkich przypadkach przyczyną 
było niedostosowanie prędkości do warunków na drodze.

Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w sobotę 11 grudnia 
w Świerczynie, na drodze powiatowej. Jak ustalili policjanci, kieru-
jąca oplem 47-latka, nie zapanowała nad autem i zjechała do rowu. 
Następnie samochód przewrócił się na dach. Zarówno kierująca, jak 
i pasażerka nie odniosły obrażeń. We wszystkich kolizjach kierują-
cy byli trzeźwi, a sprawcy zdarzeń zostali ukarani przez policjantów 
mandatami.

Radziejowscy policjanci apelują do kierujących  
o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy  
w zimowych warunkach. Wystarczy zmniejszyć pręd-

kość, zwiększyć odstępy pomiędzy autami, aby uniknąć 
kolizji. Policjanci podkreślają również, dużą rolę właści-
wego przygotowania pojazdu do drogi. W szczególności 
ważna jest wymiana opon na zimowe, odśnieżenie szyb. 

To podstawowe rady, które mogą pomóc  
w bezpiecznym poruszaniu się po drodze.

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki

Działania „24 –  
Blue RAD”

Policjanci z Piotrkowa Kujawskiego, włączyli się do akcji „24 
– Blue RAD”, realizowanej w ramach międzynarodowej orga-
nizacji państw członkowskich UE – RAILPOL. Wspólne patrole 
z Strażą Ochrony Kolei pojawiły się na przejazdach kolejowych, 
dworcu PKP oraz punktach skupu złomu.

Głównym celem akcji była kontrola osób, przemieszczających 
się na obszarze kolejowym, sprawdzanie ich tożsamości i legalności 
pobytu, kontrola przestrzegania przepisów porządkowych, obowią-
zujących na obszarze kolejowym oraz przeciwdziałanie niszczeniu 
mienia i kradzieży elementów infrastruktury kolejowej. Sprawdzano 
także punkty skupu złomu, pod kątem przedmiotów, pochodzących 
z kradzieży z terenów kolejowych.

Tekst: asp.szt. Marcin Krasucki

Radziejowska policjantka na służbie

Pogadanka  
o bezpieczeństwie

Mundurowi z radziejowskiej komendy odwiedzili dzieci w ośrod-
ku szkolno- wychowawczym. Rozmawiali o używkach, o zagroże-
niach na jakie jest narażona młodzież. Przekazali także porady jak 
bezpiecznie wypoczywać w czasie świątecznej przerwy od nauki.

Sierżant Magdalena Cywińska-Grobelska z wydziału prewen-
cji oraz dzielnicowy sierż. szt. Robert Stasiak spotkali się z dziećmi 
i młodzieżą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ra-

dziejowie. W trakcie pogadanki policjanci omówili pro-
blem zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu, 
palenia papierosów oraz zażywania narkotyków. Nie 
od dziś wiadomo, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Dla-
tego taki duży nacisk na prewencję i profilaktykę kładą 
mundurowi.

Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w pogadan-
ce, zadając wiele pytań. Z zainteresowaniem słuchały  
o zagrożeniach jakie mogą je spotkać w szkole i poza nią 
i jak można im przeciwdziałać. Młodzież dowiedziała się 
również jaka jest odpowiedzialność karna za popełnione 
czyny karalne. Na zakończenie policjanci przekazali kilka 
praktycznych porad, na temat bezpiecznego, zimowego 
wypoczynku podczas zbliżających się świątecznych dni. 
Spotkanie było możliwe dzięki zaangażowaniu i dużej 
współpracy pedagog szkolnej Celiny Głowackiej.

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki
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Bezpieczeństwo

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 112
Od 13.11.2021 r. do 13.12.2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 32 zdarzenia, w tym:
Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość interwencji
1. Pożar 5
2. Miejscowe zagrożenie 23
3. Alarm fałszywy 4

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
22.11.2021 roku w miejscowości Osięciny doszło do wypadku 

drogowego z udziałem samochodu osobowego marki TATA Indica 
i samochodu ciężarowego marki SCANIA na drodze krajowej DK 62. 
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Radzie-
jowie otrzymało zgłoszenie o godz. 16.36. Na miejsce zdarzenia za-
dysponowano służby ratownicze. Po przybyciu zastępów na miejsce 
zdarzenia zastano samochód osobowy na poboczu drogi DK 62 po 
zderzeniu czołowym z samochodem ciężarowym. Wewnątrz po-
jazdu osobowego znajdował się zakleszczony mężczyzna, nieprzy-
tomny, z obrażeniami głowy pod opieką ratowników medycznych. 
Droga krajowa została zablokowana. Działania zastępów polegały 
na ewakuacji poszkodowanego z zakleszczonego pojazdu przy po-
mocy narzędzi hydraulicznych. Osobę poszkodowaną przekazano 
ZRM, który stwierdził zgon. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Czyn-
ności dochodzeniowe prowadziła policja. Przypuszczalna przyczyna 
zdarzenia: niezachowanie zasad w ruchu drogowym. Straty oszaco-
wano na 40 tys. zł. 

Z ŻYCIA KOMENDY 
Zakończenie cyklu szkoleń

P o d c z a s 
cyklu prze-
prowadzono: 
s z k o l e n i e 
k ierujących 
d z i a ł a n i e m 
ratowniczym 
dla człon-
ków OSP 
(Dowódców 

OSP) – ukończyło 13 druhen i druhów, szkolenie podstawowe stra-
żaków ratowników OSP - ukończyło 35 druhen i druhów, szkolenie 
kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP - ukończyło 
18 druhów.

30 listopada 2021 roku komisja egzaminacyjna powołana przez 
Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwo-
wej Straży Pożarnej, przeprowadziła egzamin końcowy szkolenia 
kierowców -konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Szkolenie 
zostało przeprowadzone zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni 
udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonych przez Komen-
danta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w 2015 r.” Celem szko-
lenia było przygotowanie kierowców-konserwatorów sprzętu OSP 
do wykonywania zadań operatora sprzętu, obsługi samochodów 
pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących 
wyposażenie OSP, a także konserwacji i drobnych napraw, mających 
na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP.

Ćwiczenia plutonu gaśniczego
29 listopada 2021 roku na terenie lasu w Radziejowie przeprowa-

dzono ćwiczenia plutonu gaśniczego „RADZIEJÓW”, wchodzącego 

w skład 3. Kompanii Gaśniczej „KUJAWIAK” Wojewódzkiego Odwo-
du Operacyjnego na obszarze województwa kujawsko-pomorskie-
go. Celem operacyjnym ćwiczeń było:

a. sprawdzenie procedur dysponowania sił i środków w ramach 
Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego,

b. sprawdzenie czasu formowania pododdziału w wyznaczonym 
punkcie koncentracji,

c. kontrola stanu technicznego i wyposażenia zastępów wcho-
dzących w skład plutonu „RADZIEJÓW”,

d. sprawdzenie gotowości ratowników do natychmiastowego 
podjęcia działań ratowniczych,

e. sprawdzenie praktycznych umiejętności rozwinięcia sił po-
doddziału,

f. sprawdzenie umiejętności i współpracy biorących udział 
w ćwiczeniach zastępów oraz umiejętności kierowania działa-
niami ratowniczymi podczas pożaru lasu,

g. przeprowadzenie inspekcji pododdziału. 
Jako punkt koncentracji sił i środków przyjęto plac jednostki ra-

towniczo-gaśniczej KP PSP Radziejów. Plutonem dowodził jeden 
z  dowódców zmiany służbowej, pełniący służbę w jednostce ra-
towniczo-gaśniczej KP PSP Radziejów. Założeniem taktycznym było 
zgłoszenie o zagrożeniu pożaru ściółki leśnej w pobliżu stadionu 
miejskiego w Radziejowie. Nad właściwym przebiegiem ćwiczeń 
czuwał Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej st. kpt. Michał 
Sochaczewski oraz jego zastępca st. kpt. Mariusz Marciniak, którzy 
na zakończenie dokonali podsumowania ćwiczeń. W ćwiczeniach 
brały udział zastępy: JRG Radziejów: GCBA 5/32 – Scania, GBA 2,5/16 
- Scania, SLOp – Nissan; OSP Radziejów – GBA 3/16 – IVECO EURO 
CARGO; OSP Krzywosądz GCBA 3,5/26 – MAN TGM; OSP Osięciny 
GBA 3/16 – VOLVO FL 44 R.

Tekst/Foto: bryg. Jarosław Stokwiszst. kpt. Mariusz Marciniak, 
sekc. Patryk Wojciechowski

 
 

W oczekiwaniu na zbliżające się  
Święta Bożego Narodzenia 

składamy 
mieszkańcom powiatu radziejowskiego 
oraz wszystkim strażakom ochotnikom 

najserdeczniejsze życzenia. 



Rozmowa

Twórcy ludowi rozbudzają tożsamość regionalną
– rozmowa z Anielą Leszczyńską, twórczynią ludową z Osięcin

Wanda Wiatrowska: Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością 
i wszechobecną cyfryzacją, coraz częściej wracamy do kultury ludowej, 
z której wyrośliśmy. Twórcy ludowi pielęgnują starodawne tradycje 
i zwyczaje. W swoich pracach nawiązują do lokalnego bogactwa, histo-
rii, muzyki, śpiewu i sztuki. Tworzą z potrzeby serca, tak jak nasza dzisiej-
sza rozmówczyni. Kiedy zaczęła się Pani przygoda z rękodzielnictwem? 
Czy ktoś w rodzinie zajmował się tego typu twórczością?

Aniela Leszczyńska: Zaczęło się to od mojego dzieciństwa. Mama 
była bardzo zdolną osobą, bo mając gospodarstwo i ośmioro dzieci, 
ojciec niekoniecznie pomagał, umiała szyć na maszynie i szyła nam 
ubrania. Z siostrą miałyśmy piękne suknie. „Smak” i pomysł na twór-
czość mam po niej. Moja siostra też zajmuje się różnymi robótkami; robi 
pisanki, stroiki, ozdoby. Jako dziecko przyglądałam się babci mojego 
sąsiada, gdy chodziła w asyście podczas uroczystości kościelnych. Miała 
wtedy na sobie kujawski strój. Wpatrywałam się też w kolorowe ludowe 
sukienki dziewczynek – to mi się szalenie podobało. Kiedy pracowałam 
w szkole w Osięcinach utworzyłam coś na kształt zespołu ludowego,  
w którym dziewczynki występowałyby w ludowych strojach, a ich babcie 
i mamy pomagały mi je przygotować. Wstąpiłam do zespołu „Kujawio-
ki” i tam z panią Teresą Wyrzykowską szyłyśmy dla pań koszule z płótna 
i gorsety z sukna. Byłam tam bardzo szczęśliwa przez 15 lat mojego 
uczestnictwa. Jestem Kujawianką i kocham Kujawy, region i wszystko, 
co jest z tym związane. Jakiś czas temu kupiłam w antykwariacie „Atlas 
polskich strojów ludowych - strój kujawski” z 1953 r. Miałam książkę ze 
starymi piosenkami, którą oddałam zespołowi w Radziejowie. Dla ze-
społu zrobiłabym wszystko. Przykro mi, że nie wszyscy chcą pielęgno-
wać regionalną kulturę. Teraz zajmuję się malowaniem bombek i pisa-
nek. Mam mniej czasu na haftowanie. Niedawno był w Osięcinach kurs 
haftu kujawskiego, w którym wzięłam udział, bo uważam, że wielu rze-
czy jeszcze nie potrafię. Udział w kursie zainspirował nas do utworzenia 
grupy hafciarskiej, która będzie się spotykała raz w miesiącu. Jest kilka 
pań w powiecie, które naprawdę ładnie haftują. 

W.W.: Jak wygląda Pani warsztat twórczy? Skąd czerpie Pani 
pomysły wzornicze?

A.L.: Powinnam powiedzieć: zapraszam do siebie. Mój warsztat 
pracy jest w moim domu. Zajmuję się teraz głównie malowaniem. 
A malowanie zaczęło się później niż moja ogólna fascynacja Kujawa-
mi. To długa historia, ale postaram się ją tylko nakreślić. W styczniu 
będę miała 20 lat trzeźwości. Kiedy „dochodziłam do siebie” przed 
terapią, dzwoniłam do siostry, narzekając, że nie mam co ze sobą zro-
bić. Kazała mi do siebie przyjechać i malować pisanki; interesowała 

się zdobieniem pisanek wcześniej niż ja. Teraz sobie żartuje, że uczeń 
przerósł mistrza, chociaż uważam, że pisanki mojej siostry są wyższej 
klasy. Tak zaczęła się moja przygoda z malowaniem. Ono odmieniło 
moje życie. Nałóg to dla mnie żaden wstyd, problem istnieje i trzeba 
o nim mówić głośno. A pomysły na projekty? Wzory czerpię z wy-
dawnictw, opisujących kujawską kulturę. Przerysowywałam je sobie 
na kartki, z których korzystam w czasie pracy. Kocham Kujawy, więc 
wykorzystuję motyw kujawski do malowania. Kujawski wzór ma tylko 
jeden kolor. Jajka maluję od 20 lat, bombki od prawie 10. Pisanki na 
jajkach kurzych, gęsich i strusich robię w kilku regionalnych wzorach. 
Mojej córce bardzo podoba się np. wzór kaszubski i takie jajka wyko-
nuję. Na pomysł malowania bombek wpadł mój zięć. Staram się pro-
mować kujawską kulturę poprzez umieszczanie kujawskiego wzoru 
na ozdobach. Trudno powiedzieć, ile czasu poświęcam na wykonanie 
jednej bombki, bo nie każda farba schnie jednakowo. Lubię też ciszę 
i spokój, dlatego najlepiej pracuje mi się w nocy.

W.W.: Czy uważa Pani, że twórca ludowy powinien nie tylko 
prezentować swoje wyroby, ale także edukować ludzi, szczegól-
nie młodzież?

A.L.: To jest ogromnie istotne, by promować regionalną kulturę. Je-
stem czasami zapraszana do szkół i przedszkoli w Radziejowie i w Osię-
cinach, zaraz jadę do Lubrańca, oczywiście w stroju kujawskim. Widzę 
potrzebę takiej promocji. Cieszę się, że mogę robić to, dzięki własnej 
twórczości. Dostrzegam u dzieci zainteresowanie kulturą ludową. 

W.W.: Czy bierze Pani udział w przeglądach sztuki ludowej, 
kiermaszach lub wystawach?

A.L.: Moim celem nie jest „hurtowa” produkcja ozdób i ich sprzedaż. 
Ludzie je kupują, nie ukrywam, ale to nie jest mój główny cel. Miałam 
kiermasz podczas Dni Powiatu Radziejowskiego. Raz moje prace poja-
wiły się na wystawie w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Jeżdżę do 
Włocławka na kiermasze w tamtejszym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Do-
brzyńskiej. Współpracuję często z Brzeskim Centrum Kultury i Historii 
„Wahadło”. Czasami moje hafty i robótki można zobaczyć w Izbie Re-
gionalnej TMK w Radziejowie. Nie tworzę po to, by się chwalić swoimi 
umiejętnościami. Tworzę, by kujawska kultura była kultywowana. 

W.W.: Jest Pani jedną z niewielu osób w naszym powiecie, któ-
ra posiada status twórcy ludowego. Aby dołączyć do tego grona, 
należy przejść weryfikację, przeprowadzoną przez ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Twórców Ludowych oraz Fundację Ochrony i Roz-
woju Twórczości Ludowej. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby zostać 
członkiem STL?

A.L.: Jestem pełnoprawnym twórcą ludowym. Proces, by zostać 
członkiem STL, zaczął się jesienią ubiegłego roku. Namówiła mnie do 
tego włocławska etnograf Dorota Kalinowska na spotkaniu w Izbie 
Regionalnej. Zadzwoniłam do Lublina, by zapytać, czy malowanie pi-
sanek to twórczość ludowa. Uzyskałam pozytywną odpowiedź, ale 
również informację, że jeśli chciałabym się ubiegać o wstąpienie do 
stowarzyszenia, muszę przejść weryfikację na podstawie pięciu prac, 
wykonanych techniką haftu. Miałam gotowy biały fartuch oraz czepiec, 
charakterystyczny dla Radziejowa i okolic. Wiedziałam, że wyhaftuję 
jeszcze czerwony fartuch. Trwało to dwa miesiące. Wykonałam później 
dodatkowo halkę z ozdobną falbaną i bieżnik. W lipcu wraz z pracami 
wysłałam do Lublina wszystkie dyplomy, podziękowania, artykuły z ga-
zet o mojej twórczości i dwie opinie - Haliny Paczkowskiej, prezesa TMK 
w Radziejowie i Doroty Kalinowskiej, etnografa. Przeszłam weryfikację 
i udało mi się uzyskać oficjalny status twórcy ludowego.

W.W.: Gdzie w Internecie możemy znaleźć Pani prace? Czy znaj-
dują się także wśród eksponatów Izby Regionalnej w Radziejowie?

A.L.: Myślę o tym, by podjąć stałą współpracę z Izbą Regional-
ną, teraz można zakupić tam bombki mojego autorstwa. Na moim 
profilu na Facebooku można obejrzeć niektóre z moich prac. W ich 
sprzedaży pomaga mi też osięcińska kwiaciarnia.

Dziękuję za rozmowę.Artystka ludowa Aniela Leszczyńska
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