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Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
21 lutego

„A niechaj narodowie 
wżdy postronni znają,  

iż Polacy nie gęsi,  
iż swój język mają”

Mikołaj Rej

„Chrząszcz”
Trzynastego w Szczebrzeszynie

chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie.
Wszczęli wrzask Szczebrzeszynianie:

– Cóż ma znaczyć to tarzanie?!
Wezwać trzeba by lekarza,

zamiast brzmieć, ten chrząszcz się tarza!
Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie,

że w nim zawsze chrząszcz BRZMI w trzcinie!
A chrząszcz odrzekł nie zmieszany:

– Przyszedł wreszcie czas na zmiany!
Drzewiej chrząszcze w trzcinie brzmiały,

teraz będą się tarzały.

„Strzyżyk”
Czubaty strzyżyk w czystej czapeczce
Z Tczowa do Tczewa toczył kuleczkę.

W Tczewie tłum tczewian wytęża oczy –
Strzyżyk dotoczy czy nie dotoczy?

Tymczasem strzyżyk tuż-tuż przed Tczewem
Troszeczkę zboczył w krzaczkach za drzewem

I krótszą dróżką, krocząc nad rzeczką,
Wrócił do Tczowa razem z kuleczką.

Oba wierszyki pochodzą z książki
Małgorzaty Strzałkowskiej pt. Wierszyki łamiące języki
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Aktualności samorządu powiatowego

W trosce  
o dobro pacjenta

W poniedziałek, 24 stycznia w Starostwie Powiatowym w Ra-
dziejowie odbyło się spotkanie, mające na celu omówienie 
współpracy radziejowskiego szpitala ze szpitalem w Mogilnie. 

Podczas prowadzenia obrad

W spotkaniu udział brali m.in.: starosta radziejowski Jarosław 
Kołtuniak, dyrektor SP ZOZ w Radziejowie Sebastian Jankiewicz 
oraz starosta mogileński Tomasz Krzesiński. Zebrani ustalali warunki 
współpracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Radziejowie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Mogilnie. Dotyczyły one realizacji świadczeń medycz-
nych oraz zabezpieczenia potrzeb społeczeństwa naszego regionu. 
Uczestnicy poniedziałkowej dyskusji wymieniali doświadczenia 
i tworzyli wspólną strategię działania podmiotów leczniczych w celu 
usprawnienia pracy szpitali.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Plany na 2022 rok
W bieżącym roku Powiatowy Urząd 
Pracy w Radziejowie ma do rozdyspo-
nowania ponad 5 milionów złotych ze 
środków Funduszu Pracy. Zostanie ona 
przeznaczona na prace interwencyj-
ne, roboty publiczne, prace społecznie 
użyteczne, staże, zwroty kosztów do-
jazdu, zakwaterowania, zwroty kosztów opieki nad dzieckiem, 
szkolenia, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, dopo-
sażenia/wyposażenia stanowisk pracy oraz bony na zasiedlenie. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, PUP realizuje dwa projekty do-
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na 
realizację każdego z projektów zaplanowano kwotę ponad 2 milio-
nów złotych. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
i Rozwój dla osób do 30. roku życia środki przeznaczone zostaną na 
staże, bony na zasiedlenie oraz dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
osób powyżej 30. roku życia przeznaczone zostaną również na staże, 
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposaże-
nia/wyposażenia stanowisk pracy. 

Oprócz podstawowej działalności z zakresu poradnictwa zawo-
dowego oraz pośrednictwa pracy i corocznie realizowanych form 
wsparcia PUP w Radziejowie zaplanował w 2022 roku kilka nowych 
propozycji dla bezrobotnych, pracodawców oraz dla uczniów. W ra-
mach naboru pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina” ogłoszo-
nego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej radziejowski 
PUP uzyskał rekomendację dla dwóch projektów pilotażowych: 
„Stabilny pracownik” na kwotę 1 326 400,00 zł oraz „Profesjonalny 
opiekun medyczny” na kwotę 254  600,00 zł. W ramach projektów 
zaplanowano wsparcie głównie dla osób: 
•	 do 30 roku życia z grupy NEET (nieuczące, niepracujące i nieszko-

lące się),
•	 kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlo-

pie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawo-
dowej związanej z wychowaniem dziecka,

•	 osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej 
z  opieką nad dziećmi lub 
osobami zależnymi oraz 
seniorami.

PUP w Radziejowie or-
ganizuje również wspar-
cie z zakresu poradnictwa 
zawodowego dla szkół 
podstawowych z terenu 
powiatu radziejowskie-
go. Doradcy zawodowi 
zaplanowali dla uczniów 
klas VIII spotkania, mają-
ce na celu poznanie przez 
uczniów zasad funkcjo-
nowania urzędu oraz naj-
ważniejszych aspektów, 
dotyczących trafnego wy-
boru dalszej ścieżki kształ-
cenia. Uczniowie poznają 
zawody deficytowe i nad-
wyżkowe na podstawie 
corocznego opracowania 
„Barometr zawodów” oraz 
dowiedzą się, jakie wspar-
cie młodym ludziom ofe-
ruje PUP. 

Tekst: PUP w Radziejowie



3

nictwa w Poznaniu. Tytuł magistra uzyskał 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w To-
runiu w 2008  r. Ukończył również studia 
podyplomowe z bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a także w zakresie zajmowania przez 
strażaków stanowisk oficerskich związanych 
z kierowaniem działaniami ratowniczymi. 
15  lipca 2010 roku Kujawsko-Pomorski Ko-
mendant Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej powołał bryg. Stokwisza na stano-
wisko Zastępcy Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. 
Funkcję tę pełnił do 31 stycznia 2022 r. przez 
wiele lat był również rzecznikiem prasowym 
radziejowskiej komendy PSP. Za swoją nie-
naganną i długoletnią służbę był wielokrot-
nie nagradzany i odznaczany.

Nowym zastępcą komendanta KP PSP 
w Radziejowie został młodszy brygadier Ma-
ciej Górecki, którego podczas uroczystości 
powołał komendant wojewódzki. 

Redakcja „Powiatowego ABC” życzy bry-
gadierowi Jarosławowi Stokwiszowi przede 
wszystkim zdrowych, długich, spokojnych 
i  szczęśliwych lat spędzonych na emerytu-
rze. Jednocześnie pragniemy podziękować 
za kilkunastoletnią współpracę, a także wy-
rozumiałość podczas powstawania nowych 
artykułów! Młodszemu brygadierowi Macie-
jowi Góreckiemu serdecznie gratulujemy.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Informacje

Uroczysty apel związany z odejściem na 
emeryturę brygadiera Jarosława Stokwisza 
odbył się 28 stycznia 2022 r. w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w  Radziejowie. Brygadier Stokwisz służył 
w strukturach straży pożarnej 35 lat.

Pożegnanie z czynną służbą

W uroczystości udział wziął Kujawsko-
-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP 
starszy brygadier Jacek Kaczmarek, a także 
zaproszeni goście, m.in.: starosta Jarosław 
Kołtuniak i wicestarosta Grzegorz Piasecki, 
wójtowie i burmistrzowie gmin z powiatu 
radziejowskiego, Komendant Powiatowy 
Policji mł. insp. Tomasz Pacholski, dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Sebastian Jankiewicz oraz Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny Beata Nenczak. 
Wszyscy dziękowali emerytowi za współpra-
cę oraz życzyli mu wszystkiego dobrego.

Radziejowscy starostowie złożyli życzenia  
brygadierowi J. Stokwiszowi

Pożegnanie ze służbą

Krzyżówka językowa
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypomina 

o  bogactwie różnorodności językowej i podkreśla jego wartość 
dla rozwoju dziedzictwa kulturowego ludzkości. Przesłaniem świę-
ta jest ochrona języków ojczystych, promowanie wielojęzyczności 
i  podkreślanie wartości edukacji językowej. To również okazja do 
zwrócenia uwagi na konieczność kształtowania twórczych, odpo-
wiedzialnych i świadomych postaw wobec języka ojczystego. Po raz 
pierwszy dzień ten obchodzony był w 2000 roku. 

Z tej okazji publikujemy krzyżówkę, w której hasłami są polskie 
słowa z ortograficznymi trudnościami. Dla osób, które rozwiążą 
krzyżówkę przewidziane są nagrody ufundowane przez starostę 
radziejowskiego. W ramach nagrody przewidujemy trzy vouchery 
na obiad w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie oraz 
trzy promocyjne upominki związane z  powiatem radziejowskim. 
Zdjęcie lub skan rozwiązanej krzyżówki, razem z imieniem i nazwi-
skiem autora należy przysłać na adres e-mail: abcradziejow@wp.pl. 
Ze zwycięzcami będziemy kontaktować się za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej. Na rozwiązania czekamy do 27 marca. Zwycięzców 
wyłonimy w losowaniu. Życzymy powodzenia i miłej zabawy w trak-
cie rozwiązywania!

(od lewej): mł. bryg. Maciej Górecki, st. bryg. Jacek 
Kaczmarek i bryg. Jarosław Stokwisz

Brygadier Jarosław Stokwisz służbę 
w jednostkach organizacyjnych ochrony 
przeciwpożarowej podjął 1 września 1987 
roku jako kadet w Szkole Chorążych Pożar-

Poziomo:
4. charakterystyczny dla dudka
6. Woleoczko, drobny ptak wędrowny
7. przybycie do miejsca, w którym się już kiedyś było
10. miasto z pomnikiem chrząszcza
14. głośny, przeraźliwy krzyk
15. przesądnie pechowy dzień
17. potocznie: krzewy
18. tłok, zbiegowisko

19. chirurg, neurolog, pediatra

Pionowo:
1. dąb lub sosna
2. wydeptana ścieżka
3. brzmi w trzcinie
5. zespół cech dźwiękowych danego instrumentu, 
sprzętu lub głosu
8. mieszkańcy Tczewa

9. w wierszu Tuwima wije się jak błyszcząca wstążeczka
11. trwający przez niedługi okres
12. ciągnąć, przewracać w czymś pylącym, brudzącym
13. zmusić mięśnie, umysł lub zmysły do bardzo du-
żego wysiłku
16. łodyga używana dawniej głównie jako narzędzie 
kary, narzędzie do bicia
18. polska wieś w województwie mazowieckim, 
w powiecie zwoleńskim
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Informacje

Tegoroczne zestawienie najlepszych lice-
ów i techników w Polsce jest już dwudziestym 

czwartym rankingiem. Okazuje się, że praca nauczy-
cieli i uczniów techników w naszej szkole została zauwa-

żona i wyróżniona, ponieważ w Rankingu Techników 2022 otrzyma-
liśmy znak jakości – Brązową Tarczę.

Można sobie zadać pytanie: – Czemu właściwie służy publikowanie 
takich informacji?. Odpowiadając, warto przytoczyć słowa prezesa 
„Perspektywy Press”, twórcę rankingów edukacyjnych, Waldemara Si-
wińskiego – Robimy go przede wszystkim z myślą o uczniach ostatnich 
klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecz-
nie zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Warto dokonywać 
takich wyborów na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji. 
W Rankingu Liceów i Techników korzystamy wyłącznie z zewnętrznych 
źródeł danych, które pochodzą z okręgowych komisji egzaminacyjnych, 
komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

W tym roku kapituła wzięła pod uwagę 1256 liceów ogólnokształcą-
cych i 1165 techników – szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: ma-
turę w 2021 r. zdawało w nich przynajmniej 12 uczniów, a średnie wyniki 
z egzaminu z języka polskiego i matematyki, były wyższe niż 0,75 śred-
niej krajowej. O miejscu w rankingu decydują  m.in.: sukcesy uczniów 
szkół w olimpiadach przedmiotowych, ich wyniki matury z przedmio-
tów obowiązkowych oraz dodatkowych. W przypadku liceów brano też 
pod uwagę osiągnięcia uczniów w  olimpiadach międzynarodowych, 
a w przypadku techników – wyniki egzaminów zawodowych.

„Perspektywy” publikują także rankingi wojewódzkie. W tym ze-
stawieniu techników za rok 2022, w kujawsko-pomorskim zajmuje-

Ranking „Perspektyw” 2022  
– „Przemystka” z Brązową Tarczą

my 21 miejsce. Cieszymy się bardzo z tego sukcesu i z pewnością 
będziemy pracować tak, aby co najmniej powtórzyć wynik w przy-
szłym roku. A wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyróżnienia 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: Zespół nauczycieli ZS RCKU w Przemystce

Nowy zarząd  
Powiatowego  
Związku OSP

W piątek, 14 stycznia br. Powiatowy Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Radziejowie zebrał się, by podsumować 
ostatnie 6 lat działalności oraz wybrać nowy zarząd. Uroczyste 
posiedzenie odbyło się w Zajeździe „Łokietek” w Płowcach. Na 
prezesa kolejny raz wybrano druha Romana Szczerbiaka. 

Członkowie prezydium zjazdu

Podczas uroczystego zjazdu przedstawiono sprawozdanie z dzia-
łalności zarządu oddziału, wręczono odznaczenia wyróżnionym 
druhom oraz podziękowania instytucjom, wspierającym działalność 
powiatowych OSP. Wyrazy wdzięczności za współpracę wyrażono 
również zastępcy komendanta powiatowego PSP – bryg. Jarosławo-
wi Stokwiszowi, który w najbliższym czasie przechodzi na zasłużoną 
emeryturę. Najwyższe odznaczenie – Złoty Znak Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP – otrzymał Roman Chenc (OSP Osięciny), 
zaś Zenon Paliwoda (OSP Latkowo) został wpisany do księgi honoro-
wej „Zasłużony dla Ochotniczego Strażactwa Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego”.

Do zarządu, jako osoby wspierające spoza struktur OSP, zostali 
wybrani: starosta Jarosław Kołtuniak, komendant KPP w Radziejowie 
mł. insp. Tomasz Pacholski, komendant KP PSP bryg. Adam Małecki 
oraz Roman Szczerbiak, członek Lokalnej Grupy Działania. Oprócz 
prezesa zarządu za zjeździe wybrano wiceprezesów. Zostali nimi: 
Marek Szuszman, Zygmunt Sosnowski oraz Sławomir Staniszewski. 
W skład prezydium weszli także: Rafał Staszak (sekretarz), Zenon Pa-
liwoda (skarbnik), Stefan Śpibida, Krystian Kołowski, Adam Małecki, 
Leszek Rosół i Jacek Nowacki. Delegatami na Zjazd Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP zostali: Marek Kiliański, Zygmunt Sosnowski 
i Sławomir Staniszewski.

Obradom przewodniczył Marek Szuszman. W prezydium zjazdu 
znaleźli się również Marian Mikołajczyk – wiceprezes Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego OSP, Piotr Tomaszewski – dyrektor wykonaw-
czy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP, bryg. Adam Małecki, Ro-
man Szczerbiak i Leszek Rosół. 

Obecnie w powiecie funkcjonują 32 jednostki OSP, w strukturach 
których jest 1174 ochotników. Od 2016-2021 roku jednostki te wy-
jeżdżały do akcji łącznie 3420 razy.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska
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Edukacja

Z ogromną radością informujemy, że Andrzej Wrzesiński – uczeń 
klasy IIIb Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka 
w Radziejowie osiągnął dwa znaczące w historii szkoły sukcesy.

Andrzej po przejściu 
części teoretycznej, za-
kwalifikował się do części 
doświadczalnej II etapu 
71. Olimpiady z Fizyki. Tym 
samym znalazł się wśród 
dziewięciu osób z całego 
województwa kujawsko
-pomorskiego, które ry-
walizować będą o awans 
do ogólnopolskiego finału 
Olimpiady. Część doświad-

czalna II etapu odbyła się 20 lutego 2022 roku. Ogłoszenie listy za-
kwalifikowanych do finału – 20 marca 2022 roku. 

Z równie wielką przyjemnością, spieszymy poinformować, że 
nasz uczeń zakwalifikował się również do ogólnopolskiego finału 

Zwiedzanie szwedzkiego miasta

Grupa 16 uczniów z klas III i IV technikum w ZSRCKU w Prze-
mystce 6 lutego 2022 r. wyjechała na miesięczny staż zawodo-
wy do szwedzkiego Malmö w ramach projektu nr: 2021-1-PL-
01-KA121-VET-000006592 z sektora „Kształcenie i szkolenia 
zawodowe”, realizowanego przez szkołę od 1 września 2021 r. 
Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej 
Erasmus+ w kwocie 58 780 Euro. Autorem wniosku budżeto-
wego z  roku 2021 złożonego w ramach uzyskanej przez szko-
łę w 2020  r. akredytacji w programie Erasmus+ jest Justyna 
Kopczyńska, natomiast koordynatorem projektu, na którym 
faktycznie spoczywa odpowiedzialność za właściwą realizację 
działań projektowych jest Magdalena Korzeniewska-Duszek.

Styczeń 2022 r., zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych 
do wyjazdu na praktyki, był czasem intensywnych przygotowań do 
mobilności. Wśród uczniów, którzy pozytywnie przeszli rekrutację 
do projektu, znalazło się 6 uczniów z klasy ekonomicznej, 3 uczniów 
z klasy hotelarskiej, 1 uczeń z klasy gastronomicznej, 4 uczniów 
z klasy rolniczej oraz 2 uczniów – mechanizatorów rolnictwa. W cza-
sie ferii zimowych zrekrutowani kandydaci uczestniczyli w zajęciach 
z języka angielskiego, z przygotowania kulturowego, pedagogicz-
no-zawodowego oraz w szkoleniu BHP. Po dopełnieniu wszelkich 
formalności oraz poczynieniu ostatnich przygotowań do wyjazdu, 
uczniowie wraz z rodzicami stawili się w nocy z 5 na 6 lutego br. 
przed szkołą, aby busem ruszyć do Świnoujścia, a stamtąd promem 
do Szwecji. Z portu w Ystad, gdzie powitał ich nasz szwedzki part-

„Łokietek” odnosi sukcesy!
LXV Olimpiady Astronomicz-
nej, w którym zmagać się bę-
dzie 21 uczniów z całej Polski. 
Warto wspomnieć, że do finału 
z województwa kujawsko-po-
morskiego zakwalifikowało się 
tylko dwóch uczniów. Podczas 
finału, który odbędzie się w 
dniach 10-13 marca 2022 roku 
w Chorzowie, uczestnicy będą 
rozwiązywać sześć zadań w 
trzech tercjach (zadania teore-
tyczne, z analizy danych i obserwacyjne) oraz będą musieli wykazać 
się znajomością nieba. To wielki sukces Andrzeja, uwieńczenie jego 
niepospolitych zdolności, zainteresowań i lat ciężkiej pracy. Ogłosze-
nie wyników nastąpi 13 marca br. 

Opiekunem naukowym Andrzeja jest Janusz Wrzesiński. Gratulu-
jemy i trzymamy kciuki!

Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: ze zbiorów LO

Andrzej prowadzi obserwację nieba

(od lewej): Janusz Wrzesiński i Andrzej Wrzesiński

Praktyki w królestwie szwedzkim
ner – EU Mobility Sverige 
udali się do miejsca za-
kwaterowania w Malmö 
– 3-gwiazdkowego First 
Hotel Jörgen Kock. W ra-
mach projektu, oprócz 
wspomnianej już podróży 
w obie strony i zakwate-
rowania z pełnym wyży-
wieniem, uczniowie mają 
zapewnione kieszonkowe 
i  atrakcyjne miejsca prak-
tyk począwszy od biur ad-
ministracji w filii szwedzkiej 
firmy partnera i biura klubu 
squasha, przez szwedzkie 
gospodarstwa rolne, aż po 
4-gwiazdkowy Grand Hotel 
w Lund oraz japońsko-azja-
tycką restaurację Icha-Mo-
chi w Malmö. Ponadto na 
uczniów czeka bardzo cie-
kawy program kulturowy 
zapewniony przez EU Mobility Sverige. Podczas pobytu w Szwecji 
uczniom będą towarzyszyć nauczyciele naszej szkoły – Marek Wiliń-
ski, Anna Pacia oraz Magdalena Korzeniewska-Duszek.

4-tygodniowa praktyka zawodowa w Szwecji pozwoli stażystom nie 
tylko sprawdzić swoje umiejętności zawodowe, poszerzyć horyzonty 
czy zdobyć nowe doświadczenia, lecz także podszkolić znajomość ję-
zyka angielskiego poprzez codzienną komunikację i poznać realia życia 
i pracy w Szwecji. Cieszymy się, że pomimo trudności mobilność do-
szła do skutku. Mamy nadzieję, że 16-osobowa grupa uczniów z naszej 
szkoły odnajdzie się w nowej rzeczywistości i będzie sobie świetnie ra-
dzić w miejscu pracy. Trzymamy kciuki za naszych uczniów.

Warto nadmienić, że w ramach tego samego projektu grupa 
nauczycieli przedmiotów zawodowych wyjedzie we wrześniu br. 
na job shadowing do Szwecji, natomiast za miesiąc 10- osobowa 
grupa nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących weźmie udział 
w 5-dniowym szkoleniu dla kadry w Malmö w związku z realizacją 
projektu „Kształcimy kadrę szkoły” z sektora „Edukacja szkolna”, na 
które szkoła otrzymała dofinansowanie z programu Erasmus+ w wy-
sokości 16 390 Euro.

Tekst: Magdalena Korzeniewska-Duszek
Foto: ZSRCKU w Przemystce

Latarnia morska w Malmö
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Ekspozycja muzealna

Powrót do przeszłości 
– pamiątki z PRL-u

Biblioteka w Radziejowie zaprasza do wędrówki w przeszłość. 
W naszej czytelni zgromadziliśmy pamiątki z lat 1945-1989. Przed-
mioty codziennego użytku, „rupiecie” – odnalezione w domowych 
zakamarkach przez naszych pracowników – nabrały nowego blasku 
i skłoniły do wspomnień. Swoje starocie udostępnili nam: Ewa Smy-
kowska, Grażyna Kopczyńska i Grażyna Izydorczyk, Anna Litka, Mar-
tyna Szałapska, Leszek Kalicki. Zapraszamy do zwiedzania. Wystawę 
można oglądać do 31 marca 2022 r.

Tekst/Foto: Dorota Świderska MiPBP Radziejów

Kącik  
mola książkowego

Polecam Państwu książki, które powinny być lekturami szkol-
nymi – lekturami każdego wykształconego człowieka. Odkła-
mują historię pisaną dotąd przez apologetów złotej wolności 
szlacheckiej, historię w której słychać było tylko sarmacki świst 
husarskich skrzydeł i widać sielankę szlacheckiego dworkowe-
go życia, gdzie sobiepanowie „słodkiej używali z rozkoszą spo-
kojności”. 

Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa – nasza historia.
Niemałą rolę w legitymizacji i rozwoju pańszczyzny odegrał tak-

że kościół, który czerpał z niej ogromne korzyści. Dzisiaj większości 
Polaków wydaje się, że ich przodkowie to szlachta, uważają się za 
naród szlachecki. Otóż przodkami większości z nas byli chłopi pań-
szczyźniani czyli niewolnicy. Szlachta traktowała ich właśnie jak nie-
wolników, bydło, psy, chodzące rzeczy, część inwentarza, „względu 
nie ma szlachcic na chłopka biednego, zwie go niewolnikiem, ma 
za psa lichego”, „kto wieśniaka zabił, jest to tak jakby psa zabił”, pisał 
Andrzej Frycz Modrzewski. Warto zapoznać się z historią pańszczy-
zny, poddaństwa, wyzysku, przemocy, głodu, niewolnictwa – naszą 
historią, która w pewien sposób kształtuje także współczesne sto-
sunki społeczne.

Zapraszam do wypożyczalni naukowej na piętrze radziejowskiej 
biblioteki po: „Ludową historię Polski. Historia wyzysku i oporu. 
Mitologia panowania” Adama Leszczyńskiego, „Chamstwo” Kac-
pra Pobłockiego i „Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego 
niewolnictwa” Kamila Janickiego. Książki zostały zakupione w ra-
mach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0” na lata 2021-2025 Priorytet 1. Kierunek interwencji 1.1.

Opracował: Krzysztof Wątrobicz

Kolędy i pastorałki 
rozbrzmiewały  
w całej szkole

III edycja Szkolnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek odbyła się 
14  stycznia 2022 r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ra-
dziejowie. Panował wówczas świąteczny nastrój, a uczniowie 
pochwalili się swoimi talentami muzycznymi. Przepięknie za-
prezentowali kolędy i pastorałki. 

Organizatorem festiwalu było szkolne koło artystyczne. Zmagania 
uczestników oceniało jury w składzie: Marzanna Kurant i Sławomir 
Derkowski, którzy przyznali I miejsce Katarzynie Jaworskiej oraz du-
etowi Klaudii Kosińskiej i Ksaweremu Kubackiemu. Klasa I-III SPUZ 
i Gracjan Popowski uzyskali II miejsce, a na ostatnim stopniu podium 
stanęli Patryk Wrzesiński 
i Mateusz Koszacki oraz 
Grzegorz Michalak. Komi-
sja przyznała również wy-
różnienia. Zdobyli je: klasa 
VIII AU, Angelika Bączkie-
wicz, Julia Rychlewska i kla-
sa II C SPdP.

Pizzeria Zorba w Do-
brem ufundowała nagrodę 
specjalną dla najbardziej 
rozśpiewanej klasy, która 
angażuje się w życie kulturalne szkoły przez cały rok. Zwycięzcom 
gratulujemy i zapraszamy za rok.

Tekst: Małgorzata Kapelińska
Foto: Paulina Kostecka

Wszyscy uczestnicy festiwalu

Uczniowie klasy I-III SPUZ
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Jubilaci z przedstawicielami samorządu

Złote Gody
W piątek, 4 lutego mieliśmy zaszczyt 
gościć w naszym urzędzie Dostojnych 
Jubilatów – dziesięć par, które przeżyły 
ze sobą pół wieku. Tego dnia świętowały 
małżeństwa, które Jubileusz 50-lecia ob-
chodziły w 2020, jak i w 2021 roku.

Była to bez wątpienia wzruszająca uro-
czystość, zarówno dla naszych bohaterów, 
jak i dla nas, pracowników urzędu. Przyglą-
daliśmy się parom, w życiu których z pew-
nością nie brakowało szczęścia i sukcesów, 
ale też porażek, rozczarowań, trudnych 
momentów. Obserwowaliśmy ludzi, którzy 
pokonali czas wspierając się wzajemnie i da-
rząc miłością. Podniosłym momentem były 
poruszające słowa wójta gminy Bytoń, Artura Rucińskiego oraz jed-
nego z jubilatów, Józefa Rzadkowolskiego na temat znaczenia mał-
żeństwa i rodziny. Jubilaci zostali odznaczeni Medalami za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie ustanowionymi przez Prezydenta RP, a wójt 
dokonał aktu dekoracji. Po oficjalnej ceremonii Szanowni Jubilaci 
zostali zaproszeni na lampkę szampana oraz uroczysty obiad.

Medale  za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostały przyznane 
Państwu: Teresie i Stanisławowi Białkom, Bożenie i Kazimierzowi 
Dąbrowskim, Jadwidze i Stanisławowi Dębskim, Barbarze i Pawłowi 
Dziubichom, Edycie i Jerzemu Kłosińskim, Władysławie i Ryszardowi 
Kostrzewskim, Danucie i Zygmuntowi Malinowskim, Krystynie i Jó-

Z prac bieżących 
urzędu

Wsparcie dla obszarów popegeerowskich
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia 
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia, 
dotycząca realizacji projektu grantowego, gmina Bytoń przystąpiła 
do projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich  w roz-
woju cyfrowym – Granty PPGR”. 

Celem programu jest realizacja zasad równości szans i niedys-
kryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
poprzez wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie 
dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. 
Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie i gmina otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 27 300 zł. Realizacja projektu granto-
wego rozpocznie się po podpisaniu umowy.

Świadczenie ratownicze dla OSP
Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia 

ratowniczego dla strażaków ochotników. Prawo do tego świadczenia 
przysługuje druhom OSP, którzy służyli co najmniej 25 lat – w przy-
padku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet. W tym czasie powinni co 
najmniej raz w roku brać udział w działaniach i akcjach ratowniczych. 
Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych 
jest dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną lub 
pisemne oświadczenie trzech świadków. Przynajmniej jednym ze 
świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była za-
trudniona w urzędzie, obsługującym organ administracji samorządo-
wej w okresie, kiedy wnioskodawca brał udział w działaniach ratow-
niczych. Świadczenie przyznaje się na wniosek zainteresowanego, 
złożony do komendanta powiatowego lub miejskiego PSP.

Tekst: Wioletta Wudarska

Ferie w bibliotece
Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu – 
pomimo panującej pandemii – zorganizowała zimowy wypo-
czynek w swojej placówce. Zajęcia skierowane były dla dzieci 
młodszych od pięciu do ośmiu lat. 

Spotkania odbywały się we wtorki, środy i czwartki od 10:00 do 
12:00. Dominowały zabawy zapoznawcze, kalambury oraz zajęcia 
plastyczne. Uczestnicy zrobili śliczne laurki dla swoich babć i dziad-
ków, wykonali również interesujące obrazki zimowe z płatków ko-
smetycznych. Dzieci oglądały książeczki, układały klocki, skakały na 
piłkach, oglądały bajki. Czas ferii 
upłynął w miłej i radosnej atmos-
ferze. Zajęcia podczas ferii za-
wsze cieszyły się dużym zainte-
resowaniem, dlatego żałujemy, 
iż w tym roku musieliśmy 
wprowadzić ograniczenia. Do 
zobaczenia w wakacje!

Tekst Renata Szymborska
Foto: Wioletta Wudarska

Uczestnicy zajęć plastycznych

Prace dzieci

zefowi Pawikowskim, Jadwidze i Czesławowi Rosińskim, Mariannie 
i Piotrowi Sobczakom, Helenie i Bolesławowi Zawidzkim, Helenie 
i Józefowi Rzadkowolskim, Mariannie i Kazimierzowi Braerom, Alinie 
i Władysławowi Ignaczakom, Halinie i Władysławowi Graczykom, Ka-
zimierze i Józefowi Walasikom, Marii i Jerzemu Stuczyńskim, Magda-
lenie i Marianowi Wędzińskim oraz Bożenie i Waldemarowi Gapskim.

Nie wszystkie uhonorowane pary mogły przybyć na spotkanie by 
wspólnie cieszyć się i świętować. Wszystkim parom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne wspólne lata.

Tekst: Marta Kacprzak
Foto: Wioletta Wudarska
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W dniach 18-27 stycznia w ramach ferii zimowych Gminny Ośro-
dek Kultury w Dobrem zorganizował wiele atrakcji dla dzieci 
w postaci różnorodnych zajęć i warsztatów. 

Odbyły się warsztaty wokalne prowadzone przez instruktorów 
z  Akademii Wokalu. To trzygodzinne spotkanie oprócz treningu 
umiejętności wokalnych było okazją do wspólnej zabawy, a na jego 
zakończenie na wszystkich uczestników czekała pizza. Na warszta-
tach plastycznych pt. „Kartka dla Babci i Dziadka” dzieci pod okiem 
pani instruktor wykonały laurki nie tylko dla swoich babć i dziad-
ków, ale także dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Do-
brem. Dużo dobrej zabawy zapewniły dzieciom warsztaty muzycz-
no-ruchowe, na które zaproszeni zostali także rodzice. Niesamowitą 
nauką poprzez eksperymenty były warsztaty suchego lodu prowa-
dzone przez animatorki z Agencji Animacji AKUKU. To było istne 
show! Eksperymenty z suchym lodem cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem wśród dzieci, szczególnie gdy uniosła się czarodziejska 
„mgła” lub ,gdy po dodaniu do suchego lodu mydła w płynie, two-
rzyły się ogromne bańki mydlane i słychać było „dziwne” odgłosy. 

Zaproponowany program ferii cieszył się sporym zainteresowaniem dzieci

Drugi tydzień ferii rozpoczęliśmy warsztatami malowania ekoto-
reb, podczas których uczestnicy mieli możliwość dać upust swojej 
wyobraźni, projektując i malując niepowtarzalne torby bawełniane. 
Takie własnoręcznie wykonane, unikatowe dzieło, każdy uczestnik 
mógł zabrać do domu.  Następny dzień upłynął w rytmach zumby 
z rodzicami. Zwieńczeniem ferii były warsztaty mydlarskie. Dzieci sa-
modzielnie wybierały kształty, dekorowały ozdobami oraz nadawały 
mydełkom niepowtarzalny zapach i kolor. Każdy uczestnik wracał 
do domu z efektem swojej pracy. 

Dzieci prezentują efekt swojej pracy – ekotorby

Aktywny styczeń

Wolontariuszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W tym roku GOK włączył się również w akcję Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Już od rana w Dobrem, Byczynie, Bronisławiu 
i Krzywosądzy, mimo niesprzyjającej pogody, kwestę do puszek 
rozpoczęło 17 wolontariuszy. Podczas 30. Finału WOŚP, nie zabra-
kło także akcentu artystycznego, jednak ze względu na pandemię 
występy i koncerty odbyły się on line. Transmisja rozpoczęła się 
o godzinie 1700 koncertem dzieci z Akademii Wokalu z GOK w Do-
brem, następnie wystąpiły zespoły „Bronisławianki” oraz „Kujawioki 
od Dobrego”. Na zakończenie części artystycznej zatańczyły grupy 
z GOK w Dobrem. W holu głównym GOK-u odbył się kiermasz ciast, 
pączków, rogali i muffin przygotowany przez panie z KGW Bodza-
nowo, KGW Bodzanowo Drugie, KGW Bronisławianki, KGW Byczy-
na Kolonia, KGW Szczeblotowo oraz sołtysów gminy Dobre. Radni 
gminy Dobre ufundowali kiełbasę na grilla. Od godziny 1700 trwał 

odbiór wylicytowanych wcześniej przedmiotów i voucherów. Moż-
na było także spróbować pysznego żurku ugotowanego przez KGW 
Bodzanowo i bigosu przygotowanego przez KGW Byczyna Kolonia 
oraz nabyć różnorodne ciekawe gadżety. O godzinie 2000 nie za-
brakło także tradycyjnego „Światełka do nieba” w postaci zimnych 
ogni. Dziękujemy licznym darczyńcom, którzy przekazali vouchery 
na usługi, przedmioty oraz gadżety na licytację oraz kiermasz WOŚP. 
Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy, komisji liczącej pienią-
dze, występujących artystów oraz dla wszystkich, którzy zaangażo-
wali się w organizację i przeprowadzenie tego Finału. Cieszy fakt, 
że mimo pandemii i licznych ograniczeń udało się zebrać więcej niż 
w roku ubiegłym, czyli 14 407,30 zł.

Kiermasz rozmaitości
Tekst: Aleksandra Szymczak

Foto: Archiwum GOK w Dobrem
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Półkolonie  
w zimowej szacie

W doskonałych humorach zakończyliśmy ferie zimowe po dwóch 
turnusach półkolonii zimowych Nasza szkoła przy współpracy 
z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Osięcinach przygotowała szereg atrakcji. W progra-
mie odbyły się m.in.: zajęcia warsztatowe, karaoke, wyjazdy do kina, 
sali zabaw, na basen i do kręgielni. Zajęcia profilaktyczne, w których 
brali udział uczniowie, miały formę zabaw oraz warsztatów. Półko-
lonie były bardzo radosną i bezpieczną formą spędzania wolnego 
czasu przez naszych uczniów.

Zajęcia plastyczne
Tekst/Foto: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osięcinach

Osięciński chór  
na gościnnych występach

Chór „Osięciny” w radziejowskim klasztorze

Chór Męski „Osięciny”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury, 
16 stycznia uświetnił swoim występem mszę świętą w parafii rzym-
skokatolickiej św. Wojciecha w Broniewie oraz w klasztorze Ojców 
Franciszkanów w Radziejowie. Z kolei, 30 stycznia chórzyści zawitali 
z Koncertem Kolęd i Pastorałek w Parafii NMP Częstochowskiej w Le-
karzewicach. W repertuarze koncertu znalazły się m.in.: „Radujtiesia”, 
„Za gwiazda”, „W dzień Bożego Narodzenia” oraz „W ubożuchnej sta-
jence”.

Tekst/Foto: Monika Gutowska

Zagrała orkiestra  
milionów serc

Jubileuszowy, 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
2022 grany był pod hasłem „Przejrzyj na oczy”. Zbiórka zebra-
nych datków przekazana została w całości dla oddziałów oku-
listyki dziecięcej – zapewnienia najwyższych standardów dia-
gnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

W tym roku, przez pandemię COVID-19, kwesta w naszej placówce 
wyglądała inaczej z racji panujących zasad reżimu sanitarnego. Niestety, 
nad czym ogromnie ubolewamy, Koncert #gramy dla WOŚP w wykona-
niu Akademii Wokalu przeprowadzony musiał zostać w formie on-line.

Do naszej zbiórki, niezmiennie od wielu lat, przyłączyło się KGW 
„Polne Kwiaty” oraz Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów „Ruch 
i Zdrowie”, wspomagając zbiórkę pysznymi ciastami oraz pierniczko-
wymi serduszkami. Koło Gospodyń Wiejskich z Kościelnej Wsi tego 
dnia zebrało 1232 zł, a Stowarzyszenie dołożyło cegiełkę w postaci 
865 zł. W całości ze słodkości uzbierano aż 2097 zł.

Jak co roku, podczas akcji WOŚP nie mogło zabraknąć licytacji 
przedmiotów przekazanych od darczyńców. Otrzymaliśmy wiele 
unikatowych rzeczy, z których prawie każda znalazła swojego no-
wego właściciela. Cała akcja toczyła się na naszej stronie na porta-
lu facebook. Jesteśmy pod wrażeniem Państwa zainteresowania 
oraz hojności, gdyż dzięki zyskom z licytacji do puszek sztabowych 
uzbieraliśmy kwotę 4221 zł, a 400 zł zostało przekazane bezpośred-
nio na konto fundacji WOŚP za pośrednictwem przelewu.

Łączna kwota, jaką uzyskaliśmy z przeprowadzonych aukcji 
przedmiotów, zakupu słodkości oraz darowizn przekazywanych do 
puszek wolontariuszy, to suma – 8 543,59 złotych oraz 48 funtów.

Z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom, KGW „Polne 
Kwiaty” z Kościelnej Wsi, Stowarzyszeniu Kreatywnych Seniorów „Ruch 
i Zdrowie”, Zespołowi Folklorystycznemu „Kujawy Bachorne Nowe”, 
Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pocierzynie i Kościelnej Wsi. Ser-
deczne podziękowania należą się naszym wolontariuszom, którzy w tę 
niesprzyjającą pogodę zbierali datki na rzecz fundacji WOŚP. Słowa 
uznania kierujemy także do wychowanków i instruktorów Akademii 
Wokalu za koncert zagrany całym sercem. Dziękujemy pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury za pracę włożoną w organizację i przepro-
wadzenie 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wolontariuszki w sztabie WOŚP

Tekst/Foto: Monika Gutowska

Kurs tańca towarzyskiego 
dla dorosłych

4 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Osięcinach rozpoczął się kurs tańca dla 
par. W programie m.in: walc angielski, walc 
wiedeński, cha cha, jive, rumba, salsa, tańce 
dyskotekowe. Uczestnicy pod okiem wy-
kwalifikowanego instruktora będą rozwijać 
swoje umiejętności taneczne w każdy pią-
tek od godz. 19:00. Cykl spotkań zaplano-
wany jest do końca czerwca.

Tekst: Monika Gutowska



10

kwota podczas 30. Finału WOŚP przez Sztab w Piotrkowie Kujaw-
skim to 13 850,00 zł!

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które wsparły 30. Fi-
nał WOŚP! Dziękujemy również wolontariuszom, sponsorom przed-
miotów na licytację i wszystkim osobom zaangażowanym w działal-
ność sztabu.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Anna Borczyńska

Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Stałym punktem programu  
jest „licytacja” gadżetów 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny zagrała 
w  Piotrkowie Kujawskim. Podczas jubileuszowego 30. Finału 
zbieraliśmy pieniądze dla zapewnienia najwyższych standar-
dów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

W ciągu całego dnia na ulicach miasta i gminy kwestowało 19 wo-
lontariuszy, którzy zbierali datki do puszek. Piotrkowska biblioteka 

przygotowała dla nich ciepłe napoje oraz 
kanapki. Wolontariusze otrzymali również 
od Fundacji WOŚP gadżety: plecaki, ma-
seczki oraz smycze. Mimo niesprzyjających 
warunków pogodowych z kwesty wolonta-
riuszy udało się uzbierać 8 816,35 zł.

Sztab, który działa przy Bibliotece 
i Ośrodku Kultury w Piotrkowie Kujawskim, 
w tym roku mieścił się w sali remizy OSP. 
O  godz. 17:30, rozpoczęła się cześć arty-
styczna 30. Finału. Wydarzenie poprowa-
dził Krystian Betliński oraz szef piotrkow-
skiego sztabu Przemysław Wawrzyniak.

Organizatorzy przygotowali program 
artystyczny, podczas którego publiczność 
mogła posłuchać prezentacje uczestników 

WTZ w Nowej Wsi, zespołu folklorystycznego „Piotrkowianie”, wystę-
pu grup tanecznych BiOK, które na co dzień pracują pod czujnym 
okiem instruktor Emilii Świeciak-Wiśniewskiej. W muzyczny klimat 
przeniósł nas zespół INFECTED, który zaprezentował swoje najnow-
sze utwory takie jak: Plama, Miłość jest inna, Perła, Płyń, Coś fajnego 
i Hipnoza. Na zakończenie imprezy burmistrz Miasta i Gminy Piotrków 
Kujawski Sławomir Bogucki wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Arkadiuszem Włodarskim złożyli noworoczne życzenia mieszkańcom 
oraz zaprosili na pokaz fajerwerków – „Światełko do nieba”

W trakcie trwania finału prowadzona była sprzedaż gadżetów, 
przedmiotów i voucherów pozyskanych od sponsorów. Łączna kwo-
ta uzyskana z „licytacji” to 3 562,41 zł. Dzięki współpracy lokalnych 
przedsiębiorców, po raz pierwszy przy naszym sztabie działały Szta-
bowe Puszki Stacjonarne oraz eSkarbonka. Deklarowana zebrana 

Władze samorządu lokalnego 
złożyły mieszkańcom życzenia 
noworoczne

Jedna z grup tanecznych, działających przy BiOK-u

Kolejny raz zagraliśmy z Orkiestrą!

Od 17 do 21 stycznia w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Piotrkowie Kujawskim odbyły 
się ferie zimowe dla dzieci. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, a pierwszą z 
nich była wirtualna podróż na Wyspy Borneo z Radosławem Kożuszkiem, który opo-
wiedział o gatunkach roślin i zwierząt występujących na wyspach. Po fascynującym 
spotkaniu z podróżnikiem dzieci poznały podstawowe i praktyczne zwroty z języka 
angielskiego, których używa się na co dzień.

Drugi dzień ferii zimowych w BiOK-u to nauka i podstawy gry w szachy oraz tenisa stoło-
wego. Uczestnicy mogli również spróbować swoich sił w grach planszowych. Na zakończe-
nie tego dnia policjanci z Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzili poga-
dankę o bezpieczeństwie podczas zimowego wypoczynku.

W środę organi-
zatorzy przygotowali 
warsztaty plastyczne, 
na których pozna-
waliśmy różne tech-
niki malarskie, takie 
jak np. decoupage. 
Zwieńczeniem tego 
pracowitego dnia 
była wizyta straża-
ków z OSP Piotrków 
Kujawski, którzy 
opowiedzieli o pracy 
ratownika, pokazali 
wyposażenie strażaka 
oraz wóz bojowy.

Ferie zimowe w mieście

Zabawy z animatorkami

Spotkanie ze strażakami wzbogaciło wiedzę dzieci  
na temat bezpieczeństwa

W czwartkowy poranek nasi uczestnicy 
mogli zaczerpnąć wiedzy o bezpieczeństwie 
w Internecie, było spotkanie z bibliotekarza-
mi, a na koniec gry i zabawy z animatorkami 
kultury.

Na zakończenie ferii zimowych w BiOK-u 
dzieci wzięły udział w  warsztatach teatral-
nych – poznały pracę aktora oraz same mogły 
spróbować swoich sił w tym zawodzie. Podsu-
mowaniem tegorocznych zajęć był spektakl 
w wykonaniu Teatru Bajecznego z Bydgoszczy.

Tekst/Foto: BiOK
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Wieści gminne z Radziejowa

 „Książka to najlepszy przyjaciel 
człowieka,

a biblioteka to świątynia jego myśli”
(Cyceron)

Dla biblioteki w Płowcach i filii biblio-
tecznej w Skibinie, wchodzących w skład 
struktury Gminnego Ośrodka Kulturalno
-Biblioteczngo w Skibinie, promowanie 
czytelnictwa to jedno z zadań naszych 
placówek, które zabiegają o czytelników 
poprzez akcję głośnego czytania, lekcje 
biblioteczne, spotkania autorskie. Kolej-
ny rok pandemii koronawirusa pozwolił 
nam dostosować się do nowych wyzwań 
i warunków. 

W roku 2021 zarejestrowaliśmy 812 czy-
telników, którzy wypożyczyli 14 518 książek. 
Zakupiliśmy 876 nowych woluminów, głów-
nie literaturę piękną dla dzieci i dorosłych. 
Przy zakupach kierowaliśmy się potrzebami 
czytelników. Kontynuowaliśmy kupowanie 
serii czytelniczych, nowych lektur dla szkół; 
sugerowaliśmy się informacjami uzyskany-
mi z wydawnictw, blogów czytelniczych, 
spotkań autorskich. Nabyte nowości cieszą 
się zainteresowaniem czytelników, o  czym 
świadczy ilość wypożyczeń. 

Na książki i zdalny do nich dostęp wydali-
śmy 19 233 zł. Po raz kolejny przystąpiliśmy 
do ogólnopolskiej kampanii „Mała książka, 
wieki człowiek”. Projekt ten pozwolił nam 
pozyskać nowych młodych czytelników. Ko-
rzystamy również z Legimi, bazy e-booków, 
które oferują nam ponad 60 000 e-książek. 
Czytelnicy mogą korzystać z szeregu nowo-
ści i bestsellerów udostępnianych na tym 
portalu. Taka forma czytania cieszy się coraz 
większą popularnością. 

Młodzi czytelnicy zapraszają do odwiedzania bibliotek i korzystania z księgozbioru dla dzieci i młodzieży!

Spotkanie z książką w jednej z książnic  
gminy Radziejów

Dzieci wiedzą, że czytanie poszerza horyzonty i wzbogaca język ojczysty

Odwiedź biblioteki – czekają

Zapraszamy do bibliotek gminy Radziejów, zapraszamy do wypożyczania i czytania, któ-
rego walorów nie sposób wyliczyć.

Tekst/Foto: Arleta Matuszewska
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Wieści gminne z Topólki

Szkoła nasz dom, szkoła w Panie-
wie, kto tutaj nie był w życiu cho-
ciaż raz, ten o tym nie wie. – tak 
brzmią słowa piosenki, którą 
nie tak dawno śpiewaliśmy na 
dziewięćdziesięcioleciu naszej 
placówki. Dziś wracamy do wy-
remontowanej szkoły, jak do 
odnowionego domu. Cieszy nas 
każda zmiana, którą możemy 
z łatwością zauważyć. 

– Wygląd zewnętrzny budynku 
zaprasza do wejścia i podjęcia wy-
zwania, jakim jest nauka. Dzięki ter-
momodernizacji i wielu innym zmia-
nom możemy jeszcze lepiej uczyć się 
i bawić, bo to lubimy robić najbar-

dziej. Czekaliśmy na to kilka miesięcy i wreszcie dziś, dzięki staraniom 
wielu osób, możemy przyjść i rozgościć się. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji: panu wójtowi, pani dyrek-
tor, pracownikom i wszystkim tym, których nie znamy, a którzy dołożyli 
wszelkich starań, abyśmy mogli poczuć się tu jeszcze lepiej. To dzięki 
Państwu rozpoczniemy nowy semestr w odnowionej szkole. Jedyne, co 
się nie zmieni, to rodzinna atmosfera, która od zawsze panuje w naszej 
małej społeczności. – tymi słowami, 4 lutego 2022 roku, uczniowie 
naszej szkoły rozpoczęli krótki występ, w  którym okazali swoją ra-
dość z otwarcia wyremontowanej szkoły.

Budynek szkoły przed i po remoncie

Symboliczne przecięcie wstęgi

Otwarcie szkoły

Jubileuszowy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy odbył się 30 stycznia. W tym roku Orkiestra 
grała dla zapewnienia najwyższych standardów 
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Pomimo że 
było deszczowo, wyjątkowo wietrznie i zimno, nasza 
lokalna społeczność włączyła się w akcję pomagania i 
rozgrzała swoje serca. Tego dnia zebraliśmy 5898,16 zł.

Zaczęliśmy od turnieju piłki siatkowej kobiet, do którego 
przystąpiły trzy drużyny: „Wesołe Czwartki”, „Black Time” i GKS 
Kopernik. W rozgrywkach męskich zagrali: „Młodziki”, „Przedsię-
biorcy” oraz „OSP Topólka”. Na zwycięskie drużyny czekały nagro-
dy ufundowane przez wójta gminy Topólka oraz podziękowania 
za udział. Z  pewnością nie było przegranych, bo tego dnia gramy 
i wygrywamy wszyscy w szczytnym celu. I pomimo że przez chwi-
lę udział drużyny OSP stanął pod znakiem zapytania ze względu na 
wyjazdy, by usunąć skutki nawałnicy, nasi druhowie jak zwykle sta-
nęli na wysokości zadania i pomimo zmęczenia stawili się na boisku.

Tego dnia Gminny Ośrodek Kultury zadbał, by było coś dla cia-
ła i dla ducha. W GOK można było posilić się grochówką wojskową, 
a w remizie – tuż obok – otwierały się serca naszych mieszkańców. 
Dla wszystkich przybyłych zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
„SEMPRE CANTABILE” pod batutą Michała Bagińskiego. Mogliśmy 
posłuchać popisów wokalnych słuchaczy ze Studium Sztuki Wokal-

nej przy GOK Topólka pod okiem Aleksandry Ziółkow-
skiej – Leny Dębowskiej, Izabeli Orłowskiej, Gabrieli 
Wieser oraz Aurelii Wiśniewskiej. Poza tym z Orkiestrą 
zaśpiewali: Agata Świrska, Zbigniew Drążek oraz Ma-
riusz Kosiński. Tradycyjnie Koła Gospodyń Wiejskich, 

działające na terenie gminy, zapewniły słodkości dla 
wszystkich.
Puszki naszych niestrudzonych wolontariuszy: Sary Ma-

ciejewskiej, Martyny Kolad, Julii Sadowskiej, Izabeli Orłowskiej, 
Marty Kaniewskiej i Juliana Kołowskiego zapełniały się za sprawą 

ludzi o wielkich sercach, którzy nie szczędzili grosza w licytacjach. 
Bardzo za to dziękujemy!

Podziękowania chcielibyśmy skierować nie tylko do licytujących, 
ale też do osób i instytucji, za sprawą których mieliśmy co licytować. 
Dziękujemy wszystkim, którzy czynnie włączyli się w akcję organi-
zacyjną, a w szczególności: Pawłowi Rogowskiemu, pracownikom 
SP Topólka, dzięki którym sprawnie przebiegł turniej piłki siatkowej, 
druhom OSP, policji, KGW, KDBS, Adamowi Matusiakowi oraz Ma-
riuszowi Kosińskiemu za przeprowadzenie licytacji oraz wszystkim, 
którzy włożyli cząstkę siebie, by 30. Finał WOŚP mógł się odbyć. Fi-
nał Orkiestry zwieńczyło „Światełko do nieba”. Do zobaczenia za rok, 
SIEMA!

 Tekst: Iwona Waszak

Niedziela z wieloma atrakcjami

Dyrektor szkoły oraz uczniowie

Naszą uroczystość, której gospodarzem był wójt gminy Topólka 
Konrad Lewandowski, uświetnili swoją obecnością: poseł Joanna 
Borowiak, w zastępstwie minister Anny Gębickiej – Magdalena No-
wak, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pro-
boszcz parafii Świerczyn ks. dr Marek Stefański, radni gminy Topólka, 
sołtysi Paniewa i ościennych wsi, przedstawiciele OSP Paniewo i OSP 
Topólka, Rada Rodziców oraz grono pedagogiczne i pracownicy na-
szej placówki. 

Dyrektor szkoły Barbara Wieser pragnie wyrazić wdzięczność 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasza wiejska szkoła 
zyskała nowy wygląd i stała się jeszcze lepszym miejscem do nauki 
dla naszych uczniów. Pani dyrektor dziękuje Państwu za wszelkie 
gesty pomocy organizacyjnej i fizycznej, wsparcie i dodawanie po-
zytywnej energii, cierpliwość i zaangażowanie wielu osób, których 
nie sposób wymienić. Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa, więc 
niech to proste DZIĘKUJĘ trafi do wszystkich, którym się ono należy. 
Mamy nadzieję, że Szkoła Podstawowa im. Franciszka Becińskiego 
w Paniewie będzie służyła uczniom jeszcze wiele lat.

Tekst/Foto: Szkoła Podstawowa im. Franciszka Becińskiego w Paniewie
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Działania „Prędkość”
Kolejna akcja radziejowskiej drogówki, mająca na celu popra-
wę bezpieczeństwa na drogach. Tym razem zwracali szczególną 
uwagę na przekroczenia prędkości.

Rutynowa kontrola

31 stycznia 2022 r. już od 6:00 rano policjanci ogniwa ruchu dro-
gowego kontrolowali prędkość w wybranych miejscach na terenie 
powiatu. Oczywiście, zwracali także uwagę na inne wykroczenia 
oraz sprawdzali trzeźwość wszystkich sprawdzanych kierowców. 
W  działaniach skontrolowano 56 kierujących, z których 18 prze-
kroczyło dopuszczalną prędkość. Zatrzymano jedno prawo jazdy, 
za znaczne przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym oraz 
jeden dowód rejestracyjny. Akcja „Prędkość” to cykliczne działania, 
mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki
oficer prasowy KPP Radziejów

Bezpieczeństwo

Państwo Lewandowscy z Komendantem Policji w Radziejowie

3 lutego 2022 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Ra-
dziejowie odbyło się pożegnanie Danuty i Ryszarda 
Lewandowskich, pracowników cywilnych przechodzą-
cych na emeryturę. Razem przepracowali ponad 90 lat.

Pani Danusia przepracowała 45 lat, a jej mąż, Pan Rysiu blisko 
48 lat. To bardzo długi, a być może nawet rekordowy staż wśród 
pracowników cywilnych policji. Gratulujemy! Podczas pożegnania 
Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie mł. insp. Tomasz Pa-
cholski, złożył serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz 
wzorowe wypełnianie obowiązków na rzecz radziejowskiej Komen-
dy. Jak zwykle przy takich okazjach były wspomnienia, życzenia 
i prezenty. Pani Danusi i Panu Rysiowi, w imieniu policjantów oraz 
pracowników cywilnych radziejowskiego garnizonu, życzymy zasłu-
żonego odpoczynku i wielu lat zdrowia.

Tekst: Foto asp. szt. Marcin Krasucki
oficer prasowy KPP Radziejów

Pożegnanie Danuty i Ryszarda Lewandowskich, którzy odeszli na emeryturę

Kilkudziesięciu policjantów czuwało nad bez-
pieczeństwem wolontariuszy 30. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w po-
wiecie radziejowskim. Finał upłynął bardzo 
spokojnie, nie doszło do żadnych zdarzeń 
kryminalnych.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom Fi-
nału czuwało 28. radziejowskich policjantów. Mundurowi 
zwracali szczególną uwagę na miejsca, gdzie organizowana 

Bezpiecznie podczas WOŚP

Policjanci szkolą strażaków
Policjanci z radziejowskiej drogówki przeprowadzili szkolenie 
dla strażaków OSP z powiatu. Obejmowało ono tematykę kiero-
wania pojazdem uprzywilejowanym.

Dwie służby, które na co dzień bardzo często ze sobą współpra-
cują, tym razem spotkały się na szkoleniu. W Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie spotkali się policjanci 
z ogniwa ruchu drogowego i strażacy ochotnicy.

Radziejowscy policjanci mł. asp. Dawid Kontowicz i sierż. Mate-
usz Żak przeprowadzili szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywi-
lejowanych, jakimi są wozy bojowe OSP. Mundurowi omówili zakres 
uprawnień, jak i obowiązków kierującego samochodem strażackim. 
Mówiono o prostej, a wielokrotnie zapominanej, zasadzie dotyczącej 
dostosowania prędkości do warunków atmosferycznych oraz warun-
ków panujących na drodze. Policjanci przypomnieli znaną w ratow-
nictwie maksymę: „Dobry ratownik to zdrowy i żywy ratownik”.

Wspólne zajęcia policjantów z druhami OSP

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki 
oficer prasowy KPP Radziejów

Foto: PSP w Radziejowie

była zbiórka. Sprawdzali, czy prowadzą ją osoby do tego 
uprawnione. Jak co roku, pilnowali porządku na impre-
zach towarzyszących akcji.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, im-
preza przebiegła bardzo spokojnie. Na terenie powia-

tu radziejowskiego nie zanotowano żadnych zdarzeń 
kryminalnych związanych z finałem.

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki
oficer prasowy KPP Radziejów
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Bezpieczeństwo

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 998/112

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
17.01.2022 roku od godzin porannych jednostki ochrony przeciwpożaro-
wej prowadziły działania ratownicze związane z usuwaniem skutków silnych 
wiatrów, które przeszły przez powiat radziejowski. Odnotowano łącznie 55 
interwencji. Uszkodzeniu lub zerwaniu uległy dachy na 33 budynkach. Zano-
towano przypadki uszkodzenia pojazdów oraz linii energetycznych, a także 
blokujące przejazd powalone konary drzew na drogach publicznych. W trak-
cie prowadzonych działań wypadkowi uległ jeden z druhów OSP.

W działaniach brały udział: JRG Radziejów, JRG 2 Toruń, OSP Radziejów, OSP 
Topólka, OSP Krzywosądz, OSP Piotrków Kujawski, OSP Dobre, OSP Osięciny, OSP 
Bycz, OSP Bytoń, OSP Płowce, OSP Stary Radziejów, OSP Witowo, OSP Torzewo.
30.01.2022 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły działania 
ratownicze związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów, które przeszły 
przez powiat radziejowski. Odnotowano łącznie 33 interwencje. W wyniku 
porywów silnego wiatru uszkodzeniu lub zerwaniu uległy dachy na 14 bu-
dynkach. Odnotowano także blokujące przejazd powalone konary drzew na 
drogach publicznych. W trakcie prowadzonych działań nikt nie odniósł obra-
żeń. Łącznie w działaniach brało udział 14 zastępów oraz 59 strażaków.

W działaniach brały udział: JRG Radziejów, OSP Radziejów, OSP Piotrków 
Kujawski, OSP Topólka, OSP Krzywosądz, OSP Osięciny, OSP Bycz, OSP Bytoń, 
OSP Witowo, OSP Paniewo.
9.02.2022 roku w miejscowości Pieńki Kościelskie, gm. Osięciny, powiat 
radziejowski doszło do kolizji drogowej na drodze wojewódzkiej 301. Sta-
nowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożar-
nej w Radziejowie otrzymało zgłoszenie o godz. 7:46. Na miejsce zdarze-
nia zadysponowano służby ratownicze. Po przybyciu zastępów na miejsce 
zdarzenia zastano jeden pojazd osobowy po uderzeniu przodem w drze-
wo, które znajdowało się na łuku drogi. Policja była na miejscu. W zdarze-
niu brała udział jedna osoba, która w chwili dojazdu na miejsce działań 
pierwszego zastępu straży pożarnej przebywała pod opieką ratowników 
medycznych. Po przebadaniu przez personel medyczny została zabrana do 
szpitala. Pozostałe działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, odłączeniu akumulatora, uprzątnięciu jezdni z rozbitych elemen-
tów karoserii i szkła oraz na kierowaniu ruchem wahadłowym na drodze.  
Po zakończeniu działań ratowniczych miejsce zdarzenia przekazano patrolo-
wi Policji będącemu na miejscu akcji. 

W akcji brały udział: JRG Radziejów, OSP KSRG Osięciny, policja, ZRM. 
9.02.2022 roku w miejscowości Radziejów, gm. Radziejów, powiat radziejow-
ski doszło do kolizji drogowej na drodze krajowej 62. Stanowisko Kierowania 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie otrzy-
mało zgłoszenie o godz. 14:07. Na miejsce zdarzenia zadysponowano służby 
ratownicze. Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia zastano samochód 
osobowy oraz samochód dostawczy po zderzeniu na skrzyżowaniu drogi 
krajowej z ul. Komunalną. Ruch został zablokowany w obu kierunkach. Miej-
sce akcji zabezpieczono. Kierowca samochodu dostawczego opuścił pojazd 
o  własnych siłach nie uskarżając się na żadne dolegliwości, natomiast kieru-
jący samochodem osobowym znajdował się wewnątrz pojazdu pod opieką 
ratownika medycznego. Ze względu na podejrzenie urazu kręgosłupa, w  celu 
bezpiecznej ewakuacji na nosze typu deska, usunięto drzwi pojazdu przy uży-
ciu narzędzi hydraulicznych. Po wykonaniu dostępu i przemieszczeniu na no-
sze kierowcę przekazano ZRM. Dalsze działania zastępów polegały na odłą-
czeniu akumulatorów w obu pojazdach i zakręceniu zawodu instalacji LPG  
w samochodzie osobowym Po zakończonych czynnościach prowadzonych przez 
policję, jezdnię uprzątnięto z resztek pokolizyjnych, zneutralizowano rozlane płyny 
eksploatacyjne. W trakcie działań policja zorganizowała objazd przez teren pobli-
skiej stacji benzynowej. Po zakończeniu działań ruch został przywrócony.

W akcji brały udział: JRG Radziejów, policja, ZRM.

Z ŻYCIA KOMENDY
30.01.2022 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Radziejowie odbyło się 
uroczyste pożegnanie dowódcy zmiany asp. Marka Wawrzyniaka. Asp. Marek 
Wawrzyniak służył w jednostce ochrony przeciwpożarowej ponad 22  lata. 

Od 17.01.2022 r. do 11.02.2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 144 zdarzenia, w tym:

Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość interwencji
1. Pożar 6
2. Miejscowe zagrożenie 134
3. Alarm fałszywy 4

Przez cały okres służby pracował w systemie zmianowym w jednostce ra-
towniczo-gaśniczej, zajmując różne stanowiska. 1 lipca 2020 roku został 
mianowany na stanowisko 
dowódcy zmiany, gdzie 
pełnił je do 31 stycznia 
2022 roku. Asp. Marek 
Wawrzyniak dał się poznać 
z jak najlepszej strony, wy-
kazywał się dużym zaanga-
żowaniem, opanowaniem 
i profesjonalizmem. Jako 
dowódca zmiany w jedno-
stce ratowniczo-gaśniczej 
organizował tok pełnienia 
służby podległym strażakom, dowodził działaniami ratowniczo-gaśniczymi, 
angażował się w poprawę warunków służby w tutejszej komendzie.

Tekst: bryg. Jarosław Stokwisz
Foto: kpt. Szymon Marciniak

OD REDAKCJI: 28 stycznia br. odbyło się pożegnanie odchodzącego na 
emeryturę bryg. Jarosława Stokwisza, zastępcy Komendanta Powiato-
wego PSP w Radziejowie. Więcej: czytaj strona 3.

Kampania społeczna „CZUJKA na straży TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”

Opracowanie: st. kpt. Mariusz Marciniak, sekc. Patryk Wojciechowski
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Studniówki 2022

Poloneza czas zacząć!

W sobotni wieczór, 15 stycznia 2022 roku, w restauracji „Fine-
zja” w Dobrem, swoją studniówkę hucznie spędzili uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Radzie-
jowie. Ta wyjątkowa i roztańczona dla nich noc rozpoczęła się 
tradycyjnym polonezem.

Po uroczystym otwarciu balu, dyrektor szkoły Grzegorz Sobczak 
życzył maturzystom powodzenia na egzaminie dojrzałości, sukcesów 
w dalszym życiu, ale przede wszystkim wspaniałej studniówkowej 
zabawy. Tak też było! Gdy przyszedł czas tańców, parkiet wypełnił się 
całkowicie. W rytmach muzyki pop, rocka i disco odliczano przysło-
wiowe sto dni do egzaminu dojrzałości. Była szalona zabawa, dużo 
humoru, dobra muzyka i niezwykła atmosfera. To była niezapomnia-
na noc, pełna energetycznej spontaniczności, za którą należą się po-
dziękowania wszystkim uczestnikom – absolwentom z klas trzecich 
wraz z osobami towarzyszącymi, dyrekcji, wychowawcom, nauczy-
cielom, a w szczególności rodzicom – organizatorom tego balu.

Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: Archiwum szkoły

Nasz bal studniówkowy odbył się 4 lutego 2022 r. w Dworze Biesiad-
nym w Gęsinie. Po czterech latach nauki przerywanej zmaganiami 
z pandemią maturzyści Zespołu Szkół Mechanicznych im. J.  Pił-
sudskiego w Radziejowie wraz z dyrekcją: Błażejem Barczakiem, 
Włodzimierzem Kucem, wychowawcami: Aurelią Barczak i Filipem 
Zabłockim, nauczycielami, rodzicami i osobami towarzyszącymi tra-
dycyjnym polonezem rozpoczęli jedną z najważniejszych uroczysto-
ści w życiu młodego człowieka wkraczającego w dorosłość. 

Dyrektor szkoły złożył uczniom najlepsze życzenia – udanej za-
bawy i niezapomnianych przeżyć oraz sukcesów podczas zbliżają-

cej się matury. Życzenia maturzystom przekazał również starosta 
powiatu radziejowskiego – Jarosław Kołtuniak. W trakcie zabawy, 
oprócz wyjątkowych muzycznych przebojów, pojawiła się arty-
styczna niespodzianka. Projekcje filmików oraz fantastyczny występ 
przygotowany przez uczniów dostarczyły biesiadnikom wielu emo-
cji. Było mnóstwo wzruszeń i uśmiechu. To był wyjątkowy wieczór! 
Te niesamowite chwile zostały utrwalone na fotografiach, a wspo-
mnienia balowego szaleństwa będą towarzyszyć uczniom jeszcze 
przez wiele lat.

Tekst/Foto: ZSM w Radziejowie

Tegoroczni maturzyści na balu studniówkowym

Najpiękniejszy czas  
to studniówki wspomnień czar 

Tego balu się nie zapomni!
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Klasy mundurowe z „Mechanika”

Uczestnicy zawodów strzeleckich

Na strzelnicy w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie 
25 stycznia 2022 roku odbył się Turniej Strzelecki z okazji 77. rocz-
nicy wyzwolenia miasta spod niemieckiej okupacji. Celem zawo-
dów było upamiętnienie tej rocznicy. Uczestnicy imprezy mieli 
okazję potrenować celność oka w strzelaniu do tarcz strzeleckich 
i sprawdzić swoje umiejętności w tej dyscyplinie sportowej. 

Organizatorami zawodów byli: burmistrz miasta Radziejowa, 
Szkolne Koło LOK, działające przy ZSM w Radziejowie i Starostwo 
Powiatowe w Radziejowie. Zawody zostały rozegrane w dwóch kon-
kurencjach strzeleckich. Prowadzona była klasyfikacja indywidualna 
w poszczególnych konkurencjach oraz klasyfikacja open po dwóch 
konkurencjach. Głównym sędzią zawodów był prezes Szkolnego 
Koła LOK w ZSM w Radziejowie, sędzia klasy III – Krzysztof Rosiński.

Rywalizacja strzelecka rozpoczęła się od strzelania z karabin-
ka sportowego kal. 5,6 mm w postawie leżącej do czterech tarcz 
strzeleckich, oddalonych o 25 m. Każdy zawodnik miał do odda-
nia po pięć strzałów próbnych i po 20 strzałów ocenianych. Naj-
celniej w grupie juniorów strzelał Adrian Beneturski, zdobywając 
194/200pkt, drugie miejsce wystrzelał Marcin Przespolewski z wy-
nikiem 192/200pkt, a trzecie miejsce zajął Jakub Brzeziński z wyni-
kiem 188/200pkt. W grupie juniorek pierwsze miejsce zajęła Nikola 
Jesiołowska, zdobywając 192/200pkt, drugie miejsce wywalczyła 
Alicja Przybylska z wynikiem 188/200pkt, a trzecie Zuzanna Mar-
ciniak, uzyskując 188/200pkt. 

Podobnie przebiegała rywalizacja drugiej konkurencji – strzelanie 
z pistoletu sportowego kal. 5,6 mm. Zawodnicy mieli do oddania po 
5  strzałów próbnych i 10 strzałów ocenianych do tarczy strzeleckiej, 
oddalonej o 25 m w postawie stojącej. Poziom rywalizacji strzeleckiej 
był bardzo wysoki, o czym świadczą wyniki uzyskane przez zawodni-
ków. Poszczególne miejsca zajęli w grupie juniorów: pierwsze miejsce 
Jakub Brzeziński, uzyskując – 94/100pkt, drugie miejsce Kamil Weso-

Składanie i rozkładanie broni

Ćwiczenia praktyczne na poligonie

W ramach podpisanego 19 lutego 2020 
roku porozumienia pomiędzy Zespo-
łem Szkół Mechanicznych w Radziejo-
wie a 56. Bazą Lotniczą w Inowrocławiu, 
uczniowie klas mundurowych cyklicznie 
uczestniczą w zajęciach szkoleniowych, 
prowadzonych przez wykwalifikowanych 
instruktorów na terenie Jednostki Woj-
skowej w Inowrocławiu. 

9 lutego br. uczniowie klas mundurowych 
z „Mechanika” po raz kolejny uczestniczyli 
w zajęciach w Jednostce Wojskowej w  Ino-
wrocławiu. Tym razem żołnierze z  Kompanii 
Dowodzenia przeprowadzili zajęcia o tema-
tyce ogólnowojskowej. Na czterech punktach 

Zawodami strzeleckimi uczcili  
rocznicę wyzwolenia Radziejowa

Szkolenie kadetów pod okiem wojskowych

łowski, uzyskując 83/100 pkt, a trzecie miejsce przypadło Tobiaszowi 
Wdzięcznemu z wynikiem 91/100pkt., natomiast w grupie juniorek 
pierwsze miejsce zajęła Weronika Karczewska z wynikiem 89/100 pkt, 
drugie miejsce przypadło Kindze Kruk z wynikiem 87/100pkt, a trzecie 
Oliwii Gańczewskiej z wynikiem 85/100pkt. W klasyfikacji open pierw-
sze miejsce wywalczył Adrian Beneturski, drugie miejsce zajął Marcin 
Przespolewski, a trzecia była Nikola Jesiołowska. 

Zwycięzcy otrzymali puchary, medale oraz pamiątkowe dyplomy 
i nagrody, które wręczył dyrektor ZSM w Radziejowie Błażej Barczak 
i prezes Szkolnego Koła LOK Krzysztof Rosiński. Zawody przebiegały 
w miłej sportowej atmosferze. Wspólnie spędzone chwile pozostaną 
na długo w naszej pamięci. 

Tekst: Krzysztof Rosiński
Foto: Nikola Jesiołowska

szkoleniowych kadeci szkolili się z częściowe-
go rozkładania i składania karabinka sztur-
mowego wz.96 beryl, zgrywania przyrządów 
celowniczych, z nauki celowania przy pomo-
cy trenażera „Cyklop” 7 kroków do oddania 
strzału, przyjmowanie postaw strzeleckich, 
prowadzenie obserwacji pola walki w warun-
kach nocnych za pomocą noktowizora umo-
cowanego na hełmie wojskowym. Kadeci 
byli bardzo zaangażowani i aktywni podczas 
zajęć. Wyróżniający się w szkoleniu otrzymali 
pamiątkowe naszywki na mundur i furażerki.

Zajęcia zostały przygotowane i zrealizowa-
ne w sposób profesjonalny i na wysokim po-
ziomie. Omawiane treści były przedstawione 

w sposób przystępny 
i interesujący. Dzięki 
temu kadeci, uczest-
niczący w zajęciach, 
wzbogacili swoją wie-
dzę i umiejętności. 
Jeszcze raz dziękujemy 
żołnierzom z Kompanii 
Dowodzenia 56. Bazy 
Lotniczej w Inowrocła-
wiu za przeprowadze-
nie zajęć.  Opracował: Krzysztof Rosiński 

 Foto: nadesłaneNasi kadeci w towarzystwie żołnierzy zawodowych


