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Czekamy na Ciebie z bogatą ofertą edukacyjną!

Klasy mundurowe

Wymiany międzynarodowe  
i praktyki zagraniczne

Ciekawe zajęcia praktyczne

Nowoczesne pracownie  
do nauki zawodu
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Aktualności samorządu powiatowego

Dni Powiatu Radziejowskiego to nasza 
lokalna cykliczna impreza organizowana 
od 2015 roku. Podczas święta odbywa-
ją się liczne przedsięwzięcia kulturalne, 
sportowe oraz rozrywkowe. Tegoroczne 
obchody zaplanowane są na weekend 10-
12 czerwca.

W piątkowy wieczór na dziedzińcu Ze-
społu Szkół i Placówek w Radziejowie od-
będzie się koncert galowy święta powiatu. 
Wystąpią na nim laureaci XXVIII Ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki Francuskiej oraz 
Czerwone Gitary. Galę poprowadzi An-
drzej Grabowski, a dawkę dobrego humo-

Święto powiatu

ru zapewni kabaret Jurki. Tradycyjnie wieczór zostanie zakończony pokazem świateł lase-
rowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości powiatu radziejowskiego  
Szczegółowy plan święta opublikujemy w kolejnym numerze gazety.

Tekst: Marta Tomaszewska

Jubileusz  
WOPR-u

Z okazji 60-lecia istnienia Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
25 marca 2022 roku, w Urzędzie Woje-
wódzkim w Bydgoszczy odbył się uroczy-
sty jubileusz. Brał w nim udział starosta 
Jarosław Kołtuniak, który od prezesa 
WOPR – Pawła Błasika – otrzymał „Srebr-
ny medal za zasługi dla WOPR”.

Podczas uroczystości wręczono ratowni-
kom medale 100-lecia Odzyskanej Niepod-
ległości oraz Odznaki Honorowe „Za zasługi 
dla ochrony zdrowia”. Nasz powiat współ-
pracuje z Nadgoplańskim WOPR. Ratownicy 
z Kruszwicy strzegą brzegów jezior, znaj-
dujących się na terenie powiatu radziejow-
skiego, a starostwo wspiera ich materialnie. 
WOPR powstało 11 kwietnia 1962 roku. Jest 
specjalistycznym stowarzyszeniem o za-
sięgu ogólnokrajowym, współpracującym 
z  systemem Państwowego Ratownictwa 
Medycznego.

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: nadesłane

Kraszanki, palemki,  
kujawioki…

W tym roku obchodzimy 60-lecie istnienia Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radzie-
jowie. Z tej okazji w zeszłym miesiącu odbyły się już dwa wydarzenia, nawiązujące 
do kultury, tradycji i obyczajów naszego regionu. W poniedziałek 28 marca odbyły 
się warsztaty malowania pisanek w Izbie Regionalnej, a 29 marca – wykład „Tradycje, 
zwyczaje i symbole wielkanocne na Kujawach” w radziejowskiej bibliotece.

Warsztaty malowania wielkanocnych pi-
sanek poprowadziła nasza lokalna twórczy-
ni ludowa Aniela Leszczyńska. Opowiadała 
o swojej pracy i tradycyjnym malowaniu jajek 
na Kujawach, a także w okolicach Radziejowa. 
Prezentowała swoje prace wykonane na jajach 
kurzych, gęsich, a także strusich. W warszta-
tach uczestniczyli uczniowie radziejowskiego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go, którzy również mieli okazje stworzyć swoje 
pisanki pod czujnym okiem artystki.

Wykład o tradycjach regionalnych w Miej-
skiej i Powiatowej Bibliotece w Radziejowie 
poprowadziła etnograf z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Dorota Kali-
nowska. Mówiła o zwyczajach kujawskich związanych z wielkim postem, robieniem kraszanek 
i palemek, pieczeniem wielkanocnych bab (zwanych u nas kujawiokami) oraz przygotowaniem 
świątecznego śniadania i śmigusa-dyngusa. Prezentacji wysłuchali uczniowie z radziejowskich 
szkół oraz słuchacze Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Oddział w Radzie-
jowie. Prelegentka napisała artykuł o podobnym temacie, który opublikowaliśmy w poprzednim 
numerze „Powiatowego ABC”, zachęcamy do lektury. Oba przedsięwzięcia odbyły się dzięki sta-
raniom prezesa TMK – Haliny Paczkowskiej.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Nauczyciel na Medal!
W ostatnim plebiscycie „Nauczyciel na Medal” w kategorii nauczyciel szko-
ły ponadpodstawowej w powiecie radziejowskim zwyciężył Zbigniew Ko-
złowski – katecheta Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

Pan Zbigniew uczy w „Mechaniku” od 13 lat, jest lubianym nauczycie-
lem i świetnie dogaduje się z uczniami. Jest też pomysłodawcą i organiza-
torem przeglądu muzycznego „King of the Stage” (czyt. str. 2). Serdecznie 
gratulujemy mu zdobytego wyróżnienia!

„Nauczyciel na Medal” to plebiscyt organizowany od wielu lat przez 
regionalną prasę codzienną: Gazetę Pomorską, Express Bydgoski i Nowo-
ści. Celem akcji jest wyróżnienie najbardziej charyzmatycznych, kreatyw-
nych nauczycieli i pedagogów, dla których nauczanie jest życiową pasją. 
Nauczycieli wybierano w czterech kategoriach: nauczyciel edukacji wcze-
snoszkolnej, nauczyciel klas IV-VIII, nauczyciel szkoły ponadpodstawowej 
oraz nauczyciel akademicki.

Tekst: Marta Tomaszewska

Warsztaty zdobienia jaj prowadziła Aniela Leszczyńska
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Patronami uroczystość byli: starosta radziejowski Jarosław Kołtu-
niak, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbec-
ki, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz poseł 
na Sejm RP Dariusz Kurzawa. Wśród sponsorów, oprócz w/w osób, 
znaleźli się: dyrektor „Mechanika” Błażej Barczak, prezes Banku Spół-
dzielczego w Piotrkowie Kujawskim Rafał Marciniak i wiceprezes 
zarządu Grzegorz Borczyński, Łukasz Sochowski – koordynator arty-
styczny telewizji TVN, Krzysztof Rosiński wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Radziejowskiego, Edyta Kubicka i Wanda Marynowska – 
przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Radziejowie, 
Arkadiusz Włodarski i Krystian Betliński – przewodniczący i radny 
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim oraz przedsiębiorcy: Marcin 
Jaskólski, Paweł Olczak oraz Jadwiga Szynkowska.

Wszyscy uczestnicy zostali mile ugoszczeni i poczęstowani śniada-
niem przygotowanym przez restaurację „Gęsia Nóżka”, radziejowski 
Zakład Aktywności Zawodowej zapewnił gościom festiwalu obiad, 
a restauracja „Arkadia” – znakomitą kolację. Za oprawę techniczną od-
powiedzialni byli: muzyk Krzysztof Nejman oraz akustyk Michał Pali-
woda. Stronę techniczną, a także merytoryczną wydarzenia wsparła 
dyrektor Szkoły Muzycznej w Radziejowie Lila Filutowska.

Przegląd oraz koncert galowy odbyły się w auli ZSM, a popro-
wadził je Łukasz Sochowski z TVN-u. Organizatorami konkursu są 
nauczyciele ZSM – Anna Alwin i Zbigniew Kozłowski, którym na 
początku gali rozdania nagród starosta podziękował za rozwijanie 
zamiłowania młodzieży do muzyki i motywowanie ich do stawania 
w zawodach o tytuł „Króla Sceny”. Konkurs przebiegał w radosnej at-
mosferze. W przerwach między kategoriami uczestnicy integrowali 
się, śpiewając wspólnie popularne piosenki. Dodatkowo, przegląd 
pozwolił na realizację charytatywnego celu, bowiem młodzieży 
ZSM, będącej w trudnej sytuacji materialnej, zostanie udzielone 
wsparcie w postaci pomocy rzeczowej.

Starosta radziejowski wręcza nagrodę Grand Prix Paulinie Dębowskiej

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim współorganizują-
cym festiwal, Sylwestrowi Wojciechowskiemu oraz absolwentkom 
ZSM: Karolinie Rosińskiej i Iwonie Kosińskiej. My życzymy, by kon-
kurs, który stał się kulturalną tradycją w naszym powiecie, był orga-
nizowany przez kolejne lata.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Wydarzenie

Już 10. raz w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie odbył 
się przegląd muzyczny „King of the Stage”. Wystąpiły zespoły 
oraz soliści ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z ca-
łego województwa kujawsko-pomorskiego. Na przestrzeni lat 
konkurs rósł z powiatowego przez regionalny, aż osiągnął ran-
gę wojewódzkiego. 

Prowadzący uroczystą galę – Zbigniew Kozłowski oraz Łukasz Sochowski

Przegląd cieszy się sporą popularnością wśród młodzieży nasze-
go regionu, jest też świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz 
integracji młodych zdolnych artystów. W tegorocznej edycji udział 
wzięli uczniowie z Torunia, Rypina, Włocławka, Radziejowa i Nakła 
nad Notecią. Jury w składzie: Beata Lipska – absolwentka Szkoły Mu-
zycznej we Włocławku (przewodnicząca), Kamila Sikorska – nauczy-
ciel Szkoły Muzycznej w Radziejowie, Mateusz Grzesiak – muzyk, 
dwukrotny laureat I miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
Żołnierskiej w Kielcach oraz Andrzej Muchar – lider zespołu „Prezy-
dent” wnikliwie słuchało i oceniało rywalizujących ze sobą uczest-
ników, prezentujących różnorodny repertuar. „King of the Stage” 
to całodniowe święto muzyki. Od rana odbywają się przesłuchania 
wszystkich uczestników, a po południu jest koncert galowy, na któ-
ry zapraszani są patroni i sponsorzy. Wśród gości znaleźli się przed-
stawiciele samorządu powiatowego: starosta radziejowski Jarosław 
Kołtuniak, wicestarosta Grzegorz Piasecki, a także skarbnik Urszula 
Miętkiewicz.

Konkurs podzielony był na trzy kategorie: zespół, soliści ze szkół 
ponadpodstawowych i soliści ze szkół podstawowych. W pierwszej 
kategorii zwyciężył zespół True Life z Zespołu Szkół Technicznych 
z Torunia. Wyróżnienie przypadło zespołowi Dirty Foreskins z ZSM 
w Radziejowie. W kategorii: soliści – szkoły ponadpodstawowe 
I miejsce zajęła Julia Wiśniewska z ZSM w Radziejowie, a w katego-
rii soliści – szkoły podstawowe na pierwszym stopniu podium stanę-
ła Patrycja Kałużna ze Szkoły Podstawowej w Babiaku. Grand Prix 
festiwalu zdobyła Paulina Dębowska, Liceum Ogólnokształcącego 
z Lubrańca. Starosta zaprosił zwyciężczynię nagrody na występ pod-
czas Dni Powiatu Radziejowskiego.

Wyśpiewali tytuł „Króla Sceny”
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Informacje

ZSRCKU w Przemystce od kilku lat uczestniczy w różnego ro-
dzaju projektach, które pozwalają uczniom na odbywanie mię-
dzynarodowych praktyk i staży. O ogromnym sukcesie i wielkiej 
radości może mówić grupa 16 uczniów z technikum w zawodzie 
technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicz-
nych, technik hotelarstwa, technik rolnik oraz technik mecha-
nizacji rolnictwa i agrotroniki, bowiem 4 marca br. zakończyła 
ona 4-tygodniowy staż zawodowy w szwedzkim Malmö. 

Podczas uroczystego wręczenia certyfikatów uczestnikom mo-
bilności nie brakowało słów podziękowania, wyrażenia uznania 
i gratulacji. Zarówno naszym uczniom, jak i gospodarzom – firmie 
EU Mobility Sverige – bezpośrednio zaangażowanym w organiza-
cję praktyk dopisywał znakomity humor. Mobilność uczniów mia-
ła szansę realizacji dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus+ 
w kwocie 58.780 Euro, jakie szkoła otrzymała w ramach projektu.

W trakcie pobytu na praktykach w Szwecji uczestnicy mogli nie 
tylko sprawdzić swoje umiejętności zawodowe, poszerzyć hory-
zonty czy zdobyć nowe doświadczenia, lecz także podszkolić zna-
jomość języka angielskiego poprzez codzienną komunikację oraz 
poznać realia życia i pracy w Szwecji. Oprócz atrakcyjnych miejsc 
odbywania staży zawodowych, takich jak gospodarstwa rolne, 
specjalizujące się w produkcji warzyw wyposażone w nowoczesne 
maszyny rolnicze, 4-gwiazdkowy Grand Hotel w Lund, japońsko- 
-azjatycka restauracja Icha-Mochi oraz biura firmy EU Mobility  
Sverige, MMB oraz siłownia i klub squasha uczniowie mieli zapew-
nione zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem w First Hotel Jör-
gen Kock w Malmö, kieszonkowe oraz bogaty program kulturowy. 
W czasie wolnym od praktyk oraz w weekendy uczestnicy poznawali 
historię regionu, zwiedzili Kopenhagę i Helsingborg, odbyli wyciecz-
kę na klify oraz angażowali się w inne aktywności. 

Dzięki uczestnictwu w projekcie nasi uczniowie nabrali odwa-
gi, otwartości i pewności siebie, uwierzyli w swoje możliwości ję-
zykowe i umiejętności zawodowe. Realizacja projektu to wielkie 
wyzwanie, któremu musiał sprostać koordynator – Magdalena Ko-
rzeniewska-Duszek, a także nauczyciele – opiekunowie młodzieży: 
Marek Wiliński, Anna Pacia oraz Magdalena Korzeniewska-Duszek. 
Pomimo zakończonej sukcesem pierwszej mobilności projekt z sek-
tora „Kształcenie i szkolenia zawodowe” nie kończy się. Na wrzesień 
2022 r. został zaplanowany wyjazd nauczycieli przedmiotów zawo-
dowych na job shadowing do Malmö.

Wspominając czas spędzony na stażu zawodowym w Szwecji, 
wsłuchując się w głos zadowolonych z pobytu za granicą uczniów, 
można śmiało wnioskować, że warto było uczestniczyć w tym przed-
sięwzięciu. Zespół ds. pozyskiwania funduszy unijnych, który od kil-
ku lat działa przy ZSRCKU w Przemystce ściśle ze sobą współpracuje 
w staraniach o pozyskanie środków na realizację projektów, organiza-
cję praktyk dla uczniów oraz kursów i szkoleń dla nauczycieli, ponie-
waż nasza szkoła jest otwarta na każdego człowieka. Przede wszyst-
kim jest to miejsce, w którym zarówno uczniowie, jak i nauczyciele 
mogą spełniać się nie tylko zawodowo, czego potwierdzeniem są licz-
ne projekty realizowane przy wsparciu programów i środków UE.

Tekst/Foto: Magdalena Korzeniewska-Duszek

Praktyki zakończone 
sukcesem

Uczestnicy praktyk

Z życia SOSW
Kolorowe skarpetki

21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Osób z Zespołem Do-
wna. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radziejo-
wie celebrowaliśmy ten dzień, nosząc skarpetki nie do pary. 

Skarpetki nie do pary stały się symbolem Światowego Dnia Ze-
społu Downa, ponieważ chromosom ma kształt skarpetki, a ludzie 
z zespołem Downa w 21. parze chromosomów mają trzy chromo-
somy, zamiast dwóch. Był to dzień pełen radości i niezapomnianych 
wrażeń. Nasi milusińscy podczas wesołych zabaw kreatywno-senso-
rycznych uczyli się akceptacji i zrozumienia dla odmienności. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy założyli kolorowe skarpetki na znak soli-
darności z osobami z zespołem Downa.

Święto w niebieskim kolorze 
Światowy Dzień Świadomo-

ści Autyzmu obchodzony jest 
w  Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Radzie-
jowie bardzo wyjątkowo. Dzię-
ki temu świętu poszerzana jest 
ogólna wiedza społeczeństwa 
na temat zaburzenia rozwo-
jowego dzieci i dorosłych. Z 
każdym rokiem do radziejow-
skiego ośrodka przybywają nowi uczniowie ze spektrum autyzmu. 
W tym roku uczniowie swoje święto  spędzili bardzo radośnie i we-
soło podczas atrakcyjnych zajęć sensorycznych w sali zabaw ,,RIO’’. 
Cała społeczność  szkolna uczciła  to wydarzenie kolorem niebie-
skim. Jest to znak solidarności  z osobami ze spektrum autyzmu.

Tekst: Katarzyna Kralska
Foto: Monika Lewandowska

Zapisy do filii szkoły muzycznej w Wierzbinku 
na rok szkolny 2022/2023 odbędą się  

24 maja oraz 13 czerwca od 16:00-20:00.
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Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Odczuwalny w gospodarce deficyt kwalifikacji sprawia, że to rynek pracy 
wymusza ich rozwój. Kierunki kształcenia zawodowego powinny być więc 
do niego dostosowane. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie wycho-
dzi takim zapotrzebowaniom naprzeciw. W roku szkolnym 2022/23 propo-
nuje następujące kierunki kształcenia:
Technik usług fryzjerskich – usługi kosmetyczne! Po ukończeniu nauki 
dzięki starannie opracowanemu programowi nauczania będziesz w stanie wy-
konywać profesjonalne usługi fryzjerskie. Na zajęciach rozwiniesz swój zmysł 
artystyczny i nauczysz się najnowszych technik fryzjerskich i kosmetycznych, 
a także umiejętności w kontaktach z klientami. Atutem kierunku jest profesjo-
nalna pracowania, która funkcjonuje pod patronatem firmy Fale Loki Koki. To 
dla Ciebie niepowtarzalna szansa stać się profesjonalistą w tym zawodzie!
Technik reklamy – dla kreatywnych infolingwistów! Technik reklamy  to 
zawód szerokoprofilowany, który łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, pla-
styczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz informatyczną. Dlatego szko-
ła proponuje zajęcia w zakresie rozszerzonym z języka polskiego i języka 
angielskiego. To rzadkie i  nowatorskie połączenie dające wiele możliwości 
kształcenia. Jako absolwent tego kierunku będziesz przygotowany do wyko-
nywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach 
promocyjnych różnych instytucji i firm. Możesz być zatrudniony w polskich 
i zagranicznych agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach,  stu-
diach graficznych i drukarniach lub podjąć pracę jako specjalista d/s kontak-
tów z mediami.
Technik programista – znakomity wybór drogi życiowej! Programowanie 
robotów, pisanie gier, aplikacji mobilnych, desktopowych i wykonywanie 
innych ciekawych innowacyjnych rzeczy, np. inteligentny dom – to zadania 
dla współczesnego programisty, bez którego nie obejdzie się żadna firma. 
Projektowanie baz danych i stron internetowych – tego nauczysz się w tech-
nikum, a także będziesz mógł kontynuować naukę na studiach politechnicz-
nych.
Technik logistyk – o profilu wojskowym i policyjnym! Dynamiczny roz-
wój gospodarki, współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie 
na specjalistów z branży logistycznej i spedycyjnej. Osoba, która pracuje na 
stanowisku logistyka, odpowiada za sprawne koordynowanie pracy magazy-

nu oraz zaopatrzenia. Prowadzi nadzór nad środkami 
transportu, magazynem oraz działem sprzedaży. Ma-
rzysz o pracy w policji lub wojsku – ten kierunek jest 
właśnie dla Ciebie!
Technik informatyk – dla umysłów ścisłych! To zawód 
poszukiwany na krajowych i  zagranicznych rynkach pracy. 
Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach go-
spodarki i dobrze zarabiają. Absolwenci tego kierunku bardzo często decy-
dują się otworzyć własną działalność. Wśród nich możesz znaleźć się i Ty!
Technik spawalnictwa – potrzebny od zaraz! Po zdobyciu kwalifikacji spa-
wacza znajdziesz zatrudnienie w Polsce i za granicą. Współczesne techno-
logie pozwalają wykonywać konstrukcje z zastosowaniem nowych technik 
spawania, które poznasz w naszej szkole. Nie przegap takiej okazji!
Technik mechanik – to krok w nowoczesność! Wybierając ten kierunek, 
zdobędziesz umiejętność obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz 
wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instala-
cyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Będziesz przygotowany do wytwa-
rzania i dokonywania montażu części maszyn i urządzeń, instalowania ich, 
uruchamiania, obsługiwania oraz organizowania procesu produkcji.
Szkoła branżowa I stopnia – czeka na Ciebie! Mamy też niesamowitą ofer-
tę dla przyszłych kucharzy, monterów zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, kierowców mechaników (dla nich bezpłatny kurs prawa 
jazdy kategorii B i C). Absolwenci tej szkoły mogą dalej się kształcić w 2-let-
niej szkole branżowej II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych!
W żadnej innej szkole… Jeśli masz za sobą szkołę podstawową, to przyjdź 
do nas! ZSM zapewni Ci nie tylko zawód, ale także możliwość kontynuowania 
nauki na studiach. Atutem szkoły są basen, strzelnica, siłownia, hala sporto-
wa, a wizytówką – klasy mundurowe. Absolwenci pochwalić się mogą sukce-
sami w konkursach muzycznych, plastycznych, sportowych i logistycznych. 
Niech nazwa ZSM nie kojarzy Ci się tylko z przedmiotami zawodowymi, bo 
możesz tu rozwijać swoje zainteresowania i talenty.

Zerwij ze stereotypem! Zostań liderem zmian z najszybciej rozwija-
jącą się szkołą w regionie!

Tekst: ZSM w Radziejowie

W Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Łokietka w Radziejowie 
uczniowie rozwijają się intelektualnie, artystycznie, społecznie, bawią się i od-
poczywają. W naszych murach rozpoznajemy talenty, pielęgnujemy pasje 
i osiągamy sukcesy. „Łokietek” ma bogatą i atrakcyjną ofertę zajęć pozalek-
cyjnych i sposobów spędzania czasu wolnego. W roku szkolnym 2022/2023 
mamy dla Was różnorodną propozycję klas z przedmiotami rozszerzonymi, 
dostosowanymi do Waszych zainteresowań oraz potrzeb rynkowych.
Klasa A – językowo-humanistyczna – do tej klasy zapraszamy osoby, które 
czują się humanistami. Jeśli zdecydujesz się na naukę w klasie „A”, realizujesz 
na poziomie rozszerzonym język polski, wos i jeszcze jeden wybrany przez 
siebie przedmiot (geografię, historię, język angielski, matematykę lub fizy-
kę). W tej klasie zadbaliśmy o bogaty moduł kulturowy i społeczny, ucznio-
wie uczestniczą w projektach: artystycznych, medialnych, prawniczych
Klasa B – matematyczno-informatyczna – tutaj znajdą dla siebie 
miejsce osoby zainteresowane matematyką, komputerami, programo-
waniem, robotyką. Przedmioty rozszerzone dla uczniów klasy „B” to: ma-
tematyka, informatyka i do wyboru: język angielski, geografia, historia 
lub fizyka. Dzięki dobrze wyposażonej pracowni komputerowej fascy-
naci mają szansę zaistnieć w projektach oferowanych przez szkołę, m.in. 
z dziedziny programowania, robotyki, informatyki w praktyce.
Klasa C – biologiczno-chemiczna – ten profil jest dla Ciebie, jeśli od za-
wsze fascynowały Cię środowiska medyczne lub paramedyczne. W klasie 
„C” uczniowie rozwijają zainteresowania z dziedziny pielęgniarstwa, medy-
cyny, ratownictwa medycznego, psychologii i ekologii. Uczestniczą w pro-
jektach medycznych i przyrodniczych. Na poziomie rozszerzonym realizują 
biologię i chemię, dodatkowo mogą wybrać: język angielski, matematykę, 
geografię, historię albo fizykę. Uczniowie zdobywają wiedzę w nowocze-
snej pracowni chemicznej, która przystosowana jest do prowadzenia zajęć 
laboratoryjnych, oraz w dobrze wyposażonej pracowni biologicznej.

W „Łokietku” nie można się nudzić. U nas masz szansę spełnić się, 
pracując w Samorządzie Uczniowskim, Spółdzielni Uczniowskiej, wo-

Zainwestuj w swoją przyszłość!  
Zostań uczniem ZSM!

Radziejowski „Łokietek” to oaza młodości

lontariacie. Udzielamy się charytatywnie: gramy w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy, wspieramy Szlachetną Paczkę, organizujemy ak-
cje, dzięki którym wspomagamy dzieci z naszego ośrodka, wspieramy 
bezdomne zwierzaki i schroniska. U nas możesz spędzić czas, oglądając 
nocą filmy czy czytać książki do rana, grać w ręczną, kosza, siatkę. Dla 
maniaków podróży organizujemy wyjazdy i projekty edukacyjne, m.in.: 
w Bieszczady, Pieniny, na Mazury, do Trójmiasta, Warszawy, Portugalii, 
Włoch czy Anglii. Każdego roku klasy pierwsze wyjeżdżają na zajęcia 
integracyjne, aby uczniowie dobrze się poznali i nawiązali relacje mię-
dzy sobą i z nauczycielami. Współpracujemy z: Uniwersytetem Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Politechniką Bydgoską, Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową we Włocławku, Sądem Rejonowym we Toruniu oraz Miejską 
i Powiatową Biblioteką Publiczną w  Radziejowie. W  ramach tej współ-
pracy będziesz uczestniczyć w wykładach i warsztatach naukowych, 
lekcjach muzealnych, rozprawach sądowych oraz w spotkaniach tema-
tycznych z pracownikami tych instytucji.

LO w Radziejowie to tradycja, doświadczenie i dobra perspekty-
wa na przyszłość. Dołącz do nas! Do zobaczenia we wrześniu.

Tekst: Magdalena Bugalska
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Nasza placówka – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Przemystce – funkcjonuje od 62 lat. Do tej pory 
mury szkoły opuściło 10 000 absolwentów. Aktualnie kształcimy 
w zawodach:
Technik Rolnik – ukończenie tego kierunku uprawnia do przejęcia 
oraz przygotowuje do prowadzenia gospodarstwa rolnego. W na-
szej szkole można nabyć dodatkowe umiejętności z zakresu techno-
logii uprawy i zbioru warzyw i ziół oraz jest możliwość ukończenia 
kursu kombajnisty i kursu prawa jazdy kategorii T. Kierunek ten 
to jeden z najdłużej realizowanych w naszej placówce, który często 
kształci kolejne pokolenia tej samej rodziny.
Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki – to zawód dla 
osób, chcących realizować swoje pasje z zakresu rolniczej mecha-
niki i systemów mechatronicznych stosowanych w rolnictwie. Nasza 
szkoła umożliwia naukę w nowoczesnych pracowniach oraz zapew-
nia ukończenie kursu kombajnisty oraz kursu prawa jazdy kate-
gorii T i B.
Technik Ekonomista – ten zawód pozwala znaleźć zatrudnienie 
w biurach, bankach czy urzędach na terenie Polski, a także w krajach 
Unii Europejskiej. Atutem kierunku jest uzyskanie dodatkowej umie-
jętności – prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwie.
Technik Spedytor – przygotowuje do organizacji transportu lądo-
wego, powietrznego i morskiego. Uczniowie będą odbywać prak-
tyki zawodowe w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki 
pracy: w przedsiębiorstwach transportowych, terminalach, centrach 
logistycznych i dystrybucyjnych. 
Technik Hotelarstwa – chcesz nauczyć się tworzenia najlepszych 
warunków dla gości zarówno w kraju, jak i za granicą, to jest za-

wód dla Ciebie. Uczniowie tego kierunku uzyskują dodatkowe 
umiejętności: animacja czasu wolnego i usługi kosmetyczne. 
Atutem nauki w tym zawodzie jest poszerzanie wiedzy i umiejęt-
ności w czasie praktyk zawodowych realizowanych w atrakcyjnych 
zakątkach świata. 
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych – to idealny zawód 
dla osób, chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać taj-
niki tej sztuki. Szkoła zapewnia zdobycie dodatkowych umiejętno-
ści z zakresu barmaństwa i baristyki z obsługą kelnerską. Prak-
tyki zdobywane w renomowanych restauracjach w różnych krajach 
często są krokiem do przyszłej kariery w zawodach kucharz, kelner, 
barista, barman.
Liceum Ogólnokształcące – to szkoła dla osób o interdyscyplinar-
nych zainteresowaniach. Liceum zapewnia zdobycie podstawowej 
wiedzy ogólnej do dalszej nauki na wyższych uczelniach. Wszyscy 
uczniowie LO realizują naukę w zakresie rozszerzonym z matematy-
ki, biologii i chemii. Dodatkowo dla chętnych uczniów istnieje moż-
liwość wyboru innowacji pedagogicznej: „Pożarnictwo i ratownic-
two medyczne”, której tajniki poznają w czasie zajęć praktycznych 
organizowanych w profesjonalnych jednostkach straży pożarnej.

Zespół Szkół RCKU w Przemystce od wielu lat jest beneficjentem 
programów Erasmus+ i Power, które wspierają edukację. Młodzież 
dzięki tej współpracy mogła odbywać praktyki zawodowe w Niem-
czech, Francji, Irlandii i Szwecji. Szkoła także realizuje projekt „Sta-
wiam na swoją przyszłość zawodową”, dzięki któremu uczniowie 
zdobędą dodatkowe uprawnienia. 

Tekst: Zespół nauczycieli ZS RCKU w Przemystce

„Przemystka” – szanujemy tradycje,  
tworzymy przyszłość

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Radziejowie przeznaczony jest dla 
uczniów niepełnosprawnych intelektu-
alnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, 
znacznym i głębokim, z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, autyzmem, Ze-
społem Downa, porażeniem mózgowym 
oraz innymi poważnymi schorzeniami. 

Działania podejmowane w naszym 
ośrodku uwzględniają specjalne potrzeby 
edukacyjne, specjalistyczną pomoc oraz in-
dywidualne podejście dla każdego ucznia. 
Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną 
kadrą pedagogiczną, odpowiednimi wa-
runkami pracy, dobrze wyposażonymi pra-
cowniami oraz zapewniamy systematyczną 
i rzetelną naukę.

Oferta SOSW jest bardzo bogata. Tera-
pią obejmujemy już najmłodsze dzieci od 
momentu wykrycia niepełnosprawności 
do rozpoczęcia nauki szkolnej. W szkole 
podstawowej zapewniamy kształcenie na 
dwóch etapach edukacyjnych: klasy I–III 
oraz klasy IV–VIII. Dzieci i młodzież z auty-

U nas znajdziesz szacunek, akceptację,  
wyrozumiałość i życzliwość

zmem mają możliwość nauki w 2–4 oso-
bowych zespołach klasowych. Uczniowie 
kończący szkołę podstawową kontynuują 
naukę w szkole przysposabiającej do pracy. 
W specjalistycznych pracowniach takich jak: 
kuchnia, garncarstwo, stolarstwo, krawiec-
two zdobywają praktyczne umiejętności 
wykonywania pracy w zawodzie. 

Atutem naszego ośrodka jest internat, 
który obejmuje całodobową, profesjonalną 
opieką dzieci i młodzież w wieku szkolnym. 
SOSW w Radziejowie to miejsce, gdzie pod 
okiem i z ogromnym wsparciem swoich na-
uczycieli oraz wychowawców uczeń przy-
gotowuje się w miarę możliwości do samo-
dzielnego życia.

Tekst: Katarzyna Kralska
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Wieści gminne z Bytonia

Trudno opisać bogactwo przygotowa-
nych potraw. Stoły uginały się pod ciężarem 
tradycyjnych kulinariów i wypieków. Królo-
wały baby, mazurki, tradycyjny żurek z białą 
kiełbasą, jajka, pasztety, galantyny, szynki itp. 
Po dokonaniu poświęcenia pokarmów przez 
księdza proboszcza Jacka Makowskiego, na-
stąpiło rozstrzygniecie konkursu na Palmę 
Wielkanocną. Po dokonaniu oceny 28 prac, 
które wpłynęły na konkurs, komisja przyzna-
ła nagrody w trzech kategoriach. W kategorii 
przedszkole, dzieci klasy „0” – I  miejsce zajęła 
Iga Mazuchowska (kl. 0b), II miejsce – Piotr 
Kiciński (kl.  0b), a III miejsce – Hubert Wi-
śniewski z grupy „Smerfy”. Wyróżnienie 
uzyskali: Pola Mazuchowska i  Marcelina 
Wiśniewska (obie z kl. 0b) oraz Amelia Ki-
cińska z grupy „Biedronki”. W kategorii kl. I-III 
zwyciężył Tymon Piasecki z kl. II b, II miejsce 
zajęła Małgorzata Bieńkowska z kl. III, nato-
miast III miejsce przypadło Wojciechowi Do-
mańskiemu z kl. I b. Wyróżnienia otrzymali: 
Szymon Wojewoda z kl. II a i Oliwia Gąsio-
rowska z kl. I a. W kategorii kl. IV-VIII jury I miej-
sce przyznało Barbarze Poturalskiej z kl. VI, 
II – Wojciechowi Dybowskiemu z kl. IV a i III 
– Julii Bieńkowskiej z kl. IV b. Wyróżnienie 
otrzymała Nadia Troszyńska z kl. V. Wszyscy 
nagrodzeni uczęszczają do Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Morzycach i w Witowie.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w przy-
gotowaniu pokazu. Szczególnie gorąco dzię-
kujemy KGW przy Klubie Seniora w Stróżewie 
za ciężką pracę włożoną w przygotowanie 
smacznych potraw i cieszących oko dekoracji.

Tekst: Renata Szymborska
Foto: Radosław Kożuszek Dyrektor Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej wręcza nagrody laureatom konkursu

Stoły Wielkanocne – pysznie i kolorowo
Tak jak w wielu miejscowościach w całym kraju, również w Wiejskim Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Bytoniu odbył 
się pokaz Stołu Wielkanocnego w Niedzielę Palmową. Przygotowany został przez Koło Gospodyń Wiejskich przy Klubie Seniora 
w Stróżewie. 

Smakołyki  
na wielkanocnym stole
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Wieści gminne z Dobrego

Marta odbiera nagrodę za udział w jednym z konkursów o tematyce astronomicznej

Kto się kryje za tym pseudonimem? Marta Czupajło – trzyna-
stoletnia dziewczynka z warkoczem, uczennica klasy 7 PSP 
w Dobrem. Zwykła, skromna nastolatka, jakich wiele w naszym 
powiecie. Więc co takiego ją wyróżnia? W czym jest taka po-
nadprzeciętna, żeby nie powiedzieć niezwykła? To pasjonatka 
wielu rzeczy. Podróży, historii, ale przede wszystkim astrono-
mii. Uwielbia kosmos i wszystko, co z nim związane. Mało tego. 
Swoje pasje, ciekawość i ogromną wiedzę potrafi przekuć na 
sukcesy naukowe. 

W wieku 9 lat zainteresowała się wszechświatem. To wtedy, 
27  lipca 2018 roku, pierwszy raz obserwowała zaćmienie Księżyca. 
Jak później mówiła z zalotnym uśmiechem – jego zaćmiło, a mnie 
olśniło. I tak zaczęła się wielka przygoda z Universum i droga małego 
człowieka do wielkiego sukcesu. Jej biblioteczka puchła od książek 
tematycznych. W domu pojawił się profesjonalny teleskop, potem 
drugi. Marta zaczęła również uczęszczać do Astrobazy – przyszkol-
nego obserwatorium astronomicznego, mieszczącego się w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Władysława Łokietka w Radziejowie. W roku 
2020 wygrała VIII Wojewódzki Konkurs Astronomiczny w kategorii 
indywidualne projekty badawcze. Od tego czasu jej najbliżsi i zna-
jomi zaczęli nazywać ją AstroMartą. Ten sukces to dla niej wiatr 
w  żagle. Od tego momentu jeszcze bardziej angażuje się w życie 
Astrobazy, biorąc udział praktycznie we wszystkich wydarzeniach 
astronomicznych, organizując obserwacje, prowadząc prelekcje 
i dzieląc się swoją wiedzą z zainteresowaną młodzieżą. 

Rok później powtórzyła sukces z Torunia, wygrywając IX Woje-
wódzki Konkurs Astronomiczny w tej samej kategorii. Równolegle 
brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Astronomicznym „Astrola-
bium”, organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Tu 
również zwyciężyła, zajmując pierwsze miejsce z rezultatem 100%. 

Przyszedł rok 2022. AstroMarta wzięła udział w ogólnopolskim 
konkursie Cosmic Challenge „Curiosity”. Z ponad 60 prac zostało 
wybranych 15 finałowych. Martę zaproszono do Lublina na Uni-
wersytet Marii Skłodowskiej-Curie. Tu w finale broniła pracy o misji 
swojego marsjańskiego łazika i drona, za co zajęła zaszczytne dru-
gie miejsce. Konkurs był organizowany przez fundację SpaceShip 

Znacie AstroMartę?

Nagrodzeni recytatorzy

przy współpracy takich instytucji jak: Polska Agencja Kosmiczna, 
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Mars Socie-
ty Polska i wiele uczelni wyższych. Opiekunem merytorycznym tej 
edycji konkursu był inż. Artur Chmielewski z NASA Jet Propulsion La-
boratory. W nagrodę Marta w maju jedzie we francuskie Pireneje do 
obserwatorium astronomicznego Pic du Midi de Bigorre. 

To ogromny sukces i przygoda życia dla tak młodej osoby. A do 
tego wszystkiego, 11 kwietnia Marta dołożyła kolejny sukces. Zajęła 
pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie z Fizyki i Astronomii. 
Cieszy nas, że mamy w powiecie dzieci z pasjami. To bardzo war-
tościowy narybek, który w przyszłości może wiele osiągnąć. I tego 
oczywiście życzmy naszej miłośniczce kosmosu i czystego nieba. 
Szkole Podstawowej w Dobrem oraz opiekunom naukowym Astro-
Marty – Zbigniewowi Karpińskiemu i Sławomirowi Kierajowi – gra-
tulujemy wychowanki, a rodzicom córki. Mamy nadzieję, że Astro-
Marta będzie wciąż poszerzać swoje horyzonty, a o jej kolejnych 
sukcesach usłyszymy jeszcze nie raz.

Tekst/Foto: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem

Młode talenty
Po raz kolejny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrem moż-
na było wysłuchać wierszy dla dzieci w wykonaniu najmłod-
szych recytatorów naszej gminy. 5 kwietnia 2022 roku odbyły 
się eliminacje gminne do powiatowego konkursu recytatorskie-
go i plastycznego pt. „Kolorowo mi czyli kolorowe wierszyki” 
zorganizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Pu-
bliczną w Radziejowie. 

Popularyzacja poezji oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 
dzieci to jedno z założeń tego konkursu. Cel spotkania to również 
rozwijanie umiejętności plastycznych, kształcenie wrażliwości na 
piękno, a także mobilizacja do występów przed publicznością. Swo-
je umiejętności recytatorskie przedstawiło 13 uczniów z klas „0” 
z terenu naszej gminy. Dzieci miały również okazję zaprezentować 
swoje umiejętności plastyczne, wykonując prace rysunkowe nawią-
zujące do tematu naszego konkursu. Jury w składzie: Sława Beciń-
ska, Katarzyna Korzeniewska i Natalia Szatkowska wyłoniło osoby, 
które 10 maja będą reprezentować naszą bibliotekę w konkursie po-
wiatowym. Wyróżnione osoby to uczniowie Publicznego Przedszko-
la w Dobrem: Emilia Wiechecka i Gabriel Białas z grupy „Pszczółki”, 
Natasza Mróz i Lena Staniszewska z grupy „Motylki” oraz Domi-
nik Zaborowski z grupy „Żabki”. Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim uczestnikom, opiekunom, rodzicom za przygotowanie 
oraz udział w eliminacjach do konkursu. Laureatom życzymy dal-
szych sukcesów w konkursie powiatowym!

Tekst/Foto: Mariola Lewandowska
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Wieści gminne z Osięcin

Misterium Męki Pańskiej

Mistrzowie logopedii

Mimo trudnych warunków atmosferycznych, 10 kwietnia br. w Osięcinach, byliśmy świadkami wielkiego widowiska, które zgroma-
dziło blisko 800 widzów z różnych rejonów diecezji włocławskiej i powiatu radziejowskiego. 

W poniedziałek, 14 marca 2022 r. w naszej szkole odbyła się VII 
edycja Szkolnego Konkursu Logopedycznego „Łamańce języko-
we”. Konkurs miał na celu wzbogacanie słownictwa czynnego 
dziecka, utrwalenie poprawnej mowy w zakresie strony artyku-
lacyjnej, fonetycznej i leksykalnej, rozwijanie twórczej aktyw-
ności słownej, doskonalenie umiejętności zdrowej rywalizacji 
oraz pracy w grupie.

Konkurs przebiegał w formie zabaw i quizów. Były to rozgryw-
ki trzyosobowych drużyn: niebieskiej, czerwonej, żółtej, zielonej 
i pomarańczowej. Rywalizowały ze sobą dzieci z grup 6-latków oraz 
z  klas 1-3, uczęszczające na terapię logopedyczną. Rozwiązywały 
zagadki słowno-obrazkowe i krzyżówki, dobierały rymy, głoskowały 
i przeliczały głoski w wyrazach, rymowały z pamięci krótkie rymo-
wanki słowne. Emocjonującą konkurencją okazało się dmuchanie 
balonów na czas i przenoszenie elementów obrazka za pomocą 
słomki. Dzieciom towarzyszył uśmiech na twarzy i dobry humor.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Ewa Mar-
twicka, Sławomira Piernik, Zofia Polaszek, Agnieszka Matkowska. 
W kategorii klas zerowych i pierwszych „Mistrzem logopedii” została 
drużyna niebieska z klasy 1B w składzie: Hanna Grudzień, Franci-
szek Krulikowski i Franciszek Patyk. II miejsce zajęła drużyna po-
marańczowa z klasy 1A w składzie: Gabriela Ignaczak, Kacper Ciem-
ny i  Filip Kołodziejczyk, III - drużyna czerwona z grupy „0” „Sówki” 
w  składzie: Julia Gawrońska, Liliana Stolarska i Natalia Kubicka. 
W kategorii klas drugich i trzecich: „Mistrzem logopedii” została dru-

Zdolni uczestnicy językowych łamigłówek z opiekunkami

żyna zielona z klasy 2B w składzie: Oliwia Drążek, Hubert Gralew-
ski oraz Kamil Sateja. II miejsce: drużyna żółta z klasy 3A w składzie: 
Maja Osińska, Filip Skwarczyński i Jan Jasiński. Na III miejscu upla-
sowała się drużyna czerwona z klasy 2A: Igor Mosakowski, Jan Wój-
cik i Dominik Olszewski. Każda drużyna otrzymała dyplom, a wszy-
scy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami i słodyczami. 

Tekst/Foto: organizatorzy – 
Aleksandra Siarkowska, Irena Zakrzewska, Elżbieta Czapska

Misterium Męki Pańskiej zostało zorganizowane przez rzymskokato-
licką parafię pw. Opieki Matki Boskiej w Osięcinach, Gminny Ośrodek 
Kultury w Osięcinach, Urząd Gminy wraz z Radą Gminy Osięciny oraz 
dwie szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osięcinach, a także Nie-
publiczną Szkołę Podstawową w Pocierzynie i Kościelnej Wsi. Do tego 
wielkiego wydarzenia zaangażowanych zostało blisko 100 osób jako 
aktorzy raz obsługa techniczna. Nie mogłoby się ono odbyć, bez wspar-
cia różnych instytucji i firm z terenu parafii i gminy. Wyrażamy wdzięcz-
ność Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach, Komendzie Powiatowej 
Policji w Radziejowie, Ośrodkowi Hodowli Zarodowej w Osięcinach, fir-
mie Akoinstal, Wydawnictwu Duszpasterstwa Rolników we Włocławku, 
Wydziałowi Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Włocławskiej. Ogromne 
podziękowania kierujemy do pań z KGW „Polne Kwiaty” z Kościelnej Wsi 
oraz do darczyńców, którzy chcieli pozostać anonimowi. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem objął bp Krzysztof Wętkowski, ordynariusz 
diecezji włocławskiej, patronat medialny TVP Bydgoszcz.

Tekst/Foto: GOK w Osięcinach

Aktorzy-amatorzy biorący udział w Misterium Męki Pańskiej
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Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Cyfrowa gmina
1 kwietnia 2022 roku została podpisana przez Miasto i Gminę 
Piotrków Kujawski umowa o powierzenie grantu na realizację 
projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc-
nienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski pozyskała w ramach projektu 
kwotę 275 760,00 zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na zadania 
związane z cyfryzacją urzędów, m.in.: zakup sprzętu IT, oprogramowa-
nie i licencje niezbędne do realizacji e-usług, pracy zdalnej, a także na 
edukację cyfrową pracowników urzędu w zakresie obsługi nabytego 
sprzętu. Dofinansowanie obejmuje również działania związane z ana-
lizą stanu cyberbezpieczeństwa, a także zapewnieniem cyberbezpie-
czeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Otrzymane dofinansowanie Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 
przeznaczy na: cyfryzację urzędu: laptopy do pracy zdalnej, stacje 
robocze, monitory, urządzenie wielofunkcyjne, skaner, czytnik ko-
dów kreskowych oraz niezbędne oprogramowania i licencje, eduka-
cję pracowników w zakresie zakupionego sprzętu, diagnozę cyber-
bezpieczeństwa.

Na realizację projektu samorządy mają 18 miesięcy od dnia za-
warcia umowy o powierzenie grantu. 

Tekst: nadesłane

Raz, dwa, trzy…  
liczysz ty!

Dzieci nigdy nie są za małe na spotkanie z matematyką, czują ją 
intuicyjnie, mają w sobie niezwykły, cenny, naturalny potencjał. 
Matematyka kształtuje i uczy dzieci, jest fundamentem logicz-
nego myślenia. Pełni ważną funkcję w procesach poznania i ro-
zumienia otaczającego świata. 

Aby zaakcento-
wać rolę królowej 
nauk w życiu czło-
wieka, w Przedszkolu 
Samorządowym „Ku-
jawiaczek“ w  Piotr-
kowie Kujawskim 
w  grupie „Misie“ zor-
ganizowany został 
Dzień Matematyki. 
Z tej okazji przygo-
towano dla dzieci 
wyjątkowe mate-
matyczne zabawy 
i konkursy, pod-
czas których mogły 
sprawdzić swoje 
umiejętności. Dzieci 
doskonale poradziły 
sobie z zagadkami ze 
świata i zadaniami, 
co sprawiło, że na ich 
twarzach pojawił się 
uśmiech. Zabawy po-
budziły kreatywność 
dzieci i pozwoliły na 

doskonalenie umiejętności. Uważamy, że warto dzieci zaprzyjaźnić 
z matematyką i pokazać, że wcale nie jest taka straszna.

 Tekst: Ewa Staszak
Foto: Archiwum przedszkola

Nauka matematyki poprzez zabawę

Stoły pełne  
świątecznych dań

Wielkanoc obok Bożego Narodzenia jest najważniejszym świę-
tem w polskiej tradycji. Zatem 9 kwietnia odbyła się wystawa 
koszyczków wielkanocnych, wykonanych przez mieszkańców 
gminy Piotrków Kujawski, połączona z wręczeniem nagród za 
najlepiej wykonaną pracę oraz prezentacja potraw wielkanoc-
nych i koncert zespołu „Piotrkowianie”.

Uroczystość rozpoczął dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury 
w Piotrkowie Kujawskim Przemysław Wawrzyniak. Przywitał przy-
byłych gości oraz sponsorów nagród: burmistrza Miasta i Gminy 
Piotrków Kujawski Sławomira Boguckiego, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Arkadiusza Włodarskiego, radną powiatu radzie-
jowskiego Alicję Wójcik oraz przewodniczącą klubu seniora „Złota 
Jesień” Lidię Karaszewską.

Organizatorzy prezentacji świątecznych stołów

Do konkursu na najładniejszy koszyczek wielkanocny przystą-
piło ponad 56 osób. Rozgrywany był w czterech kategoriach wie-
kowych. Wśród przedszkolaków wygrała Jagoda Szmyt z koszycz-
kiem wykonanym z kredek ołówkowych. Drugie miejsce zajął Eryk 
Konieczyński, trzecie Zuzanna Bogucka. Wyróżnienie przyznano 
Adriannie Boguckiej. W kategorii klas młodszych szkoły podstawo-
wej - pierwsze miejsce zdobyła Laura Michalak, dwa drugie miejsca 
Zofia Czajkowska oraz Lena Szczepańska, trzecie miejsce Oskar 
Dankowski oraz wyróżnienie Olga Wiśniewska. W kategorii klas 
starszych szkoły podstawowej – pierwsze miejsce przyznano Natalii 
Kolasińskiej, drugie powędrowało do Wiktora Konieczyńskiego, 
trzecie do Gracjana Ileckiego, a wyróżnienie do Julii Grosztkow-
skiej. Wśród dorosłych wygrał Robert Wiśniewski. Drugie miejsce 
zajęła Agnieszka Ozimińska, a trzecie Renata Grochowina. Auto-
rzy koszyczków wyrazili zgodę, aby dochód z ich licytacji przezna-
czony był na pomoc 
osobom najbardziej 
potrzebującym, któ-
rzy zostali wypędzeni 
z własnych domów z 
terenów Ukrainy lub 
uciekli, unikając tym 
samym śmierci. Ten 
piękny gest świadczy 
o wspaniałej postawie 
piotrkowian. Razem 
zebrano 878 zł.

Po wręczeniu nagród odbył się koncert zatytułowany „Na ku-
jawską nutę” w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Piotrko-
wianie”, po którym panie z KGW gminy Piotrków Kujawskich na 
czele z przewodniczącą Aliną Woźniak zaprosiły zebranych na de-
gustację potraw wielkanocnych. 

Serwowano m.in.: kujawski żur, wykwintną szynkę parzoną, 
galart (zimne nogi) z drobiu oraz pasztety z żurawiną, jaja fasze-
rowane i wiele innych wielkanocnych smakołyków. Z ciast wspo-
mnieć należy o typowych tradycyjnych babkach piaskowych, mazur-
kach, makowcu czy serniku. Razem zaprezentowano aż 28 potraw.

Tekst/Foto: Radosław Kożuszek
Foto: Przemysław Wawrzyniak

W oczekiwaniu na Wielkanoc
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Wielkanoc tuż-tuż
W Niedzielę Palmową, 10 kwietnia br., na radziejowskim rynku 
odbył się Jarmark Wielkanocny 2022. Wśród wielu wystawców 
był również klub seniora, działający przy Gminnym Ośrodku 
Kulturalno-Bibliotecznym w Skibinie. Panie przygotowały cia-
sta, babeczki, orzeszki, ciasteczka.

Tydzień wcześniej odbyły się warsztaty dla seniorów, podczas któ-
rych ich uczestniczki wykonały różnego typu dekoracje wielkanocne, 
m.in.: koszyczki i kurki ze wstążki metodą kanzashi, jajka ze sznurka, 
wianki, dekoracje szydełkowe. Wszystkie prace zostały wystawione 
podczas niedzielnego jarmarku. Dziękujemy seniorom za zaangażo-
wanie i przygotowanie stoiska, które cieszyło się wielkim zaintereso-
waniem. Podziękowania składamy także odwiedzającym nasze stoisko. 

Stoisko wystawiennicze GOK-B w Skibinie
Tekst: Urszula Rosół 

Foto: Jolanta Raźniewska

Wieści gminne z Radziejowa

Wizualizacja Muzeum i Biblioteki Gminnej w Płowcach

Plany inwestycyjne

Uroczyste urodziny

Radni przyjęli uchwałę w sprawie budżetu gminy Radziejów na 
2022 r. Wśród planowanych inwestycji znajdują się m.in.: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Broniewku”, sfinansowana 
z dodatkowej subwencji przeznaczonej na realizację inwestycji wodno
-kanalizacyjnych, „Budowa dróg gminnych w Broniewku” – wniosek 
złożony w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) 
czy „Przebudowa dróg gminnych w gminie Radziejów” – wniosek 
złożony w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Dużą 
kwotę dofinansowania, bo aż 5 400 000,00 zł otrzymaliśmy w ramach 
Program Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) na realizację zadania 
pn. „Budowa muzeum i  biblioteki gminnej w  Płowcach”. Aktual-
nie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowych oraz 
przygotowania do uruchomienia procedur przetargowych.

Tekst: Joanna Kicińska
Foto: Archiwum urzędu

Jubilat z rodziną i przedstawicielami samorządu

W gronie rodziny i przyjaciół, 29 marca br., jubileusz swoich set-
nych urodzin świętował Mieczysław Kieszkowski, długoletni mieszka-
niec Skibina. W tym wyjątkowym dniu dostojnemu Jubilatowi towa-
rzyszyli również przedstawiciele władz samorządowych: wójt gminy 
Radziejów Marek Szuszman, sekretarz gminy Arleta Brochocka oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Marian Bandyszewski, a także Aneta Ję-
drzejewska, członkini Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Wójt, w imieniu mieszkańców gminy, wręczył Panu Mieczysła-
wowi bukiet kwiatów, list gratulacyjny oraz prezent. Dodatkowo 
przekazał życzenia długich lat życia, szczęścia, spokoju i wszelkiej 
pomyślności. Do życzeń dołączyła się również Aneta Jędrzejewska, 
która podarowała Jubilatowi medal Unitas Durat Palatinatus Cuia-
viano – Pomeraniensis. 

Serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy Panu Mie-
czysławowi na kolejne lata dużo zdrowia oraz cierpliwości w zmaga-
niu się z wszelkimi niedogodnościami dnia codziennego.

Tekst: Joanna Kicińska
Foto: Archiwum urzędu

Promocja zdrowia
W Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym w Skibinie, 
29  marca, odbyło się spotkanie o tematyce zdrowotnej. Wcze-
śniej była już okazja do udziału w takim samym spotkaniu 10 li-
stopada 2021 roku. 

Katarzyna i Zbi-
gniew Bystrzanow-
scy wraz z Haliną 
Kobus poprowadzili 
spotkanie w dwóch 
częściach. Pierwsza 
– dotyczyła tego, jak 
utrzymać lepsze zdro-
wie, urodę i sylwetkę. 
W drugiej części pod-
powiadali, jak zaosz-
czędzić więcej pie-
niędzy na realizację 
swoich marzeń. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z produk-
tami firmy Duolife, które zawierają naturalne składniki, działające 
na układ kostno-stawowy, sercowy, cukrzycę, dolegliwości skórne, 
pasożyty oraz problemy nowotworowe. Mogli również wziąć udział 
w  losowaniu nagród. Zachęcamy do korzystania z produktów tej 
firmy. Więcej informacji o produktach i kosmetykach firmy Duolife 
można uzyskać w GOK-B w Skibinie.

Tekst/Foto: GOK-B w Skibinie

Uczestnicy spotkania o zdrowiu
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Wieści gminne z Topólki

Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–

–2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia. REACT-EU, działania 5.1 Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
gmina Topólka wzięła udział w projekcie grantowym „Wsparcie dzie-
ci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”. 

Pozyskaliśmy łącznie 129 087,38 zł. Za tę kwotę zakupiono 
10 komputerów stacjonarnych, 22 laptopy i 2 tablety. Sprzęt wy-
posażony jest w oprogramowanie MS Office, roczną licencję progra-
mu antywirusowego oraz posiada roczne ubezpieczenie.

– Dziś miałem przyjemność wręczyć urządzenia ich użytkownikom. 
Taki wcześniejszy „zajączek” i choć to 1 kwietnia, to wcale nie Prima 
Aprilis. – zaznaczył Konrad Lewandowski, wójt gminy Topólka.

Tekst: Konrad Lewandowski
Foto: Ewelina Waszak Wójt przekazuje dzieciom sprzęt komputerowy

Minister  
Anna Gembicka  

gościem KGW
Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy, 19 mar-

ca br., spotkały się z minister Anną Gembicką oraz druhami Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Topólce. Tematem spotkania było podjęcie 
realizacji cyklu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 
chętnych członkiń KGW z terenu gminy Topólka, które będą prowa-
dzone przez strażaków OSP Topólka. Szkolenia te zostały objęte ho-
norowym patronatem poseł na Sejm RP Anny Gembickiej.

Tekst: Anna Lewandowska
Foto: archiwum minister Anny GembickiejWójt przywitał gościa spotkania

Z myślą o nadchodzącej Wielkanocy
Z inicjatywy KGW Borek/Znaniewo/Głuszynek, Czamanin, Czamninek, Czamanin-Kolonia, Orle, Torzewo oraz wójta gminy Topólka, 
10 kwietnia br., został zorganizowany kiermasz wielkanocny. Przepiękne palmy, stroiki oraz potrawy przygotowane przez panie, 
wprowadziły nas w świąteczny nastrój. 

Członkinie KGW postanowiły, że wydarzenie będzie miało cha-
rakter charytatywny. Cały dochód za przygotowane potrawy i ozdo-
by zostanie przekazany na chore dzieci z naszej gminy. Dzięki Pań-
stwa hojności, mieszkańców gminy Topólka, udało nam się zebrać 
2 352,75 zł. Pieniądze przekażemy na dalsze leczenie Natalii Piernik 
oraz Marcina Lewandowskiego. Pragnę nadmienić, że mama Marci-
na jest członkinią KGW w Orlu.

W imieniu własnym oraz wszystkich pań z KGW pragnę serdecz-
nie podziękować księdzu kanonikowi Antoniemu Wojciechow-
skiemu za użyczenie placu przy kościele oraz za krzepiące słowo. 
Dziękuję Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Topólce oraz wójtowi 
Konradowi Lewandowskiemu za pomoc w organizacji akcji, a  tak-
że pyszny żurek. Zbigniewowi Białkowskiemu za przekazanie nam 
słodkiego daru ze swojej pasieki. Społeczeństwu gminy Topólka 
dziękujemy za wrażliwość, otwierającą serca dla tych, którzy potrze-
bują pomocy. Koleżankom z KGW dziękuję za trud, poświęcenie, za-
angażowanie, jakie włożyłyście w przygotowanie i przeprowadzenie 
akcji. Pragnę również poinformować, że przekazanie pieniędzy od-
było się 14 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Topólce.

 Tekst: Gminna Przewodnicząca KGW Krystyna Żernicka
Foto: Aneta Tejman Stoisko charytatywne cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy
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Bezpieczeństwo

Służba radziejowskich policjantów na wschodniej granicy

Działania „Bezpieczny rowerzysta” 

Mundurowi z Radziejowa już kolejny raz wyjecha-
li, aby wspomóc kolegów z Białegostoku. Aktual-
nie przy granicy polsko-białoruskiej służbę pełni 
dwóch policjantów z radziejowskiego garnizonu.

Policjanci z ogniwa ruchu drogowego w Radziejowie, od środy 
23 marca 2022 r., pełnią służbę w pasie granicznym z Białorusią. Do 
ich głównych zadań należy zabezpieczenie i monitorowanie ciągów 
komunikacyjnych przy samej granicy. Funkcjonariusze kontrolują po-
jazdy, osoby, legalność przewożonych ładunków i bagaży, ale także 
stan techniczny aut i trzeźwość kierowców. Działania mają także na 
celu weryfikację legalności przebywania w Polsce osób i pojazdów.

Mundurowi podkreślają, że w trakcie pierwszych służb spotkali 
się z dużą życzliwością, zrozumieniem i sympatią ze strony miejsco-
wej ludności. Sami także starają się pomagać we wszelkich spra-
wach. 25 marca jadąc na służbę, pomogli kobiecie zmienić koło 
w aucie, które uszkodziła na trasie ich patrolu. Takie drobne gesty, 
składają się na ogólny wizerunek policjanta, zgodnie z mottem „Po-
magamy i Chronimy”.

Wszystkim, którzy aktualnie pełnią służbę na wschodzie kraju ży-
czymy spokojnej i bezpiecznej służby!

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

Policjanci z Radziejowa prowadzili w sobotę, 2 kwietnia, wzmożone działania pod ką-
tem bezpieczeństwa rowerzystów na drogach naszego powiatu. W trakcie akcji zatrzy-
mali czterech kierujących jednośladami po alkoholu oraz jednego z sądowym zaka-
zem kierowania.

Działania trwały całą sobotę, w godzinach od 6 do 22. Podczas służby policjanci prowa-
dzili akcję pn. „Bezpieczny rowerzysta”. Zwracali uwagę na stan techniczny jednośladów, 
oświetlenie i trzeźwość kierujących, a także na wykroczenia popełniane przez rowerzystów, 
jak i innych uczestników ruchu drogowego wobec kierujących jednośladami. W trakcie dzia-
łań sprawdzono 47 rowerzystów, ujawniając 20 wykroczeń. Niestety, trafili się też cykliści, 

Efekt „spotkania” z sarną

Uważajmy na leśne zwierzęta na drodze!
Radziejowscy policjanci apelują do kierowców o zwiększenie 
ostrożności, szczególnie w okolicach lasów. Nagłe wtargnię-
cie na drogę sarny czy dzika, może zakończyć się tragicznie. 
W ostatnich dniach odnotowano kilka takich zdarzeń.

Policjanci zostali wezwani do zdarzenia drogowego w miejsco-
wości Dobre Wieś. Jak ustalili, kierująca fiatem 35-latka jechała dro-
gą powiatową, gdy na jezdnię wbiegła sarna. Kobieta, aby uniknąć 
zderzenia, zjechała na pobocze, po czym jej auto dachowało i za-
trzymało się na boku. Kierująca była trzeźwa, szczęśliwie nie odnio-
sła obrażeń, skończyło się na uszkodzeniu samochodu.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności podczas jazdy, 
szczególnie w okolicach lasów, w których żyją dzikie zwierzęta. 
Każdy kierowca powinien pamiętać o zachowaniu szczególnej 
ostrożności i zwracaniu uwagi na znaki, które informują go o za-
grożeniach. Wybiegająca na drogę zwierzyna, może być bardzo 

kierujący po alkoholu. Łącznie policjanci za-
trzymali cztery takie osoby oraz jedną, która 
złamała sądowy zakaz kierowania jednośla-
dami.

Przygotowując się do wyjazdu rowerem 
w drogę, należy przede wszystkim spraw-
dzić jego stan techniczny – hamulce, opo-
ny i oświetlenie. Te elementy mają istotny 
wpływ na nasze bezpieczeństwo podczas 
jazdy. Wymagane przepisami wyposażenie 
jednośladów to:
– co najmniej jedno światło przednie białe 

lub żółte świecące ciągłym, lub migają-
cym,

– co najmniej jedno światło tylne czerwo-
ne, odblaskowe,

– co najmniej jedno światło tylne świecące 
ciągłym, lub migającym światłem,

– co najmniej w jeden skutecznie działają-
cy hamulec,

– dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy 
o nieprzeraźliwym dźwięku.
Stosowanie kasków oraz odblasków na 

rowerze nie jest obowiązkowe, ale na pew-
no poprawia widoczność i bezpieczeństwo, 
dlatego warto je stosować. Osoby pełnolet-
nie nie potrzebują żadnych uprawnień, do 
poruszania się na rowerze po drogach pu-
blicznych. Do 18. roku życia do poruszania 
się po drogach publicznych konieczna jest 
karta rowerowa.

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

dużym zagrożeniem. Najprostszym sposobem uniknięcia kolizji 
z sarną czy dzikiem jest zdjęcie nogi z gazu.

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

Wanda Wiatrowska: 1 kwietnia 2019 r. został Pan powołany przez Ku-
jawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na Komendan-
ta Powiatowego PSP w Radziejowie. To już trzy lata odkąd pełni Pan tę 
funkcję. Jaki to był czas?

bryg. Adam Małecki: To był na pewno 
czas wyzwań, jakie postawiło przede mną 
to stanowisko. Zadania i cele, jakie trzeba 
realizować wyznacza przełożony – Kujaw-
sko-Pomorski Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej. Ja staram się 
realizować je jak najlepiej, ale czerpię z do-
świadczeń moich poprzedników. Miałem to 
szczęście, że służyłem tutaj i ta komenda nie 
była mi obca, znałem też współpracowni-
ków, zacząłem pełnić nową funkcję, ale nie 
byłem tutaj nowy. Przez moje dwadzieścia 
kilka lat służby najpierw komendantem 
był mł. bryg. Piotr Muszyński, później bryg. 
Sławomir Jagas. Obserwując, w jaki sposób 
zarządzają komendą, wiele się od nich na-
uczyłem i obecnie czerpię z tych doświad-
czeń. Wraz z moim objęciem stanowiska 
nastąpił okres, w którym wielu funkcjona-
riuszy, którzy pełnili kierownicze stano-
wiska odeszło na zaplanowane wcześniej 

zaopatrzenie emerytalne. Między innymi zwolniło się stanowisko dowódcy 
jednostki i jego zastępcy, które zajęli młodzi ludzie. 

W.W.: Z jakimi zagrożeniami w praktyce mają do czynienia radziejowscy 
strażacy? 

A.M.: Radziejowscy strażacy realizują wszystkie zadania, które stawia 
przed nimi ustawa o straży pożarnej. Możemy spotkać się z każdym ro-
dzajem zagrożeń. Rozwój cywilizacyjny i rozwój transportu jest taki, że nie 
możemy wykluczyć całkowicie pewnych zagrożeń. Nieprawdą jest, że na te-
renie naszego powiatu nie może pojawić się zagrożenie chemiczne. Mamy 
transport drogowy, który przewozi substancje niebezpieczne. Może nastą-
pić awaria, wypadnięcie z jezdni i wyciek takiej substancji. Przerabialiśmy to 
w ciągu ostatnich 3 lat w Osięcinach i musieliśmy temu sprostać. Może nastą-
pić zdarzenie na dużej wysokości, np. na wiatrakach. Zdarzenia takie wystę-
pują u nas w mniejszym stopniu, ale występują. Jesteśmy przygotowani na 
wszystko. Nie jesteśmy jednostką specjalistyczną, jesteśmy zdolni w stopniu 
podstawowym realizować wszystkie zadania, które spoczywają na straży po-
żarnej. Począwszy od ratownictwa medycznego, wysokościowego poprzez 
techniczne i chemiczne. Gdybyśmy mieli do czynienia ze zdarzeniem, które 
przerasta swoją skalą i skomplikowaniem nasze możliwości, dysponowane 
są na teren powiatu radziejowskiego siły specjalistycznych grup ratowni-
czych, które są umiejscowione w Toruniu, we Włocławku czy w Bydgoszczy. 
One przyjeżdżają i podejmują działania. Ale myślę, że powyższy system jest 
dobrze skonstruowany, bo gdybyśmy mieli stawiać czoła zagrożeniom na 
wysokim poziomie wszędzie, to mielibyśmy do czynienia z przeinwestowa-
niem. Specjalistyczny sprzęt do ratownictwa chemicznego czy wodnego 
jest bardzo drogi, wymaga konserwowania, certyfikowania i  ogromnych 
zasobów ludzkich. Nie bylibyśmy w stanie tego organizacyjnie ogarnąć. 
Czerpiemy z ich możliwości i doświadczeń. W każdej chwili po zgłoszeniu 
do Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania może do nas przyjechać wyższy 
podnośnik lub dłuższa drabina, czy zastępy ratownictwa chemicznego lub 
wysokościowego. Czasami z nimi ćwiczymy i przygotowujemy się do takich 
sytuacji. Nasi strażacy w ramach doskonalenia zawodowego zapoznają się 
z  nowinkami dotyczącymi wszystkich dziedzin ratownictwa. Staramy się 
również na bieżąco współpracować z jednostkami specjalistycznymi i w ten 
sposób zapewniamy podstawy do harmonijnej współpracy podczas wspól-
nych akcji ratowniczych.

W.W.: Zawód strażaka to nie tylko praca wysokiego ryzyka, ale także 
kształtowanie osobowości i siły charakteru. Ważne jest, aby odpowied-
nio motywować strażaków do pracy. Z jakich narzędzi motywacyjnych 
Pan najchętniej korzysta, aby skutecznie zarządzać jednostką?

A.M.: Chciałbym, by moja postawa w służbie była przykładem dla straża-
ków. Chodzi mi tu o stopień zdyscyplinowania i wykonywanie zadań, które są 
mnie powierzane oraz podejście do etosu służby – że mundur do czegoś zo-
bowiązuje. Skoro ja wymagam od innych, to muszę też przede wszystkim wy-
magać od samego siebie. Są narzędzia, z których mogę korzystać, by motywo-
wać strażaków w służbie. Każdemu strażakowi sporządza się ścieżkę kariery, by 
zmotywować go do rozwoju zawodowego, pomaga mu to mobilizować się do 
kolejnych zadań, by się piąć wyżej po szczeblach kariery zawodowej. Wydaje 

się, że każdy ma szansę, by się w straży odnaleźć. Podlegli mi funkcjonariusze 
dzięki swoim indywidualnym cechom, korzystając ze swoich zalet i plusów 
mogą zapewnić sobie odpowiedni rozwój. Oczywiście są awanse w stopniach 
czy w stanowiskach służbowych. Są możliwości kontynuowania edukacji w na-
szych pożarniczych szkołach. To wszystko w jakiś sposób jest ograniczone, nie 
można wszystkim dać wszystkiego, bo są limity przyjęć do szkół, hierarchia 
związana ze stanowiskami. Jest fundusz nagród, który wykorzystujemy. W upo-
sażeniu jest również dodatek motywacyjny, który jest narzędziem przeze mnie 
stosowanym, jeśli są ku temu przesłanki. Mam nadzieję, że z korzyścią dla stra-
żaków i dla służby. Wolę ludzi motywować pozytywnie do służby i rozwoju za-
wodowego, taki sposób jest dużo lepszy. Marchewka a nie kij.

W.W.: Straż jest instytucją państwową, ale w dużym stopniu jej spraw-
ność zależy od współpracy z samorządem lokalnym. Jak ta współpraca 
układa się w naszym powiecie?

A.M.: Bardzo sobie chwalę współpracę ze Starostwem Powiatowym w Ra-
dziejowie. Ze wszystkimi problemami mogę udać się do pana Starosty i wiem, 
że zostanę wysłuchany. Zostanie nam udzielona pomoc zgodnie z możliwo-
ściami starostwa – udało się zmodernizować biura, zakupić niezbędny sprzęt 
informatyczny m.in. na stanowisko kierowania. Współpracujemy również 
z miastami i z gminami, jednak do tych jednostek rzadziej zwracam się o po-
moc, dlatego że wspierają one swoje lokalne OSP. Nie mniej jednak są one 
nam przychylne. Osięciny zafundowały nam poduszki pneumatyczne, Topól-
ka sprzęt ratownictwa wodnego, Dobre sprzęt ratownictwa chemicznego, 
Bytoń dofinansował zakup samochodu operacyjnego. Stale współpracujemy 
na poziomie operacyjnym z ochotniczymi jednostkami, a  współpraca musi 
wzmacniać stanowić system. Jest coraz więcej interwencji OSP, być może wy-
nika to z tego, że przeszliśmy na numer 112 i trudniej jest przefiltrować fał-
szywe alarmy. Ta współpraca to fundament naszej działalności, bez tego nie 
będziemy w stanie nieść skutecznej pomocy, bo wiążą nas procedury, okre-
ślające m.in. czas dojazdu czy ilość ratowników potrzebnych przy określonym 
rodzaju zdarzenia. Bez ochotników nie bylibyśmy w  stanie tych procedur 
wypełniać. Oni też profesjonalizują się w coraz większym stopniu, mają coraz 
lepszy sprzęt. Są niezawodni, kiedy mamy bardzo wiele zdarzeń w jednym 
czasie, kiedy są silne wiatry, burze czy podtopienia. Ich pomoc jest nieodzow-
na i dużo trudniej byłoby nieść skuteczną pomocy bez ich wsparcia.

W.W.: Od 2014 roku w Zespole Szkół RCKU w Przemystce realizowana 
jest innowacja pedagogiczna „Pożarnictwo i ratownictwo medyczne”. 
Na czym polega współuczestnictwo naszej komendy powiatowej PSP 
w procesie edukacyjnym przyszłych adeptów pożarnictwa?

A.M.: Współpraca ze szkołą trwa przez cały rok szkolny. My udostępnia-
my naszą bazę dydaktyczną i sprzęt, który oni mogą obejrzeć i użyć podczas 
ćwiczeń. Czasami uczniowie przyjeżdżają do jednostki, niekiedy my jeździ-
my do szkoły. Pomagamy i chętnie służymy wiedzą. „Przemystka” organizu-
je dla uczniów obozy integracyjno-szkoleniowe, w których uczestniczymy, 
prowadząc pokazy lub ćwiczenia. Uczniowie z innowacji uczestniczą w za-
wodach sportowo-pożarniczych. Przybliżamy im pożarnictwo najlepiej jak 
potrafimy. Mają możliwość zapoznać się ze specyfiką służby, wyposażeniem 
straży pożarnej, poznać dyscyplinę. Sądzę, że zdobywają przewagę nad ab-
solwentami innych szkół, jeżeli chcieliby kontynuować edukację w kierun-
ku pożarnictwa. Mogą też wstępować w szeregi PSP w ramach regularnych 
naborów do służby i wtedy też mają przewagę, bo otrzymują referencyjne 
punkty za to, że ukończyli szkołę ponadpodstawową z innowacją pedago-
giczną „Pożarnictwo i ratownictwo medyczne”. Uczniowie ci są członkami 
OSP i kończą kurs strażaka ochotnika, jeżeli uczestniczą w działaniach swo-
jej ochotniczej jednostki. To kolejne kryterium, które również jest brane pod 
uwagę przy naborze do służby. 

W.W.: Wojna w Ukrainie zmobilizowała polskie społeczeństwo do dzia-
łalności na rzecz pomocy Ukraińcom walczącym z rosyjskim najeźdźcą. 
W jaki sposób w tę pomoc włączyli się strażacy z Komendy Powiatowej 
PSP w Radziejowie?

A.M.: Komenda radziejowska włącza się w pomoc na rzecz walczących 
Ukraińców. Skupiliśmy się na pomocy ukraińskim strażakom, ponieważ im 
teraz pracy nie brakuje. W ramach tej pomocy przeprowadziliśmy zbiórkę 
sprzętu pożarniczego, obejmującą sprzęt użytkowany w naszej komendzie, 
ale również w poszczególnych jednostkach OSP z terenu powiatu radziejow-
skiego. Przekazaliśmy wszystko do Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, 
skąd sprzęt powędrował od razu na granicę. Był to przede wszystkim sprzęt 
ochrony osobistej, czyli ubiory, hełmy, rękawice, buty i sprzęt pożarniczy: 
węże, agregaty prądotwórcze, sprzęt medyczny. W ramach pomocy uchodź-
com wykorzystywane są pojazdy KP PSP w Radziejowie.

Dziękuję za rozmowę.
Foto: Marta Tomaszewska

Jesteśmy przygotowani na wszystko
– rozmowa z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie  

brygadierem Adamem Małeckim

bryg. Adam Małecki
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Wspomnienia

Wspominam Go z przyjacielską sympa-
tią i wzruszeniem. Mieszkaliśmy w pobli-
skich powiatach, ale nawet kiedy znalazłem 
się w  Krakowie nie brakowało okazji do 
mile wspominanych spotkań. Janek Kalafus 
pozwalał widzieć w sobie człowieka wrażli-
wego, skromnego, a jednocześnie świado-
mego swojej wartości. Wiele mi się w  nim 
podobało i to niemal tuż po pierwszej roz-
mowie. Pamiętam Go jako animatora ra-
dziejowskiej kultury. Był też żywo obecny 
w środowisku, któremu ofiarnie i mądrze 
służył, zarówno jako radny, a potem prze-
wodniczący Rady Miejskiej. Ilekroć trafia-
łem do Jego Radziejowa, zawsze miał dla 
mnie czas na ciekawą rozmowę i opowieść 
o dziejach tego miasta, jego ludziach i kul-
turalnych zamierzeniach. Bliskie mu były 
również dziennikarskie zainteresowania 
i spotkania z tym środowiskiem. To sprawi-
ło, że Janek, o czym dziś mało kto pamię-
ta, był w gronie założycieli działającego do 
dziś w Warszawie Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Polskich Mediów. 

Przez wiele lat razem z Mirkiem Ko-
walskim uczestniczył w organizowanych 
w  różnych częściach kraju sesjach dzien-
nikarskich, na których zawsze prezentował 

Janek wart serdecznej pamięci

także poza Radziejowem. Był inicjatorem 
i  współorganizatorem moich spotkań au-
torskich w Radziejowie i Przemystce. Rów-
nież z Jego inicjatywy kilkakrotnie gościli 
tu uczestnicy znanych w całym kraju im-
prez literacko-artystycznych pod nazwą 
„Krakowskie Prezentacje”. Wtedy też nawią-
zał przyjacielskie kontakty z niektórymi ich 
uczestnikami, m. in. Tadeuszem Malakiem 
– aktorem i  reżyserem Starego Teatru, Jó-
zefem Dużykiem – pisarzem i literaturo-
znawcą, Tadeuszem Skoczkiem – wydawcą, 
publicystą, obecnym dyrektorem Muzeum 
Niepodległości w Warszawie i Ferdynan-
dem Nawratilem – dyrektorem Nowohuc-
kiego Centrum Kultury.

22 kwietnia 2002 r. Janek przyjechał 
do Mogilna na promocję mojej książki 
„Z Polski i ze świata”, a 12 maja tego roku 
spotkałem się z nim w Radziejowie na stu-
leciu jednostki OSP. Wtedy też Janek mógł 
porozmawiać z Teresą Kujawą- przewod-
niczącą Rady Miejskiej w Mogilnie i preze-
sem Mogileńskiego Towarzystwa Kultury 
oraz radną Aliną Dobersztyn. Janek Kala-
fus pozostał nie tylko w mojej serdecznej 
pamięci.

Tekst: Stanisław Kaszyński
Foto: Archiwum prywatne autora

Spotkanie w Radziejowie

Jan Kalafus  
na promocji w Mogilnie

bliską mu „Kronikę”. W moich archiwaliach 
zachowały się liczne ślady spotkań z nim, 
wspólnego udziału w różnych imprezach 
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Fotorelacja z King of the Stage

Uczestnicy, organizatorzy i sponsorzy jubileuszowego przeglądu

Zwycięski zespół True Life ze starostą radziejowskimWyróżniony zespół Dirty Foreskins z naszego ZSM

Patrycja Kałużna – zwyciężczyni przeglądu w kategorii 
solistów szkół podstawowych

Justyna Wiśniewska odebrała nagrodę z rąk starosty 
Jarosława Kołtuniaka

Komisja konkursowa

Foto: Marta Tomaszewska


