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V Święto Powiatu Radziejowskiego za nami!

Więcej informacji o wydarzeniu na następnych stronach gazety
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Już piąty raz mieliśmy przyjemność przeżywać Święto Powiatu 
Radziejowskiego. Za nami weekend pełen atrakcji. Od 10 do 
12 czerwca odbywały się wydarzenia kulturalne, rozrywkowe 
i sportowe, w których udział brali mieszkańcy i goście powiatu 
radziejowskiego. Przybyła też delegacja z zaprzyjaźnionej nie-
mieckiej gminy Wahrenholz.

Przedstawiciele niemieckiej gminy Wahrenholz podczas mszy świętej (fot. Alicja Waszak)

Piątek, 10 czerwca 
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa 

do powiatu radziejowskiego wróciło jego święto. W piątek, 10 czerw-
ca obchody tradycyjnie rozpoczęła msza św. w intencji mieszkańców 
powiatu radziejowskiego oraz samorządowców w kościele farnym 
pw.  Wniebowzięcia NMP w Radziejowie. Po uroczystej eucharystii 
uczestnicy przemaszerowali na dziedziniec Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Wł.  Łokietka, by tam wspólnie bawić się podczas dnia inte-
gracji, który odbywał się w naszym powiecie po raz pierwszy. Dzień 
ten nosił hasło „Każdy inny, wszyscy równi”, a jego celem było propa-
gowanie wśród dzieci tolerancji wobec różnic między ludźmi, a także 
akceptacji osób z niepełnosprawnościami. Na placu zgromadziły się 
delegacje dzieci ze szkół podstawowych z całego powiatu, a także na-
szych szkół średnich. Podczas piątkowego przedpołudnia na scenie 
wystąpili podopieczni m.in. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Radziejowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi czy 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie. Zaprezentowali 
utwory z repertuaru znanych polskich artystów. Oprócz piosenek były 
też tańce. W swoich układach choreograficznych wystąpiły uczenni-
ce radziejowskiego Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w  Przemystce. Oprócz występów 
artystycznych dzieci mogły skorzystać z atrakcji przygotowanych przez 
Komendę Powiatową Policji w Radziejowie oraz radziejowską Komen-
dę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W ćwiczeniach dzieciom 
pomagali uczniowie klas mundurowych ze szkół średnich. Najmłodsi 
mogli także bawić się na dmuchawcach oraz z animatorkami. Na placu 
sprzedawano lody, watę cukrową oraz popcorn. Na zakończenie tego 
pełnego emocji przedpołudnia wszystkie dzieci zatańczyły Belgijkę.

Piątkowy wieczór na dziedzińcu LO w Radziejowie rozpoczął 
koncert galowy XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Fran-
cuskiej. Pierwsza jednak zaśpiewała Paulina Dębowska z Lubrańca 
– zwyciężczyni nagrody Grand Prix w Wojewódzkim Przeglądzie 
Piosenki „King of the Stage”, którą w ramach nagrody zaprosił sta-
rosta Jarosław Kołtuniak. Przed laureatami wystąpiła również Olha 
Shchur – absolwentka Szkoły Muzycznej im. Władysława Zaremby 
w Chmielnickim oraz Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Ohijen-
ka w Kamieńcu Podolskim, nauczycielka śpiewu, której wychowan-
kowie występują na scenach całej Ukrainy. 

Pierwsze miejsce w OFPF zajęła Paula Matczyńska z Poznania. 
Jacek Bednarz z Nowego Dworu Gdańskiego uzyskał II miejsce, zaś 
Roksana Roszkowska z Radziejowa została laureatką III miejsca. 
Grand Prix festiwalu zdobyła Zuzanna Urbanik z Kędzierzyna-Koź-
la. Nagrodę – wycieczkę do Paryża – ufundowaną przez Starostwo 
Powiatowe w Radziejowie wręczył starosta Jarosław Kołtuniak.

Rozdano też nagrody w Konkursie Ortograficznym o Pióro Staro-
sty Radziejowskiego. Pióro w kategorii klas 4–6 wygrała Magdalena 
Bilicka. II miejsce zajęła Antonina Krawczyk, zaś III – Igor Szatkow-
ski. W kategorii klas 7–8 wygrał Maciej Czynsz. II miejsce zdobyła 
Natalia Pulczyńska, III – Nina Kwiatkowska.

Publiczność piątkowej gali

Podczas piątkowego wieczoru na scenie wystąpili Andrzej Gra-
bowski i kabaret Jurki, których występy wywołały na widowni sal-
wy śmiechu. Z żywiołową reakcją publiczności spotkał się również 
piękny koncert „Czerwonych Gitar”, zagrali takie przeboje jak: Do-
zwolone od lat osiemnastu, Matura czy Kwiaty we włosach. Po kon-
cercie gwiazdy wieczoru rozpoczął się pokaz laserów, a po nim nad-
szedł czas na coś dla miłośników rozgwieżdżonego nieba – piknik 
astronomiczny. Organizatorzy połączyli się z byłym mieszkańcem 
Radziejowa – dr. Grzegorzem Nowakiem, który jest badaczem na 
Wyspach Kanaryjskich. Rozmawiali z nim najwięksi pasjonaci astro-
nomii w naszym powiecie. 

Cały wieczór prowadzili uczniowie LO: Julia Mordyl i Julian.
Tworek. Oprócz władz powiatowych oraz niemieckiej delegacji na 
dziedzińcu LO gościli: Aneta Jędrzejewska – członek zarządu woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, zwierzchnicy powiatowych insty-
tucji, komendanci policji i straży pożarnej, wójtowie, burmistrzowie 
i przedstawiciele gmin powiatu, ale także gmin sąsiednich.

Laureaci w konkursie ortograficznym ze starostą Jarosławem Kołtuniakiem

Powiat świętował!

Dzień integracji „Każdy inny, wszyscy równi” (fot. Alicja Waszak)
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Sobota, 11 czerwca
Tego dnia w powiecie odbywały się głównie zawody sportowe. 

Już od 6:00 nad Gopłem rozpoczęły się zawody wędkarskie o Pu-
char Starosty Radziejowskiego. Na strzelnicy Zespołu Szkół Mecha-
nicznych odbyły się zawody strzeleckie, a na krytej pływalni „Plusk” 
mieszkańcy powiatu rywalizowali w zawodach pływackich. Wszyst-
kie rozgrywki i zmagania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ra-
dziejowski basen wypełniony był po brzegi. Rywalizowały tam za-
równo dzieci, jak i dorośli. Obecność strzelców również nie zawiodła. 
Zwycięzcom wręczono puchary i medale. W klasyfikacji zespołowej 
strzelców I miejsce zajął ZSM w Radziejowie, na II stopniu podium 
stanęli uczniowie z ZS im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, zaś 
III miejsce zajęła Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Radziejowie. 
W kategorii młodzieży szkolnej w grupie żeńskiej zwyciężyła Zuzan-
na Szymkiewicz, w męskiej – Adrian Pogorzały. Zwycięzcą klasyfi-
kacji dorosłych został Mirosław Służałek, a seniorów – Jan Kołpak. 
Po południu w Połajewie rozpoczęły się także regaty windsurfingo-
we, na które przybyli zawodnicy z całej Polski. Uczestnicy w różnym 
wieku rywalizowali na Gople do późnych godzin popołudniowych.

Oprócz zawodów sportowych w Izbie Regionalnej Towarzystwa 
Miłośników Kujaw w Radziejowie rozstrzygnięto konkurs „Tradycja w 
moim domu”. W kategorii szkół podstawowych jury I miejsce przy-
znało Michałowi Tomczakowi, II ex aequo – Mateuszowi Modrze-
jewskiemu oraz Aleksandrowi Staszakowi. Na III stopniu podium 
stanęły Anastazja Sobik oraz Weronika Rolewska. W tej katego-
rii przyznano również nagrodę specjalną dla Kariny Kadżajan – 
dziewczynki z Ukrainy, która uczęszcza do Miejskiego Zespołu Szkół 
w Radziejowie. W kategorii szkół ponadpodstawowych zwyciężyła 
Oliwia Weznerowicz. II miejsce zajęła Klaudia Balcerak, a III Julia 
Stróżyk. Przyznano również wyróżnienia oraz podziękowania za 
udział w konkursie.  

Rozdanie nagród w konkursie „Tradycja w moim domu” (fot. Karol Szmagalski)

Niedziela, 12 czerwca
Ostatni dzień święta powiatu to przede wszystkim piknik rodzinny 

w Połajewie. To tam mieściło się centrum najważniejszych wydarzeń. 
Metę miał tam rajd rowerowy, organizowany przez radziejowskie li-
ceum, kończyła się tam parada motocyklowa szlakiem gmin powia-
tu radziejowskiego, która zgromadziła 451 motocykli oraz VII  Bieg 
o  Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim. 
W niedzielę odbywała się także druga część regat windsurfingowych. 
Na plaży nad Gopłem było mnóstwo atrakcji dla dzieci: zjeżdżalnie, 
trampoliny, malowanie twarzy, kącik, w którym zabawy organizowały 
animatorki. Swoje stoisko mieli radziejowscy policjanci, którzy pre-
zentowali dzieciom umiejętności psa policyjnego, a także wyposaże-
nie radiowozów. Promocję służby wojskowej prowadziło też Wojsko-
we Centrum Rekrutacji we Włocławku. Oprócz tego Nadgoplańskie 
WOPR przygotowało stanowisko, przy którym uczyli najmłodszych 
udzielania pierwszej pomocy. Nie zabrakło także stoiska firmy Dano-
ne, przy którym dzieci mogły spróbować swoich sił w dojeniu sztucz-
nej krowy, a także rozwiązywać krzyżówki, za które później otrzymy-
wały upominki. W przerwach od ciekawych zabaw można było zjeść 
coś pysznego. Były foodtrucki, a także stoiska kół gospodyń wiejskich 
i Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie. Organizatorzy roz-
dawali też darmowy żurek. Na scenie ośrodka wypoczynkowego 

w Połajewie zaprezentowano drużynę ZSM w Radziejowie, która re-
prezentowała województwo kujawsko-pomorskie na Ogólnopolskich 
Zawodach w dwuboju obronnym LOK w Zegrzu. Starosta radziejow-
ski serdecznie im pogratulował oraz wręczył im upominki. Rozdawa-
no również nagrody laureatom regat oraz biegu. Tradycyjnie zorgani-
zowano loterię fantową dla uczestników parady motocyklowej. 

Nadgoplańskie WOPR przy współpracy z radziejowskimi komenda-
mi policji oraz straży pożarnej zorganizowali pokaz ratownictwa wod-
nego, podczas którego symulowali sytuacje zagrożenia i demonstro-
wali, jak udziela się w takich przypadkach pomocy poszkodowanym. 
Po dniu pełnym wrażeń można się było odprężyć, słuchając ukraiń-
skiego arcymistrza gitary klasycznej Vadima Gavvy. Ostatnim punktem 
imprezy był występ taneczny uczennic radziejowskiego ZSM. Piknik 
licznie zgromadził rodziny z dziećmi oraz mieszkańców powiatu.

Tegoroczne Święto Powiatu Radziejowskiego można uznać za 
udane. Bez wątpienia, po dwóch latach przerwy od imprez, wszyscy 
byli już spragnieni rozrywek i ciekawych atrakcji, których tego week-
endu w naszym powiecie nie brakowało. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w powiatowych imprezach. Już teraz zaprasza-
my Państwa na kolejne święto powiatu w przyszłym roku! 

Dalsza część fotogalerii z wydarzenia na ostatniej stronie gazety.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Zawody pływackie oraz zawody strzeleckie

Gwiazdy, które uświetniły piątkowy wieczór na dziedzińcu liceum

(od lewej): Paula Matczyńska Jacek Bednarz i Roksana Roszkowska – laureaci XXVIII OPPF
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bina, Byczyny, Dębołęki, Bieganowa oraz z Pocierzyna i Kościelnej 
Wsi. Zajęcia odbywały się w bardzo miłej atmosferze, a uczniowie 
chętnie brali udział w dyskusji. Na zakończenie młodzież otrzymała 
gadżety promocyjne z PUP w Radziejowie. Serdecznie dziękujemy 
szkołom za współpracę. 

Tekst: Ewelina Sędziak
Foto: PUP w Radziejowie

Informacje

Uczniowie podczas prezentacji

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie zainicjował spotkania 
informacyjne z uczniami klas VIII szkół podstawowych w zakre-
sie działania PUP oraz najważniejszych aspektów dotyczących 
trafnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Inicjatywa cieszyła 
się dużym zainteresowaniem wśród dyrektorów szkół podsta-
wowych z powiatu radziejowskiego. Zajęcia odbywały się od 
14 marca do 8 czerwca 2022 r.

Wybór szkoły i zawodu wbrew pozorom nie jest sprawą łatwą 
i  oczywistą. To jedna z ważniejszych decyzji, jakie młodzi ludzie 
muszą podjąć. Doradcy zawodowi omówili czynniki związane z po-
znaniem siebie i świata zawodów z uwzględnieniem preferencji 
i predyspozycji ucznia. Wiedza w tym zakresie daje młodym ludziom 
szansę na podjęcie świadomej decyzji w zakresie wyboru ścieżki 
zawodowej, by w przyszłości mogli odnieść sukces na rynku pracy. 
Przedstawiono również prezentację na temat form wsparcia z PUP 
w Radziejowie, przybliżono tematykę zawodów deficytowych i nad-
wyżkowych, a także zawodów przyszłości. Uczniowie mieli moż-
liwość zapoznania się z aktualną sytuacją na rynku pracy oraz rolą 
urzędu pracy w aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy. 
W niektórych klasach przeprowadzono test zainteresowań zawodo-
wych lub profil zainteresowań.

W spotkaniach wzięło udział 17 klas, tj. 268 uczniów ze szkół pod-
stawowych z Radziejowa, Osięcin, Bycza, Krzywosądzy, Płowiec, Ski-

Świadomy wybór szkoły gwarancją sukcesu zawodowego!

Zaproszenie
Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa 

na wspaniały Jubileusz 75-lecia popularnej i  je-
dynej na naszym terenie zawodówki, „mechana”, 
„mechanika”, a oficjalnie Zespołu Szkół Mechanicz-
nych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.

Zapraszamy absolwentów, uczniów, sympatyków, 
pracowników i nauczycieli. Wszystkich „naszych” tokarzy, 
ślusarzy, handlowców, kucharzy, mechaników, monterów, stolarzy, 
techników mechaników, krawców, budowlańców, drogowców, logi-
styków, informatyków, techników reklamy, kowali, górników…

Pochwalcie się swoimi osiągnięciami! Spotkajmy się, choć na 
chwilę, 16 września 2022 r. , aby powspominać, porozmawiać, od-
nowić znajomości!

Do zobaczenia wkrótce!
Więcej szczegółów dotyczących naszego jubileuszu na stronie 

www.zsmradziejow.pl i facebooku szkoły.
Organizatorzy

Kwalifikacja wojskowa 2022
Od 27 czerwca odbywa się w naszym powiecie kwalifikacja 
wojskowa. Jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji 
wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do 
pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi 
stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w try-
bie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukoń-
czony 18. rok życia.

Starosta Jarosław Kołtuniak oraz Komendant WCR we Włocławku ppłk Grzegorz 
Tucholski (pierwszy od prawej) podczas wizytacji powiatowej komisji lekarskiej

Kwalifikacja odbywa się od poniedziałku do piątku od 7:30 do 
15:30 w pomieszczeniach Zespołu Szkół Mechanicznych im. Jó-
zefa Piłsudskiego przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie. Przedsta-
wicielem szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku 
jest por. Barbara Kolęda, a przewodniczącą powiatowej komisji 
lekarskiej – dr n.med. Elżbieta Korczyńska-Germanowska. W tym 
roku obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji objęty jest rocz-
nik 2003 oraz osoby starsze, które do tej pory nie przeszły kwa-
lifikacji. Powiatowa Komisja Lekarska w Radziejowie potrwa do 
6 lipca br.

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: nadesłane

Kolejny radiowóz  
dla naszej komendy

We wtorek, 28 czerwca 2022 r. starosta radziejowski Jarosław 
Kołtuniak z Komendantem Powiatowym Policji w Radziejowie 
mł. insp. Tomaszem Pacholskim podpisali umowę o dofinanso-
wanie radiowozu dla radziejowskiej komendy.

Nowy radiowóz wpły-
nie nie tylko na poprawę 
bezpieczeństwa w naszym 
powiecie, ale także kom-
fort pracy mundurowych. 
Dzięki dobrej współpracy 
z samorządem powiato-
wym, nasi policjanci od 
wielu lat  sukcesywnie 
otrzymują wsparcie w za-
kupie nowych pojazdów, które niewątpliwie są ważnym elemen-
tem, wpływającym na poprawę bezpieczeństwa na drogach powia-
tu radziejowskiego.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Podczas podpisywania umowy
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Recytatorki z radziejowskiego liceum

Romantyczność wybrzmiała  
w prezentacjach  
konkursowych

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, 8 maja 2022 
r., ogłosił wyniki Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskie-
go  Dom ze słów. Romantyczność. Organizator, zapraszając do 
udziału w konkursie, zachęcał recytatorów do poszukiwania 
tekstów z romantyzmu spoza kanonu lektur szkolnych. 

Uczestników oceniało jury w składzie: Ireneusz Maciejewski – 
reżyser, aktor, specjalista ds.  teatru i  interdyscyplinarnych przed-
sięwzięć kulturalnych, Erwin Regosz – muzyk, kompozytor, główny 
specjalista ds. muzyki, Barbara Rogalska  – aktorka, pedagożka te-
atru, autorka i realizatorka projektów z dziedziny teatru, Agnieszka 
Zakrzewska – pedagożka teatru, animatorka kultury, trenerka, spe-
cjalistka ds. teatru. 

Bardzo dobrze w konkursie zaprezentowały się recytatorki z  ra-
dziejowskiego „Łokietka”. W kategorii uczniów szkół ponadpod-
stawowych laureatkami I miejsca zostały ex aequo: Alicja Krysiak 
i Julia Mordyl, a wyróżnienie otrzymała Róża Wojtczak. Deklama-
torki zaprezentowały fragmenty poematów: „Dziewczę z Sącza” Mie-
czysława Romanowskiego i „Marii” Antoniego Malczewskiego oraz 
wiersz „Zakochana” Kornela Ujejskiego. Uczennice przygotowywał 
Leszek Grabowski.

Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: ze zbiorów LO

Uczniowie „Przemystki”  
z indeksami w kieszeni

II etap VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Zostań Ekonomi-
stą’’ organizowanego przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu dla uczniów szkół średnich odbył 
się 31 maja 2022 roku.

Spośród 123 zespołów, które brały udział w konkursie, do II etapu 
przeszło dwadzieścia, w tym jeden z Zespołu Szkół Rolnicze Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce w składzie: Iga Sikor-
ska oraz Marcin Danielak – uczniowie III klasy Technikum Ekono-
micznego po gimnazjum, którzy zajęli 3. miejsce.

Zadanie konkursowe polegało na skonstruowaniu i prezentacji 
eseju dotyczącego wybranej problematyki ekonomicznej. Zwycięz-
cy oraz pozostali laureaci otrzymali zaświadczenie uprawniające 
do przyjęcia na studia dzienne I stopnia, bez konieczności udziału 
w  postępowaniu kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na kierunki 
studiów, oferowane przez Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu. Zespołowi reprezentującemu ZSRCKU 
w Przemystce serdecznie gratulujemy!

Tekst: Agnieszka Rosińska-Jankowska
Foto: Archiwum szkoły(od lewej): Marcin Danielak, Agnieszka Rosińska-Jankowska i Iga Sikorska 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce, 10 maja 2022 r., 
został rozstrzygnięty  III Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. 
„Moja rodzina”. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu 
był „Projekt sukienki dla mamy”. 

Konkurs był skierowany do uczniów klas trzecich ze szkół pod-
stawowych naszego powiatu. Uczestnicy wykazali się wspaniałymi 
pomysłami i technikami. Prace były bardzo ciekawe i efektownie wy-
konane. Laureatami konkursu zostali: I miejsce –  Nikola Jaskólska 
(Szkoła Podstawowa im. Franciszka Becińskiego w Paniewie), II miej-

sce – Filip Bykowski  (SOSW w Radziejowie), III miejsce – Ismena 
Banaszak (Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce).

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Radę Rodziców SP w Dębołęce. Prace konkurso-
we zostały wyeksponowane w naszej szkole i cieszyły się dużym za-
interesowaniem. Mamy nadzieję, że w następnym roku kolejni trze-
cioklasiści będą chętni do zaprezentowania swoich plastycznych 
talentów. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Tekst: Aleksandra Starosta

Młodzi kreatorzy mody
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Kultura/Sport

Drużyna Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego 
w Radziejowie pod kierunkiem nauczyciela Krzysztofa Rosiń-
skiego w składzie: Justyna Pokorska, Joanna Pomianowska, 
Oliwia Haziak, Wiktor Morawski, Marcin Przespolewski i Bartosz 
Lewandowski reprezentowała województwo kujawsko-pomor-
skie na Ogólnopolskich Zawodach w Dwuboju Obronnym Ligi 
Obrony Kraju zorganizowanym przez Zarząd Główny LOK .

Zawody zostały rozegrane od 10 do 12 czerwca br. na Strzelnicy 
Garnizonowej w Zegrzu. Dwubój Obronny składał sie z marszobie-
gu bojowego i pojedynków strzeleckich. W pierwszej z nich zawod-
nicy mieli do pokonania odległości: 1500 m – dziewczęta i 2000 m 
– chłopcy. W trakcie wyczerpującej trasy biegu w terenie leśnym 
musieli rzucić granatem F-1 na odległość 15m – dziewczęta i 20 m 
– chłopcy oraz strzelać w biathlonowym stylu do 3 zapadek o śred-
nicy 110 mm opadających po trafieniu pięcioma nabojami. W razie 
nie wykonania zadania zawodników czekały rundy karne. W tej kon-
kurencji drużyna chłopców z „Mechanika” okazała się bezkonkuren-
cyjna, zajmując pierwsze miejsce w grupie chłopców, a zawodnik 
Marcin Przespolewski uzyskał najlepszy czas wśród wszystkich 
startujących na tych zawodach.

Kolejna konkurencja to pojedynki strzeleckie, czyli jak najszyb-
sze trafienie trzech zapadek o średnicy 110 mm oddalonych na 
odległość 50 m . Każdy zawodnik z drużyny miał do dyspozycji po 
3 naboje, a wspólny start rywalizujących drużyn był oddalony od 
stanowisk strzeleckich około 10 m. Odległość tę należało przebiec 
z bronią, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Konku-
rencja rozgrywana była systemem „każdy z każdym”. Bardzo widowi-

Reprezentacja ZSM z opiekunem drużny Krzysztofem Rosińskim

Brązowi medaliści 

skowa, ale i trudna, gdyż należało nie tyko celnie strzelać, ale i rów-
nież zrobić to jak najszybciej. 

Po podsumowaniu punktów marszobiegu bojowego i pojedyn-
ków strzeleckich w końcowej klasyfikacji drużyna chłopców zajęła 
3 miejsce, ulegając drużynie z Podkarpacia i Wielkopolski, natomiast 
drużyna dziewcząt zajęła miejsce siódme. Uczniowie z ZSM w Ra-
dziejowie pod kierunkiem Krzysztofa Rosińskiego od 2004 roku 
reprezentują województwo kujawsko-pomorskie w konkurencjach 
sportowo-obronnych i strzeleckich, zdobywając czołowe miejsca 
w województwie i kraju.

Tekst/Foto: Krzysztof Rosiński

Kolorowo w rytm „Belgijki”

Zabawy z kolorowym proszkiem

Dzień Dziecka to zawsze okazja do innego spędzenia czasu 
w  szkole, bez sprawdzianów, testów i odpytywania. Tak było 
i tym razem, bo 31 maja br.  w Zespole Szkół w Przemystce ob-
chodziliśmy to święto. 

Na początek, dla rozkręcenia imprezy, uczniowie wraz z nauczy-
cielami zatańczyli energetyczną Jerusalemę, a żeby było ciekawiej, 
zatańczyli w pianie z końcowym akcentem, jakim było sypanie 
kolorowym proszkiem. Stworzyło to namiastkę Festiwalu Kolorów. 
Nasza młodzież należy do tej roztańczonej, więc nie zabrakło tak-
że tradycyjnej Belgijki. Można powiedzieć, ze to święto przebiegało 
pod hasłem „wody”, ponieważ w wielu zabawach ją wykorzystano. 
Dużo śmiechu i zabawnych sytuacji pojawiło się w czasie Baloniady 
czy rywalizacji polegającej na przekazywaniu naczynia z wodą. Wia-
domo, że aktywność fizyczna  wzmaga apetyt, dlatego nie zabrakło 
grillowanych kiełbasek. Całej zabawie towarzyszyły pokazy strażac-
kie z prezentacją gaszenia pożaru. 

Bardzo nam miło, że w tym dniu mogliśmy gościć uczniów klas 
ósmych z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie wraz z nauczy-
cielami, którzy przyszli, aby zapoznać się z naszą szkołą i jej ofertą 
edukacyjną. Młodsi koledzy i koleżanki mogli uczestniczyć w świę-
towaniu i przekonać się, że w naszej szkole oprócz nauki, jest też 
czas na  zabawę.

Tekst/Foto: Zespół nauczycieli z ZSRCKU w Przemystce

„Jak się starzeć bez godności?” – najzabaw-
niejsza książka roku! O starzeniu się bez liftingu, 
joggingu i tabu! Ewa Winnicka i Magdalena Grze-
bałkowska, wybitne i przy tym dowcipne repor-
terki, twórczynie podcastu „Jak się starzeć bez 
godności” z reporterską przenikliwością i ciętym 
humorem piszą o starości i kryzysie wieku śred-
niego, konfrontując się z własnymi problemami 
i stereotypami, jakie wiążą się z „wiekiem przedstar-
czym”. Fantastyczna opowieść o tym, jak być sobą 
i starzeć się na własnych zasadach. Oddam jeszcze 
głos Magdalenie Grzebałkowskiej, która w jednym 

z wywiadów powiedziała: -  To hasło „starzeć się bez 
godności” to jest taki wytrych, bo tak naprawdę to my 
nie mamy pojęcia, co to znaczy. Czy bez godności to 
znaczy robić sobie operacje plastyczne i wyglądać jak 
własna prawnuczka? A może to znaczy pomarszczyć 
się, posiwieć? To zdanie tak naprawdę mieści w sobie 
wszystko. I my zachęcamy: rób, co chcesz, byle bez 
krzywdy dla siebie. Jak chcesz śmiesznie wyglądać, 
to wyglądaj, jak chcesz śpiewać na ulicy – śpiewaj… 
Zapraszam do lektury.

Materiały: Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy
Tekst: Dorota Świderska MiPBP w Radziejowie

Kącik mola książkowego
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Wieści gminne z Bytonia

Przebudowa świetlicy wiejskiej

„Biblioteka – świat w jednym miejscu”

W czwartek, 26 maja 2022 r. w Muzeum Etnograficznym im. Ma-
rii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu zostały podpisane 
umowy z zakresu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kultu-
ralne”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście projektów, które uzyska-
ły dofinansowanie znalazło się 67 wniosków z województwa 
kujawsko-pomorskiego, na łączną kwotę przyznania pomocy 
w wysokości prawie 20,5 miliona złotych. Wśród nich projekt 
przebudowy świetlicy wiejskiej w Niegibalicach.

Celem inwestycji jest poprawa funkcjonalności i estetyki budyn-
ku. Na wstępie wykonane zostaną roboty wyburzeniowe i rozbiór-

kowe. Następie zrealizowana zostanie przebudowa wraz z pracami 
wykończeniowymi, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz technolo-
gii centralnego ogrzewania. Zaprojektowano zmianę układu funk-
cjonalnego pomieszczeń, a także kompleksową wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej. Wykonane zostaną nowe posadzki, tynki, 
okładziny ścienne i podłogowe. Obiekt będzie przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych.

Na rzecz przebudowy świetlicy w Niegibalicach przyznano 
500  000,00 zł dofinansowania. W wyniku realizacji inwestycji po-
wstać ma funkcjonalna świetlica wiejska, dostosowana do nowocze-
snych standardów.

Tekst: Monika Świrska-Walasińska

Takim hasłem rozpoczęła obchody Dnia Bibliotekarza i Biblio-
tek książnica w Bytoniu. 13 maja odbyło się spotkanie z naj-
młodszymi czytelnikami w Szkole Podstawowej w Morzycach 
i w Witowie. 

Spektakl Teatru Bajecznego z Bydgoszczy

Dzieci obejrzały spektakl Teatru Bajecznego z Bydgoszczy pt. „Ba-
jeczki cukiereczki”. 17 maja na spotkanie z młodzieżą kl. VII do szkoły 
przybył znany podróżnik Piotr Kowalczyk, który w interesujący spo-
sób podzielił się z uczniami wrażeniami z licznych podróży. Przed-
szkolaki wraz z opiekunkami w majowe przedpołudnie odwiedziły 
naszą placówkę. Wspólnie bawiliśmy się w „sałatkę owocową” – grę 
ruchową. Uczestnicy poznawali smaki owoców z zakrytymi oczkami. 
Chętnie wykonały piękne, owocowe zakładki do książek. Dziękuje-
my Klubowi Seniora w Stróżewie za przygotowanie słodkich, owo-
cowych przysmaków dla wszystkich przybyłych.

Chór Męski Osięciny

Zabawy na świeżym powietrzu

„ Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność,
Nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza,
Odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska”.

Dzień Matki to szczególny i najpiękniejszy dzień w roku, któremu 
towarzyszy magiczna atmosfera. W Wiejskim Centrum Kultury i Bi-
bliotece Publicznej w Bytoniu tego dnia gościł Chór Męski z Osię-
cin. Licznie przybyłe mamy z łezką w oku wysłuchały wzruszających, 
pięknych utworów. Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygoto-
waniu tego popołudnia.

Tekst: Wioletta Wudarska
Foto: WCKiBP w Bytoniu
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Wieści gminne z Dobrego

Z początkiem czerwca została oddana do użytku strefa aktyw-
nego seniora i plac zabaw, znajdujące się przy ulicy Powstań-
ców w Dobrem. Uroczystego otwarcia w obecności radnych 
gminnych oraz dzieci z miejscowego przedszkola dokonał wójt 
Stefan Śpibida.

Stefan Śpibida dokonuje symbolicznego otwarcia nowego obiektu

Kolejne miejsce aktywnego wypoczynku już otwarte
Na obiekt składa się siłownia zewnętrzna oraz strefa aktywności 

dla seniorów (stół do szachów i chińczyka). Wspomniana siłownia to 
pięć urządzeń. Na omawianym terenie powstał również plac zabaw 
dla dzieci. Składają się na niego sprężynowce, wieża, piramida lino-
wa, podwójna huśtawka, bocianie gniazdo, karuzela i piaskownica. 
W centralnej części obiektu zaprojektowano zestaw urządzeń do 
ćwiczeń typy street workout. Znalazły się tu również ławki, leżaki, 
hamaki, altana typu „parasolka” z grillem oraz stojak na rowery. Ca-
łość uzupełniły nasadzenia i lampy solarne z gablotami informacyj-
nymi. Obiekt został również ogrodzony.

Całkowity koszt inwestycji to 461 250,00 zł, z czego 63,63% to 
środki  pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Dobre wnioskowała o dofi-
nansowanie inwestycji w związku z wdrożeniem operacji pn. „Bu-
dowa strefy aktywnego seniora wraz z placem zabaw dla dzieci 
w  Dobrem” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Tekst: Joanna Maciejewska
Foto: Archiwum Urzędu Gminy Dobre

Gmina Dobre jest w trakcie realizacji projektu pn. „Utworzenie 
pracowni gastronomicznej i artystycznej w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Dobrem”. Całkowita wartość projektu to 129 712,10 zł. 
Gmina może liczyć na dofinansowanie w kwocie 82 535,00 zł, co 
stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Zadanie przewiduje wykonanie niezbędnych robót budowla-
nych. Pracownia artystyczna zostanie wyposażona m.in. w instru-
menty muzyczne oraz mikrofony wraz ze statywami. Do pracowni 

gastronomicznej zaplanowano zakup m.in. aneksu kuchennego, 
sprzętu AGD czy zastawy stołowej.

Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach operacji typu „In-
westycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizację projektu zaplano-
wano do końca 2022 roku.

Tekst: Joanna Maciejewska

Nowe pracownie w GOK

Dzieci z miejscowego przedszkola na nowym placu zabaw

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Wieści gminne z Osięcin

Odbiór końcowy  
remontowanych dróg

25 maja 2022 r. odbył się odbiór końcowy zadania pod nazwą: „ 
Remont ciągu dróg gminnych 180206 – 207C Kościelna Wieś – Kro-
toszyn – Miechowice km 0+000 – 4+400 i 0+000 - 1+647”. W ramach 
zadania wykonano warstwę wyrównawczą oraz ścieralną z betonu 
asfaltowego o grubości 6cm oraz pobocza z kruszywa 2x0,75m, 
utwardzone zjazdy, a także wprowadzono oznakowanie. Powstały 
również mijanki poprawiające komfort jazdy użytkowników drogi.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Gmina Osięciny zyskała dofinansowanie w wysoko-
ści 886 785,92 zł brutto stanowiące 50% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. Całkowita wartość zadania 1 773 571,85 zł brutto.

Tekst/Foto: UG w Osięcinach

Odbiór odcinka zmodernizowanej drogi

Patroni gminy
Uczniowie klas ósmych ze Szkoły Podstawowej w Osięcinach 
i Szkoły Podstawowej w Pocierzynie, 8 czerwca br., wzięli udział 
w  konkursie wiedzy o patronach osięcińskiej gminy – księżach 
Wincentym Matuszewskim i Józefie Kurzawie.

Turniej wiedzy przeprowadzony był w sposób analogiczny do 
popularnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Wszyscy uczestni-
cy wykazali się ogromną wiedzą o Księżach Męczennikach, historii 
gminy Osięciny, lokalnych artystach i zagadnieniach ogólnych o na-
szej małej ojczyźnie. Po zaciętej rywalizacji poznaliśmy zwycięzców: 
1. miejsce – Kamil Dzierżawski, 2. miejsce – Nikola Skrzypińska, 
3. miejsce – Karol Sołtysiak.

Uczestnicy i organizatorzy konkursu

Nad całością konkursu czuwało jury w składzie: ks. dr Piotr Dziur-
dziński, Anna Śledzińska-Będkowska i w-ce dyr. Szkoły Podstawowej 
w Osięcinach  Ewa Martwicka. Honorowy patronat nad konkursem 
objął ks. dr Piotr Dziurdziński. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Tekst/Foto: UG w Osięcinach

12 czerwca br., mimo nieco zmiennych warunków atmosferycznych był dniem owocu-
jącym w liczne atrakcje dla najmłodszych i tych nieco starszych. Organizatorami wy-
darzenia byli: Urząd Gminy w Osięcinach, Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powia-
tu Radziejowskiego” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach.

Dyrektor placówki – Piotr Zieliński oraz kierownik biura LGD – Agnieszka Zawidzka, punk-
tualnie o 15:00, uroczyście rozpoczęli wydarzenie, zapraszając zebranych do wspólnej zaba-
wy z animatorem. Różnobarwne postacie z bajek przyozdabiały uśmiechnięte buzie dzie-

Występ Akademii Wokalu

Dzień Dziecka i Rodziny
ci. Panowie od skręcania balonów również 
mieli ręce pełne roboty, a do stoiska z pysz-
ną watą cukrową oraz do dmuchanych zjeż-
dżalni tworzyły się długie kolejki chętnych. 
Lokalna Grupa Działania z Radziejowa, jako 
jeden z partnerów wydarzenia, w punkcie 
tematycznym promowała inicjatywy lokal-
ne, w tym najnowszą publikację pt. „Dzie-
dzictwo Historyczne i Kulinarne Kujaw”. 
W niedzielne popołudnie wręczono także 
nagrody laureatom XXI edycji konkursu pla-
stycznego pt. „Wiosna na Kujawach”. Mali ar-
tyści wykazali się niezwykłą kreatywnością, 
tworząc krajobrazy naszej małej Ojczyzny. 
Wystawę nagrodzonych prac podziwiać 
można na holu naszego ośrodka do końca 
wakacji.

W części artystycznej programu zaprezen-
towali się wychowankowie Akademii Wokalu. 
Widownia usłyszała znane i lubiane utwo-
ry, m.in.: „Co mi Panie dasz”, „The Scientist”, 
„Wszyscy chcą kochać”, „Nie bój się chcieć” 
czy „Kto nie kochał”. Kilkoro dzieci miało tego 
dnia swój sceniczny debiut, lecz jak można 
się domyślać – poszło im śpiewająco!

Tekst/Foto: GOK Osięciny
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Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Dzień pełen wrażeń i radości

Piotrkowskie tancerki  
na podium

12 czerwca odbył się Ogólnopolski Festiwal Tańca „Fale Loki 
Koki” organizowany przez Szkołę Tańca Bailamos w Bydgosz-
czy. Jak co roku, rywalizacja odbyła się pośród tancerzy z całej 
Polski na 3 poziomach zaawansowania – Gold, Silver i Bronze. 

Nasze grupy taneczne

Formacje taneczne reprezentujące miasto i gminę Piotrków Ku-
jawski działają przy Bibliotece i Ośrodku Kultury. „Iskierki” zajęły 
II  miejsce w kategorii All Styles Large Team Showcases Juniorzy 
Bronze. Natomiast „Gwiazdy” - V miejsce w kategorii All Styles Lar-
ge Team Showcases Juveniles Bronze. Tancerki „Euforii” wytańczyły 
II miejsce w kategorii All Styles Large Team Showcases Juveniles 
II Bronze. Miniformacja Instan zdobyła I miejsce w kategorii All Sty-
les Small Team Showcases Silver Adults. Serdecznie gratulujemy!

Tekst/Foto: Emilia Świeciak-Wiśniewska

Tydzień Bibliotek
XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod 
hasłem „Biblioteka – Świat w jednym miej-
scu” rozpoczęliśmy fotorelacją Radosława 
Kożuszka „Czarnogóra i Albania”. Piotr-
kowska książnica nie zawiodła swoich czy-
telników i przygotowała niespodzianki dla 
dorosłych i najmłodszych mieszkańców 
miasta i gminy.

W wirtualną podróż bez biletu wyruszyli-
śmy z zaprzyjaźnionym z naszą biblioteką po-
dróżnikiem. Czarnogóra i Albania to miejsca 
pełne niespodzianek, barw, zapachów i  nie-
spotykanych widoków. Piękne krajobrazy i za-
bytki architektoniczne zapraszają turystów do zwiedzania. 13 maja 
w sali Ośrodka Kultury odbyły się warsztaty słowotwórcze „DoMowe 
rodzinne historie o słowach” z dwiema klasami ósmymi z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim. 
Zadania językowe były różnorodne – od ułożenia słownika „Do-
Mowego”, poprzez tworzenie galerii uczuć wyrażanych plastycznie 
i mimiką twarzy, po kalambury „DoMowe”. Dziękujemy uczniom 
i opiekunom za wspólną zabawę ze słowami, za zaangażowanie, 
pomysły i przemiłą, wesołą atmosferę. Warsztaty prowadziły: Anna 
Kaleta Chmielewska – instruktor, Karolina Bladowska – instruktor 
i Monika Kardacz – starszy kustosz.

Klasa Ib uczestniczyła w lekcji bibliotecznej zatytułowanej „O 
książce”. Dzieci miały okazję zapoznać się z różnymi formami książek 
– największą, najmniejszą, najstarszą, ze zróżnicowanych materia-
łów czy książeczką dla niemowlaków. Wesoło było również podczas 
odwiedzin dzieci z piotrkowskiego przedszkola. Z zainteresowa-
niem, w skupieniu wysłuchały bajki „Najlepsza zupa na świecie”.

Tydzień Bibliotek w naszej książnicy przebiegał pod patronatem 
książkowej bohaterki Barbie, której sukienka była ozdabiana przez 
każdego czytelnika odwiedzającego nas w tych dniach. Po zabaw-
nych zajęciach z nadzieją patrzymy w przyszłość, czekając na no-
wych, zwłaszcza tych najmłodszych czytelników.

Tekst: Monika Kardacz, Irka Sobczak
Foto: Monika Kardacz, Natalia Pawłowska

Zdobienie sukienki Barbie

29 maja obchodziliśmy Dzień Dziecka. Z tej okazji Biblioteka 
i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim wraz z piotrkowską 
szkołą podstawową przygotowały dla najmłodszych wiele nie-
spodzianek i atrakcji. 

W godzinach porannych, w parku miejskim odbyły się zawody 
wędkarskie. Młodzi zawodnicy spróbowali swoich sił w wędkowaniu. 
Pierwsze miejsce zajęła Adrianna Rogalska, która złowiła najwięk-
szą ilość ryb. Organizatorzy udekorowali laureatów medalami oraz 
zaprosili wszystkich uczestników na grilla. Druga część imprezy prze-
biegała na stadionie miejskim. W zawodach sportowo-pożarniczych 
wzięły udział drużyny OSP z gminy Piotrków Kujawski. Pod czujnym 
okiem komisji składającej się ze strażaków Państwowej Straży Pożar-
nej w  Radziejowie rozpoczęli rywalizację. I miejsce zajęła drużyna 
OSP Piotrków Kujawski. Po zakończeniu zawodów dyrektor BiOK-u 
Przemysław Wawrzyniak wraz z burmistrzem Miasta i Gminy Piotr-
ków Kujawski Sławomirem Boguckim oraz prezesem Zarządu Gmin-
nego OSP Jackiem Nowackim wręczyli zwycięskiej drużynie puchar 
i dyplom. Również zostali nagrodzeni młodzi wędkarze, którzy brali 
udział w  porannych zawodach wędkarskich. Dla zgromadzonej pu-
bliczności zagrała orkiestra dęta OSP Piotrków Kujawski. 

W godzinach od 16 do 19 organizatorzy przygotowali dla wszyst-
kich dzieci darmowe atrakcje, takie jak: dmuchane zjeżdżalnie, dmu-
chane place zabaw, dmuchany basen z piłeczkami, konkurencje spor-
towe, pokaz baniek mydlanych, mini zumbę, malowanie twarzy, watę 
cukrową oraz kiełbaskę z grilla z napojami. Ponadto, były też stoiska 
z zabawkami, lodami i goframi oraz zakręconymi frytkami. Na płycie 
boiska pojawili się motocykliści z gminy Piotrków Kujawski oraz z za-

przyjaźnionego klubu motocyklowego Born To Ride MC Poland. Dzie-
ci mogły podziwiać motocykle oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. 
Motocykliści rozdawali najmłodszym cukierki oraz słodkości. Dzieci 
mogły również poznać pracę strażaka i policjanta, wsiąść do radiowo-
zu i wozu bojowego, ubrać elementy stroju strażackiego.

Dziękujemy sponsorom Dnia Dziecka: Sławomirowi Boguckiemu 
– burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Romanowi Gana-
sowi, Ubezpieczenia Robertowi Pomianowskiemu, Biuru Rachunko-
wemu Przemysława Obrzezgiewicza, firmie Bruk-Bud Mateusza Wi-
lińskiego, klubowi motocyklowemu Born To Ride Oddział Piotrków 
Kujawski, RSW Piotrków Kujawski

Tekst/Foto: Przemysław Wawrzyniak

Zawody wędkarskie
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Zaproszenie
Wójt gminy Radziejów i dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturalno-

-Bibliotecznego w Skibinie serdecznie zapraszają na XIX insceni-
zację Bitwy pod Płowcami! Wydarzenie odbędzie się 21 sierpnia 
2022 r. w Płowcach. 

Rekonstrukcja bitwy pod Płowcami (foto: Karolina Rosińska, zdjęcie archiwalne)

W programie: godz.15:00 – msza święta, godz. 16:00 – XIX insce-
nizacja bitwy, godz. 17:30 – koncert zespołu Focus, godz. 19:00 – 
koncert zespołu Jambo Africa, godz. 20:00-24:00 – zabawa taneczna.

Imprezy towarzyszące: wesołe miasteczko, konkursy. Serdecznie 
zapraszamy!

Plenerowy koncert  
dedykowany mamom

Niesamowitych wrażeń muzycznych dostarczył zgromadzo-
nej w parku dworskim w Skibinie publiczności koncert Joanny 
Aleksandrowicz. W niedzielny wieczór, 29 maja utwory z najbar-
dziej znanych polskich filmów, musicali i tang rozbrzmiewały 
w klimatycznej scenerii.

Wrocławska artystka teatralna i estrado-
wa przyjechała do Skibina na zaproszenie 
Gminnego Ośrodka Kulturalno-Biblioteczne-
go. Koncert zatytułowany „Od Nocy Do Nocy” 
jest autorskim projektem artystki, z którym 
odwiedziła około 200 scen muzycznych. Spo-
tkania z publicznością organizowane są w wy-
jątkowych aranżacjach świetlnych, w blasku 
pochodni i girland. W 2020 roku Joanna Alek-

sandrowicz wraz z grupą muzyków wydała album z muzyką filmo-
wo-musicalową.

Rozbawiona publiczność

Koncert w Skibinie dostarczył widzom pięknych wzruszeń i wiele 
radości. 

Tekst/Foto: Mirosław Kowalski

Joanna Aleksandrowicz

Dzieciom…
12 czerwca w Czołowie z okazji Dnia Dziecka odbył się piknik, 
którego organizatorem byli sołtysi wsi: Czołowo, Broniewek 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Czołowie.

Na imprezie było wiele atrakcji dla dzieci: dmuchane zjeżdżalnie, 
przejażdżki kucykiem. Panie animatorki przygotowały dla najmłod-
szych dzieci gry i zabawy. Były bańki mydlane, brokatowe tatuaże, maty 
animacyjne. Pogoda dopisała, dzieci bawiły się świetnie. Podczas po-
południa można było zjeść coś ciepłego z grilla, nie zabrakło słodkich 
przekąsek, lodów czy waty cukrowej. W programie znalazły się również 
pokazy strażackie Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie oraz Ko-
mendy Powiatowej Policji w Radziejowie z psem policyjnym.

Zabawy z animatorkami

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby 
ten dzień był wyjątkowy i  przebiegł w tak miłej atmosferze, dzięki 
czemu uśmiechy nie znikały z twarzy wszystkich dzieci.

Tekst/Foto: KGW Czołowo – Edyta Gapska

Półkolonie 2022
Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie serdecznie 

zaprasza dzieci na zajęcia wakacyjne, które będą trwały od 6 lipca 
do 5 sierpnia 2022 r., W programie: wtorkowe spotkania z plastyką, 
środowe zajęcia kulinarne, sportowe czwartki i piątkowe wyjazdy na 
płatne wycieczki;

Szczegółowe informacje, dotyczące zapisów na półkolonie moż-
na uzyskać pod nr. tel. 664 126 554. Wpisowe za cały miesiąc wyno-
si 50 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 
Liczba miejsc ograniczona, a zajęcia przewidziane są dla dzieci od 
7 roku życia. Odbywać się będą w godzinach: 9:00-13:00.

Tekst: Organizatorzy
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XXIX Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Zgłowiączką odbył 
się w dniach 19–22 maja 2022 r. od miejscowości Orle nad jezio-
rem Głuszyńskim do Włocławka. Trasa wynosiła 55 km. W Spły-
wie wzięło udział 51 kajakarzy z Warszawy, Łodzi, Torunia, Wło-
cławka, Lublina, Poznania, Bielska Białej oraz Topólki. 

Wiele lat temu spytałem się płynącego obok kajakarza, dlacze-
go pływa Zgłowiączką. - Bo jest piękna, odpowiedział i miał rację. 
Zgłowiączka jest urokliwa i leniwa, lecz są odcinki, zwłaszcza za 
Lubrańcem i Brześciem, uciążliwe z powodu zalegających w korycie 
drzew. Wymagają one precyzji w napływaniu przy miejscami szyb-
kim nurcie lub przenoszenia kajaka przez pnie zalegające w korycie 
rzeki niekiedy od wielu lat. Czasami przy pokonywaniu przeszkód 
zdarzają się wywrotki i przymusowe kąpiele, co miało miejsce także 
podczas tegorocznego spływu. 

Spływowi Zgłowiączką corocznie towarzyszą charakterystyczne 
widoki i wydarzenia, do których należą miedzy innymi: bawiąca się 
z wodniakami w chowanego wieża kościoła w Topólce, niepowta-
rzalny smak grochówki topóleckiej – dzieła pana Jana, żółte pola 
rzepaku schodzącego do rzeki, trzcinowiska przed Lubrańcem i No-
wym Młynem, które niejednego kajakarza wyprowadziły poza nurt 
ślepymi odnogami, mostki w Parku im H. Sienkiewicza we Włocław-
ku z górującą nad nimi katedrą. 

Harmonogram spływu od wielu lat pozostaje niezmieniony. 
W  czwartkowe popołudnie zakładamy biwak na ukończonym 
w  zeszłym roku gminnym polu biwakowym w Orlu. W piątek jest 
najdłuższy etap spływu z Orla do Kazania z przystankiem w Topól-
ce. Tutaj przy moście drogowym stawiamy flagę PTTK oraz banery 
KDBS – sponsora spływu. W samo południe, przy udziale kajakarzy 
wójt gminy Konrad Lewandowski, przy udziale przewodniczącego 
rady gminy Stanisława Borkowskiego uroczyście otwiera XXIX Ogól-

nopolski Spływ Kajakowy rzeką Zgłowiączką. Po omówieniu spraw 
organizacyjnych przez komandora wodniacy i goście degustują 
słynną grochówkę topólecką. W Kazaniu rozgrywamy konkurs lotki 
i quiz krajoznawczy. Wieczorem ognisko, kiełbaski, gitara. Biesiadni-
ków krótko przed północą deszcz i wiatr wyganiają do namiotów. 
W sobotę etap do Machnacza. W Brześciu krótka przerwa, by oddać 
pokłon królowi Władysławowi Łokietkowi, stojącemu na cokole na 
brzeskim rynku. W Machnaczu tradycyjna biesiada z kiełbaskami 
i kaszanką z grilla. Tutaj rozstrzygamy konkurs na hasło tegoroczne-
go spływu i quiz krajoznawczy. Pierwsze miejsce zajęło hasło: „Za-
miast wódki, wina, piwa weź kajaczek i popływaj” autorstwa Tade-
usza Wojciechowskiego.

Niedziela. Do włocławskiego parku wpływamy kawalkadą kaja-
ków rzeką już leniwie podążającą ku Wiśle. Na mecie kajakarzy wi-
tają sympatycy i przyjaciele, rodziny, jak i przygodni spacerowicze. 
Tutaj u stóp Katedry Włocławskiej odbyło się zakończenie spływu. 
Po wręczeniu nagród za konkurencje i konkursy Prezes Oddziału Ku-
jawskiego PTTK Andrzej Tyrjan ogłosił, że XXIX Ogólnopolski Spływ 
Kajakowy został zakończony, zapraszając za rok na kolejne spotka-
nie ze Zgłowiączką.

Zawsze podkreślam że spływ Zgłowiączką - impreza kwalifikowa-
nej turystyki kajakowej, ma w Polsce ugruntowaną pozycję i stanowi 
znakomitą promocję miejscowości położonych nad rzeką i regionu 
Kujaw. Podziękowania należą się wszystkim, którzy poprzez pomoc 
organizacyjno-finansową przyczynili się do zorganizowania i spły-
wu: Urzędowi Gminy w Topólce, Spółdzielni „Świt” w Topólce, Firmie 
„HENKOR” w Dębiankach, Kujawsko-Dobrzyńskiemu Bankowi Spół-
dzielczemu we Włocławku, Nadleśnictwu Kutno, Urzędowi Miejskie-
mu we Włocławku.

Tekst: Komandor Spływu – Lech Wojciech Krajewski

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 
Janusz Korczak

Plenerowe studio tatuażu

Magia baniek mydlanych

Zgłowiączka 2022

Sobota 4 czerwca 2022 r. była wyjątkowym dniem dla naszych 
najmłodszych mieszkańców. Organizatorzy Gminnego Dnia 
Dziecka. przygotowali szereg atrakcji i niespodzianek.

Były gry i zabawy sportowe, animacje, malowanie buziek, dmu-
chańce, konkursy z nagrodami oraz przejazd bryczką, dzięki uprzej-
mości pana Andrzeja. Dla wszystkich uczestników był poczęstunek: 
kiełbaska z grilla, wata cukrowa, popcorn, grochówka oraz słodkości 
i owoce. Niezwykłą przygodę dzieci przeżyły dzięki druhom OSP, 
którzy zapewnili moc atrakcji.

Wydarzenie przygotowane przez wójta 
gminy Topólka, proboszcza parafii Topól-
ka, druhów OSP i panie z KGW przyciągnę-
ło bardzo dużo dzieci. Pogoda dopisała, 
a różnorodność atrakcji spowodowała, że 
uśmiech towarzyszył dzieciom do samego 
końca. Mamy nadzieję, że ten dzień na dłu-
go pozostanie miłym wspomnieniem. Dzie-
ciom życzymy takiej radości i tyle uśmiechu 
przez cały rok.

Tekst: Iwona Waszak
Foto: Wojciech Wąsikowski
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Aktywny weekend
Od piątku do niedzieli (10-12 czerwca br.) radzie-
jowscy policjanci nie tylko zabezpieczali, ale brali 
także czynny udział w imprezach na terenie powia-
tu. Na festynach pokazywali policyjny sprzęt, pro-

mowali i zachęcali do wstąpienia w ich szeregi w ramach kam-
panii „Zostań kimś wyjątkowym”.

Bardzo aktywnie minął  weekend policjantom radziejowskiego 
garnizonu. W piątek od mszy świętej rozpoczęło się Święto Powiatu 
Radziejowskiego. Uczestniczył w niej Komendant Powiatowy Policji 
w Radziejowie mł. insp. Tomasz Pacholski oraz sztandar jednostki. 
Następnie mundurowi zabezpieczali przemarsz uczestników uro-
czystości ulicami Radziejowa na dziedziniec Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Władysława Łokietka. Tu policjanci  zorganizowali pokaz 
dla mieszkańców powiatu. Dzielnicowi opowiadali o kampanii „Zo-
stań kimś wyjątkowym”, promującej i zachęcającej do wstępowania 
w policyjne szeregi. Zaprezentowali sprzęt, jaki wykorzystują pod-

czas służby. Radziejowscy technicy pokazali, jak zabezpieczają śla-
dy i obsługują zdarzenia. Robili też pamiątkowe listy gończe, który 
cieszyły się dużym powodzeniem. Przy okazji była też mowa o bez-
piecznym wypoczynku, szczególnie nad wodą oraz na drodze i wrę-
czanie elementów odblaskowych.

W niedzielę radziejowscy policjanci rozpoczęli pracę od zabez-
pieczenia parady motocykli. Kilkaset pojazdów, wyruszających 
z  rynku w Radziejowie, przejechało drogami powiatu, odwiedza-
jąc wszystkie gminy i kończąc na plaży w Połajewie. Następnie za-
dbali o bezpieczeństwo uczestników rajdu rowerowego i biegu. 
W Połajewie odbyły się też zawody windsurfingowe i festyn, który 
policjanci zabezpieczali zarówno na wodzie, lądzie i w powietrzu za 
pomocą drona.

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

Widok na plażę w Połajewie z policyjnego drona

Stoisko promocyjne radziejowskiej komendy na święcie powiatu

Egzamin na kartę rowerową 
Dzielnicowi z Topólki wspólnie z nauczycielami Szkoły Podsta-
wowej w Paniewie i Topólce, przeprowadzili egzamin na kartę 
rowerową. Wszyscy uczestnicy zaliczyli  trudny test oraz jazdę  
i zdobyli swoje pierwsze prawo jazdy.

Policjanci sprawdzili znajomość znaków drogowych,  przepisów 
ruchu drogowego oraz jazdy na rowerze wśród uczniów. Okazją był 
egzamin na kartę rowerową. Pierwszym krokiem było rozwiązanie 
testu dotyczącego przepisów ruchu drogowego. Kolejnym było zali-
czenie egzaminu praktycznego na placu manewrowym.

Jak podkreślają policjanci, nadzorujący przebieg egzaminu, dzie-
ci były bardzo solidnie przygotowane. Pomimo stresu związanego 
z zaliczeniem, wynik dla wszystkich był pozytywny. W dużej mierze 
to zasługa nauczycieli, którzy przygotowali ich to tego trudnego 
sprawdzianu. Spotkanie było okazją do promowania kampanii „Jed-
nośladem bezpiecznie do celu”. Zdającym gratulujemy i życzymy 
bezpiecznej jazdy.

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów Dzieci z dzielnicowymi po ukończonym egzaminie

Promowali zawód policjanta 
Młodzież miała okazję poznać tajniki zawodu policjanta oraz zapoznać się z wyposażeniem do służ-
by. Mundurowi opowiedzieli im co zrobić, aby zostać w przyszłości policjantem. Uczniowie z Osię-
cin złożyli wizytę w Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie.

Mieli możliwość obejrzenia radiowozów i innego sprzętu będącego na naszym wyposażeniu. Tradycyj-
nie już przy takich wizytach, nie obyło się bez odwiedzin w celach aresztu. Jak zgodnie stwierdzili ucznio-
wie, nie jest to przyjemne miejsce i nie chcieliby tam trafić.

Kolejne miejsce, które zobaczyli, to stanowisko kierowania. Oficer dyżurny podkom. Tomasz Nowacki 
opowiedział, w jaki sposób przyjmuje zgłoszenia, jak kieruje załogami policyjnymi. Następnie st. asp. Piotr 
Świderski opowiedział, jakie warunki trzeba spełnić, aby w przyszłości zostać policjantem. Opowiedział 
o kampanii „Zostań kimś wyjątkowym”, która promuje służbę w policji. Była to też okazja, aby porozma-
wiać o bezpieczeństwie oraz odpowiedzieć na nurtujące młodych ludzi pytania. Uczniowie opuszczali ko-
mendę pełni wrażeń, z nową wiedzą o pracy policjantów.

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów
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W piątek, 20 maja br. strażacy z Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Radziejowie obchodzili Dzień Strażaka. 
W uroczystości brali udział m.in.: komendant wojewódzki nad-
brygadier Jacek Kaczmarek oraz starosta radziejowski Jarosław 
Kołtuniak. Wręczono medale, odznaczenia i awanse.

Obchody rozpoczęły się złożeniem meldunku przez dowódcę 
uroczystości komendantowi wojewódzkiemu. Następnie głos zabrał 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie 
bryg. Adam Małecki, przybliżając statystyki dotyczące działań naszej 
jednostki i podległych jej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przegląd pododdziałów

Podczas uroczystej zbiórki z okazji Dnia Strażaka wręczono odzna-
czenia, wyróżnienia i awanse funkcjonariuszom PSP: dwóch strażaków 
otrzymało odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” przy-
znawane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, medale 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” wręczono dwóm strażakom, a 12 funk-
cjonariuszy radziejowskiej komendy otrzymało akty mianowania na 
wyższe stopnie służbowe. Nie zabrakło także życzeń i gratulacji. Głos 

Strażackie święto

Podczas pożarów traw dochodzi ponadto do powstania wielu 
niebezpiecznych zjawisk:
•	 Od palącego się poszycia gleby zapaleniu ulega podziemna 

warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów 
w głąb.

•	 Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo 
trudne do ugaszenia.

•	 Wiatr powoduje bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pożaru, 
który bardzo często przenosi się na zabudowania mieszkalne, 
gospodarcze oraz lasy. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie 
tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie za-
grożenie dla zdrowia i życia ludzi.

•	 Powstające podczas pożaru duże zadymienie jest szczególnie 
groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie 
miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zaczadzenia, a ponadto 
powoduje zmniejszenie widoczności na drogach co może prowa-
dzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków dro-
gowych.

•	 Wypalanie traw zabija zwierzęta. Śmierć w płomieniach czyha na 
ptaki. W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury 
ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ro-
puchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, 
kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Płomie-
nie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, 
kuropatw, zajęcy, a nawet saren.
Pożary wzniecone podpaleniem traw są głównym i najniebez-

pieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów. Ogień szybko ogar-

zabierali: Kujawsko-Pomorski Komendat PSP w Toruniu nadbryg. Ja-
cek Kaczmarek, dh Roman Szczerbiak – Prezes Powiatowego Związku 
OSP. Ponadto przysięgę strażaka-ochotnika złożyli na sztandar Powia-
towego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych uczniowie Zespołu 
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce z kla-
sy o innowacji pożarniczo-ratowniczej.

W trakcie apelu przemawiał również starosta Jarosław Kołtuniak, 
który życzył radziejowskim strażakom zdrowia i pomyślności oraz 
tyle samo powrotów, co wyjazdów. Dziękował również za nieustan-
ną gotowość do niesienia pomocy oraz ratowania zdrowia i życia 
mieszkańców naszego powiatu.

Życzenia od władz powiatu radziejowskiego

Oprócz wyżej wymienionych gości, na uroczystość przybyli tak-
że: Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Tomasz Pacholski, wójto-
wie i przedstawiciele gmin powiatu, dyrektor ZSRCKU w Przemystce, 
a także kilku emerytowanych strażaków z radziejowskiej jednostki.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Nie wypalaj traw!
dokończenie artykułu z poprzedniego numeru

nia ogromne połacie drzewostanów, doszczętnie niszcząc trwające 
od wieków działanie przyrody. Do atmosfery przedostaje się szereg 
związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak 
i zwierząt. Do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku wę-
gla, siarki i węglowodorów aromatycznych o właściwościach rako-
twórczych.

Zgodnie z zasadami wiedzy agrotechnicznej wysoka temperatu-
ra nie użyźnia gleby, a jedynie ją wyjaławia, zatem nie jest to sku-
teczny sposób eliminacji niepożądanych roślin i odnawiania łąk. Te-
reny, na których prowadzone jest wypalanie traw, stają się na wiele 
lat pozbawionymi życia pustyniami, a wszelkie występujące na nich 
formy życia ulegają zniszczeniu.

Należy także pamiętać o aspekcie ekonomicznym. Każdy wy-
jazd jednostek straży pożarnej to spory koszt (paliwo, środki ga-
śnicze, amortyzacja sprzętu itp.), który ponosi całe społeczeństwo. 
Jednocześnie, z uwagi na to, że dojazd do miejsc występowania 
pożarów nieużytków jest zazwyczaj utrudniony, bardzo często 
dochodzi do uszkodzenia pojazdów gaśniczych, co dodatkowo te 
koszty zwiększa. Ponadto jednostka straży pożarnej gasząca po-
żar trawy, potrzebna może być w zupełnie innym miejscu, z kolei 
brak interwencji strażaków często prowadzi do rozprzestrzenienia 
się pożaru na sąsiednie zabudowania gospodarcze i tereny leśne. 
Większa część pożarów likwidowana jest również przy współudzia-
le jednostek OSP. Koszty poniesione przez te jednostki w wyniku 
prowadzonych działań gaśniczych w znacznym stopniu obciążają 
budżety gmin.

Opracowanie: sekc. Patryk Wojciechowski
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Rozmaitości

Tropem Piastów – szkolne podróże
Uczniowie klasy VI-VII SPUZ Zespołu Szkół i Placówek w Ra-

dziejowie, 25 maja 2022 r., wraz z wychowawcą udali się w podróż 
Szlakiem Piastowskim. Na początku wyprawy zwiedzili Kruszwicę 
z  legendarną Mysią Wieżą oraz spacerowali w Nadgoplańskim Par-
ku Tysiąclecia. Dalej podążyli za Władysławem Łokietkiem i dotarli 
pod pomnik upamiętniający bitwę pod Płowcami. Zostali ugoszcze-
ni w Zajeździe „Łokietek”, po czym ruszyli do Brześcia Kujawskiego 
zwiedzać tamtejszy rynek. Zwieńczeniem podróży było zwiedzanie 
muzeum w Brzeskim Centrum Kultury i Historii „Wahadło”, gdzie 
uczniowie wzięli udział w warsztatach „Wesołe sianko”, które dostar-
czyły dobrej zabawy i masy śmiechu. Sianko, kolorowa tasiemka, 
ziarna kukurydzy lub fasola – tylko tyle wystarczyło, by każdy stwo-
rzył wesołe zwierzątko. 

Wspólne zdjęcie z wojami piastowskimi
Tekst/Foto: Małgorzata Kapelińska

Oko w oko z rekinem

Uczniowie w tunelu podwodnym

Z życia SOSW
Wyjątkowa wycieczka do Orientarium ZOO w Łodzi na długo po-

zostanie w pamięci uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego kl. IVAU i kl. III SPUZ. Jedną z największych atrakcji był 
spacer podwodnym tunelem i spotkanie oko w oko z rekinem, a tak-
że podziwianie różnych gatunków ryb i płaszczek. Niesamowitej 
uciechy i radości dostarczyła kąpiel słoni indyjskich, którą uczniowie 
mieli okazję podziwiać tuż przy szybie basenu. Była to wycieczka 
pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Jest to przedsmak naszych 
wakacyjnych wyjazdów.

Tekst: Katarzyna Kralska
Foto: Monika Rosiak

Dogoterapia w SOSW
Młodsi uczniowie SOSW systematycznie korzystają z zajęć dogo-

terapii. Polegają na nawiązywaniu więzi psychicznej ze zwierzęciem, 
co pozytywnie wpływa na samopoczucie dziecka i motywuje do 
podjęcia działań. Ostatnie, przedwakacyjne spotkanie z Żako odby-
ło się na łonie natury z wykorzystaniem chusty animacyjnej, ścieżki 
ze stopkami oraz kolorowego tunelu. Upłynęły one w przyjemnej 
i radosnej atmosferze. Do miłego zobaczenia we wrześniu!

Uczestnicy dogoterapii z dyplomami przyjaciela zwierząt

Zajęcia z dogoterapii

Tekst/Foto: Katarzyna Kralska
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Fotorelacja z V Święta Powiatu Radziejowskiego

Loteria firmy Danone Pokaz ratownictwa Vadim Gavva

Uczestnicy regat windsurfingowych ze starostą radziejowskim Goście i mieszkańcy powiatu radziejowskiego obecni na pikniku w Połajewie

Loteria fantowa dla uczestników parady motocyklowej Dmuchane atrakcje dla dzieci

Regaty windsurfingowe na Gople Rajd rowerowy i parada motocyklowa

Foto: Marta Tomaszewska
Więcej zdjęć można znaleźć na stronie internetowej powiatu: www.radziejow.pl


