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Wywiad

Kończą się wakacje i wielkimi krokami zbliża się kolejny – 
2022/2023 – rok szkolny. Powiat radziejowski jako organ pro-
wadzący sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Radziejowie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, Zespołu Szkół i Placó-
wek w Radziejowie oraz Szkoły Muzycznej I stopnia w Radzie-
jowie. Redakcja naszej gazety udała się do starosty radziejow-
skiego dr. Jarosława Kołtuniaka na rozmowę o zrealizowanych 
celach i nadchodzących wyzwaniach lokalnej oświaty oraz 
o planach związanych z powiatowymi placówkami. 

Jarosław Kołtuniak

Marta Tomaszewska: Za nami rekrutacja do szkół, które są jed-
nostkami organizacyjnymi powiatu. Jak przebiegał nabór no-
wych uczniów?

Jarosław Kołtuniak: Wszystkie zespoły szkół, dla których 
organem prowadzącym jest powiat radziejowski, przygotowa-
ły bogatą ofertę edukacyjną. Przeprowadzono szeroką kampanię 
informacyjną. W czerwcu młodzież ze szkół podstawowych mia-
ła możliwość zwiedzenia naszych szkół w ramach dni otwartych. 
Reprezentacje szkół odwiedzały również młodzież w ich szkołach 
i  podczas spotkań prezentowały przygotowaną ofertę. Uczniowie 
klas ósmych szkół podstawowych mieli do dyspozycji zarówno kie-
runki zawodowe na poziomie branżowym i średnim oraz profilowa-
ne klasy ogólnokształcące. Ta ciężka praca zaowocowała dużym za-
interesowaniem. W roku szkolnym 2022/2023 w klasach pierwszych 
naukę podejmie 485 młodych ludzi, chcących zdobyć zawód lub 
wykształcenie ogólnokształcące. Uruchomione kierunki kształcenia 
odpowiadają zapotrzebowaniu na rynku pracy, są to m.in.: technik 
programista, technik spawalnictwa, technik logistyk, technik spedy-
tor. W naszych szkołach wprowadzane są też innowacje pedagogicz-
ne czy kształcenie profilowane. Nie zapominamy również o  szkole 
kształcącej talenty muzyczne. W tym roku szkolnym w Szkole Mu-
zycznej I Stopnia naukę w pierwszej klasie podejmie 86 uczniów.

M.T.: Czy samorząd utworzył oddziały dla ukraińskich dzieci, 
które w związku z aktualną sytuacją w ich kraju przebywają na-
dal w powiecie radziejowskim?

J.K.: W przypadku naszego powiatu tworzenie odrębnych klas 
dla młodzieży z Ukrainy nie było konieczne. Uczniowie, którzy chcie-
li podjąć naukę w naszych szkołach, zostali przyjęci do już istnieją-
cych oddziałów, a bariera językowa – o ile w ogóle istniała – została 
bardzo szybko pokonana.

M.T.: Nasze szkoły ciągle rozwijają się i doposażają. Jak wy-
gląda przygotowana na kolejny rok szkolny baza edukacyjna? 

Co  może Pan powiedzieć o wykorzystaniu środków unijnych 
w szkołach na terenie powiatu?

J.K.: To oczywiste, że odpowiednie przygotowanie młodzieży 
do wejścia na rynek pracy wymaga właściwego przygotowana 
szkół. Dlatego też od lat wykorzystujemy wszelkie dostępne środki, 
w tym również fundusze europejskie. Dzięki pozyskanym środkom 
możliwa jest realizacja szeroko zakrojonych projektów. Systema-
tycznie, w nowoczesne narzędzia i sprzęt, doposażane są pracownie 
do nauki przedmiotów zawodowych, organizowane są zajęcia do-
datkowe oraz szkolenia specjalistyczne zwiększające kompetencje 
uczniów. Nie zapominamy również o praktycznym aspekcie zdoby-
wania wiedzy. Grupy młodzieży mają możliwość zdobycia nowych 
umiejętności i wymiany doświadczeń w czasie organizowanych sta-
ży w kraju i za granicą. Również kadra nauczycielska ma możliwość 
ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Uważam, że jako organ 
prowadzący robimy wszystko, by stworzyć właściwe warunki do 
pracy i nauki w naszych szkołach.

M.T.: Co było największym wyzwaniem organizacyjnym pod-
czas przygotowań do nowego roku szkolnego?

J.K.: Prawidłowe i efektywne zorganizowanie pracy w naszych 
szkołach zawsze było wyzwaniem. Ostatnie lata uczyniły ten pro-
ces jeszcze bardziej skomplikowanym. Uważam, że czas pandemii 
i postępującego obecnie kryzysu najbardziej odbija się na jakości 
kształcenia pokoleń, które przecież już niedługo przejmą stery rzą-
dzenia i zarządzania w Polsce. Z perspektywy organu zarządzają-
cego mogę powiedzieć, że największy problem od lat stanowi za-
pewnienie środków finansowych na pokrycie wydatków bieżących. 
W tym roku problem ten jest jeszcze większy. Kompleksy szkolne to 
bardzo duże obiekty pochłaniające ogromne ilości energii, samego 
węgla potrzebujemy kilkaset ton, a jego cena obecnie to ponad trzy 
razy więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dodat-
kowo jeszcze są problemy z jego zakupem. Oczywiście staramy się, 
z jednej strony ograniczyć energochłonność budynków, inwestując 
w termomodernizację, a z drugiej zabezpieczyć szkoły w opał.

M.T.: Jakie są cele oświatowe powiatu na nadchodzący rok 
szkolny? Co zadzieje się w kontekście planowanych inwestycji?

J.K.: Naszym celem jest i zawsze było zapewnienie kształcenia na 
jak najwyższym poziomie. Robimy, co w naszej mocy, by zapewnić 
naszym uczniom odpowiednie warunki do nauki i rozwoju osobi-
stego. W edukacji nigdy nie było łatwo. Musimy zmierzyć się z wie-
loma przeciwnościami, ale cel jest wart wysiłku. Walczymy przecież 
o przyszłe pokolenia, o to jaka będzie Polska za 5, 10, 20 lat… Plano-
wane w najbliższym czasie inwestycje związane są głównie z zapew-
nieniem ciągłości funkcjonowania szkół oraz wprowadzaniu uła-
twień dla uczniów z niepełnosprawnościami. O szczegółach będę 
mógł mówić, gdy pozyskamy na te cele środki zewnętrzne.

M.T.: Już 16 września odbędzie się jubileusz 75-lecia Zespołu 
Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Czy ma Pan jakieś reflek-
sje związane z tym jubileuszem?

J.K.: Każdy jubileusz to wspaniałe święto. Moment na refleksje 
i  wspomnienia. Jesteśmy dumni z wieloletniej tradycji wszystkich 
naszych szkół. Zespół Szkół Mechanicznych to szkoła z wieloletnią 
tradycją, wielu z jej absolwentów pełni dziś ważne funkcje w na-
szym państwie. Z okazji zbliżającego się jubileuszu życzę pracowni-
kom szkoły i jej uczniom samych sukcesów i wytrwałego dążenia do 
osiągnięcia wyznaczonych celów.

Korzystając z okazji i momentu, w którym rozmawiamy, chciał-
bym również złożyć najlepsze życzenia z okazji rozpoczynającego się 
roku szkolnego. Życzę wszystkim pracownikom oświaty, uczniom 
i  rodzicom spokojnego roku szkolnego, realizacji zamierzeń, siły i de-
terminacji oraz satysfakcji z podejmowanych działań.

Dziękuję za rozmowę.

Foto: Marta Tomaszewska

Przygotowania do nowego roku szkolnego
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Nowy radny 
W ostatnią środę czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ra-
dziejowie odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego VI kadencji, któ-
rej przewodniczyła Sylwia Kubiak. Przyjęto ślubowanie nowego radnego.

Po otwarciu sesji, stwierdzeniu quorum 
i przyjęciu porządku obrad sprawozdanie 
z  prac zarządu między sesjami przedstawił 
starosta Jarosław Kołtuniak. Ważnym punk-
tem sesji było złożenie ślubowania przez 
nowego radnego – Piotra Siutkowskiego 
– który w radzie powiatu zastąpił zmarłego 
w maju Idziego Pieścińskiego. Nowy członek 
Rady Powiatu Radziejowskiego jest rolni-
kiem, ma żonę i trzy córki.

Podczas spotkania radni podjęli uchwały 
m.in. w sprawie wyrażenia zgody na utwo-
rzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki 
Terytorialnej Radziejowa czy udzielenia dotacji 
gminie Osięciny na dofinansowanie organiza-
cji powiatowo-gminno-parafialnych dożynek.

Transmisje Sesji Rady Powiatu w Radziejo-
wie można oglądać na żywo na stronie inter-
netowej www.crv.pl. Znajdują się tam również 
sesje archiwalne. Istnieje możliwość przekie-
rowania na ww. witrynę z  portalu informacyj-
nego powiatu radziejowskiego www.radzie-
jow.pl (zakładka Urząd  E-sesja). Kolejna sesja 

Rady Powiatu w Radziejowie odbędzie się we wrześniu.
Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Informacje

Piotr Siutkowski – nowy radny

Zaproszenie
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, delegacje  
oraz gości powiatu radziejowskiego na uroczyste obchody  

83. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Uroczystości odbędą się w czwartek, 1 września 2022 r.  

w Radziejowie. Zainauguruje je msza święta w intencji ofiar 
wojny, która zostanie odprawiona w Kościele  

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o 8:00.  
Po nabożeństwie wszyscy przemaszerujemy przed pomnik 
„Chwały Oręża Polskiego” na radziejowskim rynku, gdzie 

wspólnie odśpiewamy Mazurka Dąbrowskiego oraz oddamy 
hołd poległym w walce o naszą Ojczyznę. Tradycyjnie  

również przybyłe delegacje złożą kwiaty przed pomnikiem,  
by upamiętnić wszystkich, którzy stracili życie podczas  

wojny. Na tym oficjalne powiatowe uroczystości zostaną  
zakończone.

Dzień ten uświetnią uczniowie klas mundurowych  
powiatowych szkół średnich oraz Orkiestra Dęta Szkoły  

Muzycznej I stopnia w Radziejowie.
Pochylmy się tego dnia nad krwawą, acz bohaterską  
historią naszego kraju,

Jarosław Kołtuniak
starosta radziejowski

Komunikacja 
przeniesiona!

Informujemy, że od 
4  lipca 2022 r. wydział 
komunikacji i transpor-
tu działa przy ul. Rolni-
czej 4c w Radziejowie 
(budynek po dawnym 
KRUS-ie). Nadal trzeba 
rejestrować swoją wizytę w systemie ko-
lejkowym, dostępnym na stronie interne-
towej Starostwa Powiatowego wRadzie-
jowie, a także pod adresem: bezkolejki.
eu/spradziejow.

Rezerwacje wizyt uruchamiają się od so-
boty  do  środy  o 7:00. Niezmiennie jedna 
umówiona wizyta uprawnia do załatwienia 
jednej czynności, dotyczącej jednej osoby 
(jedna wizyta to możliwość zarejestrowania 
jednego pojazdu lub odbioru maksymalnie 
dwóch dowodów stałych). Publikujemy 
numery telefonów, które są teraz obsłu-
giwane przez „komunikację”:
•	 rejestracja	pojazdów:	(54) 285 51 51 

oraz (54) 285 51 52
•	 transport,	drogi	:	(54) 285 51 53 
•	 prawo	jazdy:		(54) 285 51 54
•	 kierownik:	(54) 285 51 55
•	 dowody	rejestracyjne	:	(54) 285 51 56

Tekst: Marta Tomaszewska
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Informacje

W sobotę, 13 sierpnia, z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 
102. rocznicy Bitwy Warszawskiej na tzw. radziejowskich ulicz-
kach odbył się piknik wojskowy. Wydarzenie przyciągnęło wie-
lu mieszkańców i gości powiatu radziejowskiego, którzy z rado-
ścią korzystali z przygotowanych rozrywek i atrakcji.

Pierwszy w historii festyn żołnierski w Radziejowie uroczyście 
otworzył wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau oraz 
oficerowie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy: płk 
Tomasz Rożniakowski i ppłk Grzegorz Stefaniuk wraz ze starostą 
Jarosławem Kołtuniakiem i burmistrzem Radziejowa Sławomirem 
Bykowskim. Tego dnia w Radziejowie obecny byli również: Szef 
Ośrodka Zamiejscowego w Bydgoszczy Centralnego Wojskowego 
Centrum Rekrutacji płk Robert Putrzyński oraz Szef WCR we Wło-
cławku ppłk Grzegorz Tucholski.

Podczas sobotniego popołudnia można było zapoznać się 
z  nowoczesnym sprzętem wojskowym, będącym na wyposażeniu 
jednostek wojskowych i wysłuchać koncertu bydgoskiej orkiestry 
wojskowej pod batutą dowódcy orkiestry-kapelmistrza mjr. dr. Do-
minika Sierzputowskiego oraz występów artystów z Klubu IWSZ. 
Wśród dodatkowych atrakcji znaleźć można było paintball, ogródek 
saperski, urządzenie do nauki strzelania, zabawy oraz konkursy dla 
dzieci. Nie zabrakło oczywiście grochówki, czyli tradycyjnego żoł-
nierskiego poczęstunku. Piknik w Radziejowie był również okazją do 
przybliżenia wojskowych tematów zainteresowanym wstąpieniem 
do polskiej armii. Na miejscu stał mobilny punkt rekrutacyjny, w któ-
rym chętni mogli uzyskać informacje, dotyczące wstąpienia do Do-
browolnej Zasadniczej Służby Wojskowej oraz innych form służby, 
które oferuje Wojsko Polskie. 

Festyn wojskowy

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: Katarzyna Nowak

Przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz Wojska Polskiego

Nauka strzelania

Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy

Uczniowie klas mundurowych „Mechanika”

Wojskowy sprzęt bojowy
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Kultura

„Z zachwytu dla istnienia”
Tak zatytułowana była w 2022 roku XVIII edycja Konkursu Pa-
pieskiego, nad którym opiekę merytoryczną sprawuje Insty-
tut Tertio Millennio. W tym roku szkolnym również uczniowie 
ZS RCKU w Przemystce spróbowali swoich sił w konkursie. Zma-
gania były kilkuetapowe.

Etapy I i II polegały na rozwiązaniu online testu, sprawdzającego 
wiedzę z zakresu nauczania Papieża Franciszka i Jana Pawła II. Do 
III etapu zakwalifikowało się piętnastu najlepszych uczniów z każde-
go regionu. Etapy następne koordynowane były już w poszczegól-
nych dziewięciu ośrodkach danego regionu. Dla województwa ku-
jawsko-pomorskiego był to Toruń. Dwoje naszych uczniów – Oliwia 
Ratajczyk z kl. II LO i Marcin Danielak z kl. III TEG, znalazło się w tej 
piętnastce. Ich zadaniem było napisanie eseju na konkretny temat 
związany z nauczaniem Jana Pawła II. Z nadesłanych prac komisja 
wyłoniła pięć najlepszych – wśród nich znaleźli się Oliwia i Daniel, 
tym samym zakwalifikowali się do ostatniego – IV etapu Konkursu.

 Finał odbył się 11 czerwca br. w Centrum Dialogu im. Jana Paw-
ła II w Toruniu. Zadaniem finalistów była obrona napisanego przez 
siebie eseju przed komisją konkursową oraz odpowiedzi na zadane 
przez nią pytania. Wielką niespodzianką było ogłoszenie wyników. 

Zdobywca biletu do Rzymu – Marcin Danielak (pierwszy od lewej)

Pierwsza nagroda w postaci wycieczki do Rzymu i tytuł finalisty zo-
stał przyznany Marcinowi Danielakowi. Gratulacje należą się rów-
nież Oliwii, która zajęła IV miejsce w regionie. Jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy i czekamy na relacje Marcina z Wiecznego Miasta.

Tekst/Foto: ZSRCKU w Przemystce

Kącik mola książkowego
Tym razem zapraszam do lektury powieści przedstawicielki lite-

ratury iberoamerykańskiej – Isabel Allende. „Dom dusz”, książka 
określana jako jedna z najpiękniejszych historii o miłości, jedna z 
najpiękniejszych historii rodzinnych. Pełna ciepła opowieść o rodzi-
nie gwałtownego Estebana Trueby i o pokoleniach kobiet, które go 
otaczały: siostrze Feruli, której miłość potrafiła zadusić, żonie Clarze, 
dla której kontakt z duchami był szarą rzeczywistością, córce Blan-
ce, która głęboko pokochała najmniej odpowiednią osobę, a także 
o tragicznie zmarłej Rosie, której niewinności świat nie mógł znieść, 
i wnuczce Albie, która stała się kronikarką rodziny. Ich losy splatają 
się z wielką historią narodu na skraju przepaści i są świadectwem 
dramatycznych i krwawych przemian społecznych i politycznych. 

Dalsze losy bohaterów w książkach: „Córka fortuny” i „Portret 
w sepii”. 

Tekst: Dorota Świderska MiPBP w Radziejowie

Reprezentacja radziejowskiego TMK

W tegorocznej 47. edycji Nagrody im. 
Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury 
ludowej” radziejowskie Towarzystwo Mi-
łośników Kujaw otrzymało wyróżnienie 
w kategorii instytucji i organizacji zasłu-
żonych w opiece i upowszechnianiu kul-
tury ludowej. 

W środę, 6 lipca, na Zamku Królewskim 
w Warszawie wszyscy wyróżnieni za cało-
kształt twórczości odebrali nagrody podczas 
uroczystej gali. Znalazła się tam również de-
legacja TMK z Radziejowa na czele z prezes 
stowarzyszenia Haliną Paczkowską. Z okazji 
tego sukcesu starosta radziejowski Jarosław 
Kołtuniak jeszcze raz składa stowarzysze-
niu najserdeczniejsze gratulacje oraz życzy 
wszelkiej pomyślności, wytrwałości i satys-
fakcji z promocji kujawskiej tradycji i kultury.

Nagroda im. Oskara Kolberga to najstar-
sze i najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie 
kultury tradycyjnej w Polsce, ustanowione 
w 1974 roku. Jej patronem jest Oskar Kol-
berg (1814-1890), polski etnograf, folklory-
sta i  kompozytor. Towarzystwo Miłośników 

Oskar dla naszego TMK!

Kujaw w Radziejowie istnieje od 1962 r. W tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia aktywno-
ści. Podstawową działalnością stowarzyszenia jest prowadzenie Izby Regionalnej, w której 
mieści się jego siedziba. W swoich działaniach dba o podtrzymywanie tradycji narodowej 
i regionalnej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu lokalnego. Promuje także lokalnych 
twórców ludowych.

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: TMK w Radziejowie
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Sport i rekreacja

Z wizytą w klubie żeglarskim „Popiel”

Reprezentacja Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie Zajęcia ze strzelectwa sportowego

Od 30 czerwca do 1 lipca 2022 uczniowie z klasy 2TLS i 2 TLR 
technikum logistycznego z Zespołu Szkół Mechanicznych w Ra-
dziejowie, pod opieką nauczyciela Krzysztofa Rosińskiego, 
uczestniczyli w wakacyjnym pikniku strzeleckim, który odbył 
się na terenie strzelnicy sportowej w Kobylnikach.

Celem zgrupowania była integracja młodzieży, współdziałanie 
i współzawodnictwo w czasie rozgrywanych konkurencji strzeleckich. 
Dwudniowe zgrupowanie, w trakcie którego odbyły się zajęcia ze strze-
lectwa sportowego, rozwijanie namiotów, pełnienie służby wartowni-
czej w nocy, spływ kajakowy, rozpalanie ogniska, przygotowanie posił-
ków – to świetna okazja, aby się sprawdzić w nietypowych warunkach.

Bardzo dziękujemy prezesowi Rejonowej Organizacji LOK w Kru-
szwicy Ryszardowi Greinertowi za serdeczność i gościnność, Andrze-
jowi Kornaszewskiemu za przybliżenie historii Klubu Żeglarskiego 
„Popiel” w Kruszwicy, prezesowi Klubu Żeglarskiego „Popiel” w Kru-
szwicy Katarzynie Kornaszewskiej za użyczenie sprzętu wodnego. 
Dziękujemy również Sylwii Wesołowskiej, przedstawicielowi Rady 
Rodziców z klasy 2TLS za okazaną pomoc podczas trwania pikniku. 
Profesjonalne przygotowanie zgrupowania dało możliwość racjo-
nalnego i bezpiecznego spędzenia czasu wolnego, a także wspólnej 
zabawy podczas wakacji.

Tekst/Foto: Krzysztof Rosiński

Piknik strzelecki

Na trasie spływu

Spływ kajakowy,  zorganizowany przez BiOK w Piotrkowie Ku-
jawskim, odbył się 31 lipca br. Celem wydarzenia było m.in.: 
aktywne spędzanie czasu przez mieszkańców gminy Piotrków 
Kujawski i ościennych, rozszerzanie aktywności i integracji spo-
łecznej, promocja walorów przyrodniczych oraz popularyzacja 
sportu i turystyki. Warunki pogodowe nie pozwoliły, aby spływ 
odbył się według planowanej trasy, dlatego organizatorzy zde-
cydowali o zmianie godziny spływu i skróceniu trasy. 

Kajakiem po przygodę
O godz. 11.00 kajakowicze spotkali się w gospodarstwie agro-

turystycznym w Połajewku, skąd udali się na miejsce rozpoczęcia 
spływu - plaży w Mielnicy Dużej. O godz. 12:00 rozpoczął się spływ. 
Organizatorzy przygotowali dla każdego ekwipunek: wodę pitną, 
batony energetyczne, płaszcze przeciwdeszczowe, szczelne folie 
na elektronikę. Odcinek do momentu wpłynięcia do Kanału Warta 
– Gopło był bardzo wymagający dla uczestników. Wysoka fala oraz 
padający deszcz utrudniał swobodne dopłynięcie do miejscowości 
Przewóz. Organizatorzy zapewnili zabezpieczenie spływu przez ra-
towników z WOPR ze Ślesina, którzy cały czas czuwali nad bezpie-
czeństwem uczestników. Mogliśmy również liczyć na pomoc policji 
wodnej z KPP w Radziejowie, która patrolowa trasę wzdłuż kanału. 
Pierwszym przystankiem na przerwę śniadaniową była miejscowość 
Warzymowo. Po dwóch godzinach spędzonych na wodzie uczestni-
cy dotarli do miejsca zakończenia spływu - Śluzy w Koszewie. Dzięki 
pomocy druhów z OSP Połajewo wszyscy powrócili do agroturystyki 
w Połajewku, gdzie o godz. 14.30 organizatorzy zapewnili ciepły po-
siłek oraz chwilę odpoczynku po spływie. Dziękujemy policji wodnej 
z KPP Radziejów oraz OSP Połajewo za pomoc przy organizacji wy-
darzenia.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Arkadiusz Szczurowski
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jednego „marudera”. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam 
w znalezieniu pomysłów na przełamanie wakacyjnej nudy, a także 
wójtowi gminy Arturowi Rucińskiemu, Izabeli Lewandowskiej – Pa-
liwoda, Edycie Estkowskiej oraz paniom z KGW przy Klubie Seniora 
w  Stróżewie. Wakacyjna AktywAKCJA zakończyła się w sobotę 30 
lipca piknikiem rodzinnym na plaży gminnej w Głuszynie. Szkoda, 
że nasze wakacyjne zajęcia minęły tak szybko, a na kolejne trzeba 
czekać aż 365 dni.

 Tekst: Renata Szymborska
 Foto: Wioletta Wudarska

Wieści gminne z Bytonia

Rodzinnie na głuszyńskiej plaży

Wakacyjna AktywAKCJA

Na plaży gminnej w Głuszynie 29  i  30 lipca 2022 r. odbył się piknik rodzinny. Orga-
nizatorem imprezy był wójt gminy Bytoń, przy współudziale Ministerstwa Rodziny i 
Polityki Społecznej oraz Koła Gospodyń Wiejskich przy Klubie Seniora w Stróżewie.

Wydarzenie zostało połączone z III Spotkaniem Miłośników BMW. Pierwszego dnia pik-
niku zaszczycili nas swoją obecnością Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, 
poseł na Sejm RP Joanna Borowiak oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdano-
wicz. Mieszkańcy gminy mieli okazję porozmawiać o lokalnych problemach i wysłuchać 
wystąpienia przybyłych gości. Marlena Maląg wręczyła wójtowi podziękowanie za ciepłe 
przyjęcie i możliwość spotkania z mieszkańcami. Po wystąpieniu wójt gminy Bytoń złożył 
podziękowania przybyłym gościom. Wręczył kwiaty oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Pani 
Minister wraz z gośćmi udała się następnie do wyremontowanego dworku, który został od-
dany dla potrzeb Klubu Seniora. Była pełna podziwu, pomysłowości, jak również zaanga-
żowaniu władz lokalnych dla potrzeb mieszkańców społeczności bytońskiej, gdzie również 
mieści się wyremontowany Klub Dziecięcy.

Drugiego dnia w programie festynu znalazły się m.in.: wystawa klasyków BMW oraz prze-
jazd pobliskimi miejscowościami, stoisko z gadżetami BMW, konkursy z nagrodami dla dzie-
ci i dorosłych, malowanie BMW, konkurencje sprawnościowe, zjeżdżalnie dla dzieci, pokazy 
strażackie, wystawy rękodzieła artystycznego, atrakcje kulinarne, zdobienie twarzy koloro-
wymi farbami, mecz piłki plażowej, a także zabawa taneczna.

Wójt Artur Ruciński kieruje podziękowania za zaangażowanie oraz pomoc: Komendzie 
Powiatowej PSP w Radziejowie, Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie, dyrektorowi 
Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu 
Auto-Bax Morzyce oraz miłośnikom BMW.

Tekst/Foto: UG w Bytoniu

Goście pikniku rodzinnego

Malowanie BMW

Zawody siłowo-sprawnościowe

Warsztaty rękodzieła

Wzorem lat ubiegłych Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka 
Publiczna w Bytoniu, z myślą o dzieciach spędzających wakacje 
w domu, zorganizowała im miłe spędzenie czasu w bibliotece.

Tegoroczne wakacje przebiegały pod hasłem „Wakacyjna Akty-
wAKCJA”. WCK i BP otrzymała dofinansowanie z programu granto-
wego „Wakacyjna AktywAKCJA” na zorganizowanie aktywnego wy-
poczynku dla dzieci z terenu naszej gminy i wypoczywających u nas. 
Zajęcia odbywały się przez cały lipiec cztery razy w tygodniu. Były 
to zajęcia ruchowe, zumba, joga oraz sportowe. Dzieci brały udział 
w warsztatach kulinarnych i rękodzieła. Zrobiły piękne odlewy z gip-
su, pachnące mydełka, wianki z polnych kwiatów i palcami malowa-
ne, kolorowe obrazy. Poznały tajniki kuchni polskiej, upiekły pysz-
ne bułeczki z owocami czy gofry. Przygotowały kolorowe, zdrowe 
kanapki i usmażyły 
karbowane frytki.

Celem akcji było 
zapełnienie czasu 
wolnego, integra-
cja dzieci w różnym 
wieku i aktywne 
spędzenie czasu. 
Ciekawa, różnorod-
na oferta wycią-
gnęła z domu nie- Bieg z przeszkodami
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białe lwy i tygrysy. Dzieci były uczestnikami 
karmienia zwierząt. Widziały, jakie ilości po-
karmu może zjeść tak duże zwierzę. Piękna 
foka o imieniu Dawid zaprezentowała swoje 
umiejętności i akrobacje. Wszystkim bar-
dzo podobały się kozy i alpaki. Zwierzątka 
bardzo przyjazne, każdy mógł je pogłaskać, 
a  także zobaczyć, jak są karmione. Byliśmy 
również w Figlarni, która jest na terenie 
ZOO, gdzie dzieci dobrze się bawiły. Słońce 
i piękna pogoda towarzyszyły nam cały czas. 
Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni wrócili-
śmy do domów. To była bardzo udana wy-
cieczka.

11 sierpnia do Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Dobrem przyjechał ponownie teatr 
„Maska” z Krakowa ze spektaklem pt. „Ekolo-
gia z Alicją Królikiem i Kapelusznikiem”. Do-
wiedzieliśmy się, jak dbać o naszą planetę, 
jak segregować odpady, jakie pojemniki do 
tego służą. Przedstawienie było zabawne, 
ale również pouczające. Na zawsze pozosta-
nie w pamięci każdego.

 Tekst: Iwona Jarzębińska
Foto: Archiwum GOK

Wieści gminne z Dobrego

W niedzielę, 7 sierpnia 2022 roku, na stadionie sportowym 
w Dobrem odbyła się kolejna edycja gminnych zawodów stra-
żackich. Poprzednia odbyła się w sierpniu 2021 roku, podczas 
pikniku rodzinnego. Zawody zostały rozegrane w dwóch kon-
kurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz 
ćwiczenie bojowe.

Atrakcje dla najmłodszych

Do zawodów przystąpiło pięć jednostek OSP: Bodzanowo, Broni-
sław, Byczyna, Dobre i Krzywosądz, które przy licznie zgromadzonej 
publiczności prezentowały swoje umiejętności. Ostatecznie klasyfi-

Zawody strażackie – kolejna edycja

Wakacje z uśmiechem i zabawą

kacja przedstawia się 
następująco: 1. miej-
sce: OSP Byczyna, 2. 
miejsce: OSP Krzy-
wosądz, 3. miejsce: 
OSP Bodzanowo, 
4. miejsce: OSP Do-
bre, 5. miejsce: OSP 
Bronisław. Wszystkie 
jednostki otrzymały 
atrakcyjne nagrody 
rzeczowe, dyplomy 
i statuetki ufundowane przez wójta gminy Dobre Stefana Śpibidę. 

Dodatkowo podczas trwania zawodów dzieci mogły korzystać 
z bezpłatnej zjeżdżalni oraz wziąć udział w animacjach i różnych 
konkursach przeprowadzanych przez panie animatorki. Po części 
oficjalnej zarówno kibice, jak i uczestnicy, skorzystali z poczęstunku 
w formie pysznej grochówki. Dziękujemy bardzo startującym druży-
nom za zaangażowanie oraz postawę fair play podczas udziału w za-
wodach. Podziękowania należą się również strażakom z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, którzy sę-
dziowali tegoroczne zawody.

Tekst/Foto: Katarzyna Marciniak

Uczestnicy wycieczki do ZOO Borysew

Wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dobrem rozpoczęły się bardzo wesoło, 
kolorowo i aktywnie. 3 lipca na Stadionie 
Sportowym w Dobrem odbył się piknik 
„Powitanie Wakacji”, który cieszył się bar-
dzo dużym zainteresowaniem, po ostat-
niej długiej covidowej przerwie mogli-
śmy się spotkać bez żadnych ograniczeń. 

Było wszystko – dla ducha i ciała. Mo-
gliśmy się cieszyć pięknymi występami lo-
kalnych zespołów, sekcji tanecznych, jak 
i zaproszonych gości, do późnych godzin 
nocnych. Lokalne KGW przygotowały wy-
pieki „Na Drożdżach” – bo właśnie taki był 
temat naszego konkursu. Panie obdarowa-
ły nas pysznymi drożdżówkami, chlebkami 
i innymi innowacyjnymi potrawami i wypie-
kami, których bazą były drożdże. Było pysz-
nie! Podczas pikniku poznaliśmy również 
zwycięzców corocznego konkursu „Czysta 
zagroda”. Nie zabrakło dmuchanych zjeż-
dżalni, pań animatorek – członkiń Stowarzy-
szenia Promyk, które atrakcyjnie zorganizo-
wały czas dla najmłodszych i nie tylko.

Dzieci licznie przybyły na akademię pla-
styczną, którą prowadziła Mirosława Szpor-

Zwycięska drużyna – OSP Byczyna

ka. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. 
Mali i więksi artyści plastyczni z całym ser-
cem i zaangażowaniem wykonywali różne 
prace, które później mogli zabrać do domu 
lub zostawić na wystawce w sali plastycznej. 
To był miło spędzony czas.

7 lipca zagościł u nas teatr „Maska” z Kra-
kowa, który przedstawił spektakl pt. „Być do-
rosłą bardzo chciała i...”. Dzieci z ciekawością 
oglądały spektakl, również dobrze się przy 
tym bawiły. Uśmiech nikomu z twarzy nie 
znikał. Z dużym przejęciem odpowiadały na 
zadawane przez artystów pytania. Była to 
pouczająca zabawa – czy warto szybko być 
dorosłym czy lepiej być dzieckiem i spełniać 
swoje dziecięce marzenia?

Kolejne dni spędziliśmy z paniami anima-
torkami. Na animacje przybyła spora ilość 
uczestników. Były gry, konkursy, zabawy itp. 
Największe wrażenie zrobiła na dzieciach 
bańka mydlana, do której każdy mógł wejść 
i zostać w niej zamknięty. Również spora 
grupa dzieci wzięła udział w warsztatach 
pt. „Personalizowane koszulki” i „Malowanie 
Piaskiem”. Praca każdego była inna, koloro-
wa i zrobiona własnoręcznie. Każdy swoje 
arcydzieło mógł zabrać do domu.

8 lipca przyjechało do nas Kino Sferycz-
ne. Odbyły się dwa seanse. Pierwszy był dla 
dzieci młodszych. Z dużym zaciekawieniem, 
w kopule i na leżąco maluchy oglądały film 
pt. „Zaczarowana rafa”. Starsze dzieci obej-
rzały film pt. „Na skrzydłach marzeń”. Wszy-
scy na długo zapamiętają obejrzane seanse 
w tak oryginalny sposób.

Największą i wyczekiwaną wycieczką 
była wizyta w ZOO w Borysewie. Najbar-
dziej podobały się i zrobiły duże wrażenie 

Rozdanie nagród w konkursie - Czysta zagroda
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Wieści gminne z Osięcin

Promesa dla Osięcin
28 lipca we Włocławku odbyło się wręczenie promes Rządowego 

Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” III Edycja. Gminie 
Osięciny przyznano 1 960 000 zł na budowę i wyposażenie świetli-
cy wiejskiej w miejscowości Jarantowice.

Podczas uroczystości promesę wójtowi wręczyli: wicewojewoda 
województwa kujawsko-pomorskiego – Józef Ramlau oraz posłowie 
naszego regionu: Anna Gębicka, Joanna Borowiak i Jan Krzysztof Ar-
danowski.

Tekst: Ewelina Ceglarek
Foto: UG w Osięcinach

(od lewej): Krzysztof Ardanowski, Joanna Borowiak, Jerzy Izydorski, Anna Gębicka  
i Józef Ramlau

W Restauracji „Szyk” w Osięcinach, 21 lipca, odbyła się uroczy-
stość wręczenia medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy parom małżeńskim, które obchodziły 50-lecie 

Złoty Jubileusz

Festyn na powitanie wakacji

pożycia małżeńskiego. Prezydent uhonorował 9 par w naszej 
gminie, a wójt Jerzy Izydorski wręczył w jego imieniu medale 
długoletnim małżeństwom. 

Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, to do-
wód wzajemnego zrozumienia / i istoty związku małżeńskiego. Niech 
ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń. Taki-
mi słowami zaczynały się listy gratulacyjne, które jubilaci otrzymali 
wraz z prezentami od samorządu gminnego. Pamiątkowe medale 
otrzymali: Danuta i Janusz Benedykcińscy, Henryka i Jerzy Drze-
wuccy, Zofia i Edmund Grabowscy, Cecylia i Jacek Grochowal-
scy, Krystyna i Marian Olczakowie, Anna i Adam Olczakowie, 
Anna i Włodzimierz Romanowscy, Zofia i Henryk Stolarscy, Te-
resa i Lesław Wesołowscy. 

Na uroczystości, oprócz wójta Osięcin, który jest jednocześnie 
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, obecni byli: sekretarz gmi-
ny Monika Fabisiak, skarbnik Jolanta Smętek, Ryszard Błaszczyk 
– Przewodniczący Rady Gminy Osięciny oraz Renata Zdzichowska 
– zastępca kierownika USC. Uroczystość uświetnił występ „Chóru 
Męskiego” z Osięcin.

Tekst/Foto: UG w OsięcinachJubilaci wraz z przedstawicielami samorządu lokalnego

W upalne, niedzielne popołudnie (03.07) odbył się długo wy-
czekiwany festyn rekreacyjno-sportowy z okazji powitania wa-
kacji na odnowionym stadionie w Osięcinach. Po dwóch latach 
przerwy, rozegrane zostały gminne zawody sportowo-pożaro-
we. Ponadto na scenie zaprezentowali się wykonawcy, którzy 
muzycznie bawili przybyłych mieszkańców. 

W tym roku w rywalizacji udział wzięło 6 jednostek OSP, w tym 
2 młodzieżówki, a oto wyniki ich zmagań: I miejsce OSP Pilichowo – 
105,99 pkt, II miejsce OSP Ruszki – 106,81 pkt, III miejsce OSP Wola 
Skarbkowa – 109,91 pkt, IV miejsce OSP Osięciny – 113,75 pkt.

Wyniki drużyn młodzieżowych: I miejsce – drużyna młodzieżowa 
powyżej 16 lat z Woli Skarbkowej (118,10 pkt), II miejsce – drużyna 
młodzieżowa do 16 lat z Woli Skarbkowej (131,75 pkt). 

Rzut do celu

Bańki mydlane

Tego dnia również odbyły się wakacyjne rozgrywki w siatkowej 
piłce plażowej mężczyzn. Końcowa tabela wyników przedstawia 
się następująco: I miejsce – Dawid Zbawicki, Mateusz Budziński, 
II miejsce – Maksymilian Wawrzyniak, Marcel Ignasiak, III miejsce 
– Maciej Zarzycki, Miłosz Balcerak.

Blok muzyczny otworzyła formacja Czekaniem z Bydgoszczy, 
która zaprezentowała swoje autorskie utwory. Następnie widownię 
bawił znany wśród mieszkańców zespół Tomas, który gościł tego 
wieczoru na scenie dwukrotnie! Gwiazdą wieczoru była grupa Selfie 
– tworząca muzykę z gatunku disco-polo. W klubowym stylu zaba-
wę taneczną zakończył DJ Tyczek.

Organizatorzy z myślą o najmłodszych uczestnikach, zapewnili 
dmuchany park rozrywki oraz animacje. Festyn zorganizowali: Sa-
morząd Gminy Osięciny, GKS Ziemowit, Zarząd Gminny OSP 
oraz GOK Osięciny.

Tekst/Foto: GOK w Osięcinach
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Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Zespół folklorystyczny „Piotrkowianie”

Organizatorami niedzielnego Pikniku Wakacyjnego w Piotrko-
wie Kujawskim byli burmistrz miasta i gminy oraz BiOK. 14 sierp-
nia  na stadionie miejskim organizatorzy przygotowali szereg 
atrakcji, m.in.: koncerty, pokazy, konkurencje sportowe, wesołe 
miasteczko, stoiska wystawowe, promocyjne i gastronomiczne.

Burmistrz Sławomir Bogucki wraz z Przewodniczącym Rady Miej-
skiej Arkadiuszem Włodarskim i dyrektorem Biblioteki i Ośrodka Kul-
tury  Przemysławem Wawrzyniakiem  przywitali wszystkich uczest-
ników wydarzenia, a wśród nich piłkarzy oldboy MLKS Zjednoczeni 
Piotrków i START Radziejów. Na płycie głównej stadionu rozegrano 
towarzyski mecz tych drużyn, który zakończył się remisem 1:1. Ze-
społy oldboyów otrzymały z rąk przedstawicieli władz samorządu 
pamiątkowe puchary. 

Po sportowych zmaganiach scenę przejęły zespoły muzyczne: 
Piotrkowianie, Orkiestra Dęta w repertuarze big – bandowym, lokal-
ny zespół Infected, który wykonał swoje autorskie utwory oraz naj-
większe hity z Opola. Kolejnym artystą, którego mogliśmy gościć 
podczas pikniku był raper QBIK. Jego kanał w serwisach społeczno-
ściowych przez kilka lat zebrał ponad milion subskrypcji. Raper wraz 
z dj-em zachwycili publiczność, która wspólnie z muzykami śpie-
wała ich piosenki. Gwiazdą wieczoru był zespół TOP GIRLS. Justyna, 
Natalia i Kasia porwały piotrkowską publiczność do tańca przy naj-
większych hitach grupy. 

Yoga – ćwiczenia relaksacyjne

Oj, ciut za duży! Mierzenie stroju bojowego

W tym roku w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Piotrkowie Kujaw-
skim odbyły się dwie tury zajęć wakacyjnych. Pierwsza w lipcu 
od 18 do 22, natomiast druga od 1 do 5 sierpnia. W poniedziałki 
mogliśmy spotkać  się ze  strażakami z OSP Piotrków Kujawski, 
którzy uświadamiali naszych uczestników o zagrożeniach wa-
kacyjnych oraz przybliżali zakres swojej pracy.

Poniedziałkowy poranek nie obył się też bez kolorowych, bańko-
wo-balonowych animacji, w których dzieci bardzo chętnie uczestni-
czyły. Główną atrakcją  była wycieczka do warszawskiego Centrum 
Nauki Kopernik. Uczestnicy wakacyjnych zajęć mogli osobiście do-
świadczać różnych ciekawych zjawisk, a także wziąć udział w wypra-
wie w kosmos podczas seansu w planetarium.

Plenerowo i z rozmachem

Nie było nudy!

(od prawej): Sławomir Bogucki, Arkadiusz Włodarski i Przemysław Wawrzyniak

Oprócz występów artystycznych najmłodsi uczestniczy pikniku 
wzięli udział w konkursie wiedzy o Piotrkowie Kujawskim. Konkur-
sowicze otrzymali upominki w postaci biletów wstępu do wesołe-
go miasteczka. Starsza część publiczności obejrzała umiejętności 
strongmena Szymona Holesińskiego, a także mogła spróbować 
swoich sił w konkurencji Spacer Farmera. Uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe puchary oraz gadżety. Na zakończenie festynu zabawę 
taneczną poprowadził Dj C-ONE.

Podczas pikniku zaprezentowały się również stoiska: Fundacja 
Polskiej Białej Gęsi, Miód z własnej pasieki, stoisko do znakowania 
rowerów czy punkt komitetu społecznego „Serce dla małego bez-
domniaka”, również  stoiska gastronomiczne oraz ogromne wesołe 
miasteczko z atrakcjami dla dzieci i młodzieży.

Dziękujemy naszym sponsorom: burmistrzowi Miasta i Gminy 
Piotrków Kujawski Sławomirowi Boguckiemu, Pizzerii OAZA Beata 
i Sławomir Graczyk, Hurtowni kostki brukowej GAW-BRUK, Firmie 
ELMEX Leszek  Przybysz. Dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta 
i Gminy Piotrków Kujawski za pomoc w organizacji wakacyjnego 
przedsięwzięcia.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Anna Wawrzyniak

Środowe popołudnie grupy spędziły w Ośrodku Terapeutycz-
no-Wypocznynkowym „Ranczo u Lucy”, gdzie miały możliwość 
karmienia zwierząt, zabaw terenowych czy zjedzenia pysznej kieł-
baski z ogniska. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy, było ZOO 
w Płocku. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek na temat życia 
czy zwyczajów zwierząt, zamieszkujących płocki ogród zoologiczny. 
Ponadto uczestnicy zajęć wakacyjnych wzięli udział w warsztatach 
z uważności z eleatami jogi. Zapoznali się ze swoimi emocjami i spo-
sobami ich wyrażania.

Dziękujemy wszystkim dzieciom i do zobaczenia w przyszłym 
roku!

Tekst/Foto: Anna Kaleta-Chmielewska/Karolina Bladowska
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W Skibinie wesoło jak co roku!
Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie od wielu lat 
jest organizatorem zajęć wakacyjnych dla dzieci, które pozostają 
w domu, a ich rodzice pracują zawodowo lub w gospodarstwie 
rolnym. Staramy się zapewnić im opiekę w czasie nieobecności 
rodziców, oferując wiele ciekawych warsztatów i wyjazdów.

W GOK-B w Skibinie spotkania wakacyjne trwały od 6 lipca do 
5  sierpnia 2022 r. Tematyka zajęć była różnorodna: warsztaty pla-
styczne, podczas których dzieci wykonywały swoją widokówkę 
z wakacji, lepienie z masy solnej, a także robienie bransoletek z ko-
lorowego sznurka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 
kulinarne: pieczenie ciasteczek kruchych i ich dekorowanie kolo-
rowymi lukrami, wykonywanie cake pops (ciastko na patyku). Dba-
liśmy też o aktywność fizyczną naszych podopiecznych, dlatego 
odbywały się zajęcia sportowe, takie jak: zumba, zabawy z chustą 
animacyjną, gra w piłkę nożną, różnego typu zawody sportowe czy 
przeciąganie liny. Najwięcej radości dzieciom sprawiły podchody 
i szukanie skrzyni ze skarbem, w której kryły się słodkie wafelki. 

Pływalnia Plusk w Radziejowie

Z policjantami KPP w Radziejowie odbyliśmy spotkanie i poga-
dankę o zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacji. Pokaz udziela-
nia pierwszej pomocy przygotowali dla nas strażacy z Komendy Po-
wiatowej PSP w Radziejowie. Z przedstawicielami Centrum Zdrowia 
i Rozrodu Zwierząt w Radziejowie uczestnicy wakacyjnych spotkań 
rozmawiali o opiece nad zwierzętami, ich odpowiednim karmieniu 
i pielęgnacji. 

Dużo spacerowaliśmy, Byliśmy na trzech długich spacerach. 
W trakcie pierwszego – po Radziejowie – odwiedziliśmy ogród Oj-
ców Franciszkanów, Izbę Regionalną oraz plac zabaw przy restau-
racji Arkadia. Drugi – miał miejsce w Płowcach. Przeszliśmy ścieżką 
edukacyjno-przyrodniczą, poznając ważne miejsca i wydarzenia 
historyczne. Kolejny wiódł śladami ciekawych radziejowskich hi-
storii. Naszym przewodnikiem był bibliotekarz i historyk Krzysztof 

Pogadanka na temat bezpiecznego wypoczynku

Wątrobicz. Mieliśmy okazję usłyszeć ciekawostki, dotyczące naszego 
miasta: o tym, że w Radziejowie były kiedyś cztery kościoły, a tak-
że zamek, w którym odbyły się zaręczyny córki Władysława Jagiełły, 
o skarbie ukrytym w ścianie i wielu innych tajemnicach. Na koniec 
dnia dzieci udały się na radziejowski basen. 

Był też czas na wyjazdy. Byliśmy w magicznej krainie Dzikiego 
Zachodu Westerland w Józefowie, Doline Skrzatów w Chociszewie, 
Zielonej Szkole w Goreniu Dużym, ZOO w Borysewie, wiosce indiań-
skiej Tatanka w Solcy Małej, a także w Sopocie i Gdańsku. Dzięki 
naszym sponsorom, dzieci mogły skorzystać z bezpłatnej wyciecz-
ki do Ostrówka na Wyspę Perperuny. W czwartek, 4 sierpnia w na-
szym GOK-B odbyło się zakończenie zajęć wakacyjnych. Tego dnia 
dzieci mogły korzystać z wielu atrakcji i poczęstunku: frytek, pizzy 
oraz słodkości. W tym roku, zanim rozpoczęły się zajęcia wakacyjne, 
w dniach 27-28 czerwca dzieci miały możliwość wyjazdu do Warsza-
wy i zwiedzanie stolicy Polski.

Na promie – w drodze na wyspę

Zajęcia kulinarne

Dziękujemy tym, którzy wsparli nas finansowo. Okazując swo-
je dobre serce, przyczynili się do zrealizowania wakacyjnych zajęć, 
które dały dzieciom wiele radości i atrakcji. Uczestnicy na każdych 
zajęciach mieli śniadanko, napoje oraz słodkości. Wszyscy chętnie 
i z zapałem uczęszczali na nasze zajęcia, nawiązało się wiele przyjaź-
ni, dlatego też żal było się rozstawać. Mamy nadzieję że za rok znów 
się spotkamy podczas zajęć wakacyjnych. Dziękujemy niezawodnej 
firmie przewozowej Naftex z Witowa, której kierowcy zawsze szczę-
śliwie dowozili nas do celu. Dziękujemy też rodzicom za zaufanie 
i przekazanie nam swoich pociech pod opiekę, a dzieciom za aktyw-
ne uczestnictwo w zajęciach. Są już tacy, którzy od wielu lat biorą 
udział w półkoloniach. Dla nas – organizatorów – to wielka satysfak-
cja i radość. Jak powiedział kiedyś Janusz Korczak – Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat.

Tekst/Foto: Jolanta Raźniewska
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W słoneczne piątkowe popołudnie, 
15  lipca odbyło się otwarcie sezonu na 
plaży Orle. Pogoda dopisała, a impreza 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Jak zwykle, można było skorzystać na 
niej z wielu atrakcji!

Tradycyjnie odbył się turniej siatkówki 
plażowej. Uczestniczyło w nim 7 drużyn, 
a  zwycięstwo odniósł zespół Służby, której 
kapitanem był Radosław Urbaniak. II miejsce 
zdobyła drużyna Velago na czele z Patrycją 
Matusiak. Na ostatnim miejscu podium zna-
leźli się Amatorzy, którym przewodniczył 
Włodzimierz Kordylak. Nagrody ufundowa-
ne przez wójta gminy Konrada Lewandow-
skiego wręczyła sekretarz Joanna Kosińska. 

Strażacy zaprezentowali swoje umiejęt-
ności na wodzie, a wodni ratownicy prze-
prowadzili kurs pierwszej pomocy. Otwarcie 
sezonu uświetniły występy grupy tanecznej 
Iskry pod opieką instruktorki Pauliny Ma-
kowskiej i wokalistów ze studium Sztuki 
Wokalnej prowadzonej przez Aleksandrę Ziółkowską. Wystąpiła u 
nas również, mieszkająca na stałe w Irlandii, Martynka Szymkow-
ska. Orkiestra Rozrywkowa Sempre Cantabile wprowadziła publikę 
w szampański nastrój, a zespół Lubranieckie Gitary grał i bawił przy 
promieniach zachodzącego słońca. Można było zjeść grochówkę 
ufundowaną przez gminny ośrodek kultury i skorzystać z baru przy 

Plaża Orle 2022!

„Lubranieckie Gitary”Kino plenerowe

Mecz piłki siatkowej Pokazy taneczne

Plaża w Orlu – widok z drona

naszej plaży. Zwieńczeniem imprezy było kino plenerowe. Zaprasza-
my za rok!

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania 
wydarzenia. W szczególności podziękowania kierujemy do Banku 
BNP Paribas, Krajowej Spółki Cukrowej S.A oraz Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu naszej gminy.

Tekst/Foto: UG w Topólce
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PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 998/112

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
18 czerwca 2022 r. na w Szalonkach doszło do pożaru samocho-

du osobowego. Zgłoszenie o zdarzeniu przyjęto o 11:29. Na miejsce 
zdarzenia zadysponowano służby ratownicze, które po przybyciu 
zastały na prawym pasie ruchu drogi powiatowej samochód oso-
bowy, w którym paliła się komora silnika. Pojazdem podróżował 
mężczyzna, który o własnych siłach opuścił go przed przybyciem 
jednostek ochrony przeciwpożarowej, nie odnosząc żadnych obra-
żeń. Działania zastępów polegały na odłączeniu akumulatora, zakrę-
ceniu butli z gazem, dogaszeniu komory silnika i deski rozdzielczej 
oraz uprzątnięciu nadpalonych elementów z jezdni.

Tekst: st. kpt. mgr Mariusz Marciniak
Opracowanie: sekc. Patryk Wojciechowski

4 sierpnia 2022 r. doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia 
w na terenie zakładu mleczarskiego LacPol w Piotrkowie Kujawskim. 
Z jednego z pojemników DPPL (duże pojemniki do przewozu lu-
zem) ustawionych pod wiatą doszło do wycieku kwasu azotowego. 
Pojemnik z kwasem azotowym wywrócił się i doszło do wycieku. 
Strażacy PSP i OSP z powiatu radziejowskiego zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia, rozstawiając między innymi kurtynę wodną. Około 200 
litrów tej cieczy strażacy ze specjalnej Grupy Ratownictwa Chemicz-
nego z Włocławka przepompowywali do innego zbiornika. Nikt nie 
został poszkodowany. Na miejsce zdarzenia przybyła także Inspek-
cja Ochrony Środowiska.

Opracowanie: sekc. Patryk Wojciechowski

5 sierpnia 2022 r. krótko przed południem przyjęto zgłoszenie 
o pożarze budynku inwentarskiego w Topólce. Służby ratownicze 
zastały na miejscu palące się baloty siana na poddaszu budynku. 
W oborze w chwili powstania pożaru znajdowało się 18 szt. bydła. 
Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów w pierwszej fa-
zie polegały na podaniu prądów wody w natarciu na palące się 
pokrycie i konstrukcję dachu oraz palące się siano. Jednocześnie 
podawano prądy wody w obronie pozostałych budynków. Po prze-
wietrzeniu obory przy użyciu wentylatora oddymiającego nie było 
konieczności ewakuacji zwierząt. Zaopatrzenie wodne realizowa-
no z hydrantu nadziemnego zlokalizowanego na terenie posesji. 
Ze względu na duże zapotrzebowanie wody realizowano również 
dowożenie z innych hydrantów zlokalizowanych na terenie gminy 
Topólka. W drugiej fazie działań przystąpiono do przelewania wodą 

Od 14 maja 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 213 zdarzeń, w tym:

Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość interwencji
1. Pożar 26
2. Miejscowe zagrożenie 187
3. Alarm fałszywy 20

tlących się balotów siana zgromadzonych na poddaszu oraz usunię-
ciu ich z budynku. W trakcie działań, z uwagi na duże zapotrzebowa-
nie butli z powietrzem do aparatów ochrony układu oddechowego, 
realizowano pompowanie butli w KP PSP w Radziejowie. Po zakoń-
czonych działaniach obiekt przekazano właścicielowi. Nikt nie został 
poszkodowany.

Tekst: st. kpt. mgr Mariusz Marciniak
Opracowanie: sekc. Patryk Wojciechowski

Z ŻYCIA KOMENDY
9 czerwca 2022 r. zakończył się trzydniowy cykl szkoleń dla 

strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Radziejowie z zakre-
su bezpiecznej wycinki drzew. Ćwiczenia poprzedzone były szko-
leniem teoretycznym odnośnie sposobów obalania drzew w nie-
typowych sytuacjach. W trakcie ćwiczeń miało miejsce szkolenie 
ratowników z bezpiecznej higieny pracy przy użyciu spalinowych pił 
łańcuchowych.

21 czerwca 2022 r. na Jeziorze Głuszyńskim w Głuszynie odbyły 
się ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego. Ćwiczenia zorganizo-
wano na poziomie podstawowym, a udział w nich, oprócz JRG z Ra-
dziejowa, brały OSP z terenu powiatu radziejowskiego włączone do 
KSRG i dysponujące sprzętem pływającym. Nad właściwym przebie-
giem ćwiczeń czuwał zastępca Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Radziejowie mł. bryg. Maciej Górecki, który 
na zakończenie dokonał podsumowania ćwiczeń. W ćwiczeniach 
uczestniczyli ponadto: funkcjonariusze systemu codziennego, zmia-
na służbowa, druhowie OSP, sekretarz gminy Bytoń, przewodniczący 
bytońskiej rady gminy oraz koło gospodyń wiejskich.

30 lipca 2022 r. strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejo-
wie podczas zlotu miłośników BMW, który odbył się na plaży w Głu-
szynie, przeprowadzili pokaz z ratownictwa technicznego. Strażacy 
zaprezentowali techniki działań, jakie są stosowane podczas ewa-
kuacji poszkodowanego uwięzionego w pojeździe po wypadku ko-
munikacyjnym. Po pokazie z ratownictwa technicznego każdy mógł 
przeszkolić się w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Tekst.: mł. bryg. Maciej Górecki
Opracowanie: sekc. Patryk Wojciechowski

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego 

Pogorzelisko w Topólce
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Święto Policji w powiecie radziejowskim
W piątek, 15 lipca, w Radziejowie odbyły się uroczy-
stości związane z obchodami Święta Policji. W uro-
czystej zbiórce wzięli udział policjanci, pracownicy 
Policji i zaproszeni goście.

Uroczysta defilada

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny celebrowana przez kapelana radzie-
jowskiego garnizonu ks. dziekana Ireneusza Mrowickiego. Następnie 
pododdziały Policji, klasa mundurowa oraz zaproszeni goście przema-
szerowali na boisko Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Ło-
kietka w Radziejowie, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka. Ceremonię 
zaszczycili swoją obecnością: zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w  Bydgoszczy insp. Artur Malinowski, Komendant Wojewódz-
ki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu nadbryg. Jacek Kaczmarek, 
wicestarosta radziejowski Grzegorz Piasecki, burmistrzowie i wójtowie 
miast i gmin powiatu, przedstawiciele służb i instytucji współpracują-
cych z Policją, a także policyjni związkowcy oraz emeryci.

Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie mł. insp. Tomasz 
Pacholski złożył życzenia wszystkim policjantom i pracownikom 
cywilnym radziejowskiej jednostki. Serdecznie podziękował za-
proszonym gościom za owocną współpracę, a także za wspieranie 
w różnych formach działań Policji. Podkreślił ważną rolę wzajemnej 
współpracy dla poprawy bezpieczeństwa lokalnego społeczeństwa. 
Następnie zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgosz-
czy insp. Artur Malinowski wręczył policjantom rozkazy, awansujące 
na wyższe stopnie policyjne. Na podstawie rozkazów personalnych 
w korpusie oficerskim awansował 1 policjant, w korpusie aspiran-
tów awansowało 19 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerskim 10.

Wręczenia awansów służbowych

Wszystkim policjantom oraz pracownikom cywilnym z okazji 
Święta Policji życzymy spokoju, sukcesów w wypełnianiu obo-
wiązków służbowych oraz zadowolenia z pracy i służby!

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

Radziejowscy policjanci  
biegli w szczytnym celu

Na terenie radziejowskiego kompleksu leśnego 17 sierpnia od-
był się bieg charytatywny na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom 
i Sierotom po Poległych Policjantach. Funkcjonariusze uczcili 
25-lecie fundacji 25-minutowym biegiem lub marszem. 

Przedstawiciele radziejowskiej komendy

W środę reprezentacja policjantów z Radziejowa uczestniczyła 
w wojewódzkim biegu charytatywnym, z którego dochód wsparł 
potrzebujące rodziny funkcjonariuszy. Celem biegu, którego kolej-
ne odsłony odbywają się w całym kraju jest integracją środowiska 
policyjnego i propagowaniem zdrowego stylu życia. Policjanci przez 
tę inicjatywę zachęcają do przekazywania datków za rzecz w/w fun-
dacji. Akcja trwała od 25 lipca do 18 sierpnia br.

Tekst/Foto: st. asp. Krzysztof Lizik

Wstąp do Policji
W sobotę, 13 sierpnia, przy ulicy Sportowej w Radziejowie odbył 
się piknik wojskowy, podczas którego funkcjonariusze radziejow-
skiej komendy promowali zawód policjanta.

Radziejowscy mundurowi w trakcie odbywającej się imprezy pre-
zentowali sprzęt służbowy, rozdawali odblaski, broszury dotyczące bez-
pieczeństwa, promowali oraz zachęcali potencjalnych kandydatów do 
wstąpienia w szeregi Policji. Prowadzone 
działania profilaktyczne miały również 
na celu utrzymywanie stałego kontaktu 
z lokalną społecznością i wymianę poglą-
dów oraz spostrzeżeń na temat bezpie-
czeństwa i porządku publicznego.

Wymogi formalne, jakie musi speł-
niać kandydat, aby przystąpić do re-
krutacji:
•	 posiadać co najmniej wykształcenie 

średnie lub średnie branżowe,
•	 posiadać obywatelstwo polskie,
•	 posiadać nieposzlakowaną opinię,
•	 nie być skazanym prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe,

•	 korzystać z pełni praw publicznych,
•	 posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach 

uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której 
gotów jest się podporządkować,

•	 dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów 
określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

•	 osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregu-
lowany stosunek do służby wojskowej.
Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi Policji zapraszamy do 

KPP w Radziejowie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30.
Tekst/Foto: st. asp. Krzysztof Lizik

Zapraszamy w nasze szeregi!
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Rozmaitości

Siedziba Gestapo – dom ten w niezmienionej formie istnieje do dzisiaj

83 lata temu wybuchła II wojna światowa – największa wojna 
w historii, która według różnych szacunków pozbawiła życia od 
50 do 78 milionów ludzi na całym świecie. Cierpiało także wielu 
mieszkańców naszego regionu. W czasie okupacji niektóre wsie 
kujawskie się wyludniły – miejscowa ludność była wywożona na 
roboty do III Rzeszy lub Generalnej Guberni, niektórych zaś za-
trudniano jako służbę w ich własnych gospodarstwach, które za-
jęli Niemcy. Niszczono kulturę materialną w miastach i na wsiach. 

W latach 1939-1945 Radziejów znajdował się na terenach okupo-
wanych przez Niemcy. Został bezpośrednio przyłączony do III Rze-
szy, w granicach tzw.  Kraju Warty. Nikomu nie trzeba przypominać, 
że II  wojna światowa miała wpływ na losy każdej polskiej rodziny 
i każdej polskiej miejscowości, a faszyzm i nazizm doprowadziły do 
cierpienia i śmierci wielu ludzi. Hitlerowcy również po wkroczeniu do 
naszego regionu stosowali brutalne działania wobec mieszkańców. 
W czasie wojny radziejowianie walczyli głównie w szeregach 14. Puł-
ku Piechoty z Włocławka i 59. Pułku Piechoty z Inowrocławia. Wielu 
z nich bohatersko zginęło lub dostało się do niewoli (przez istniejący 
w Inowrocławiu w latach 1940–1945 obóz przesiedleńczy przeszło 
ok. 10 tysięcy Polaków, kilkuset z nich zamordowano na miejscu). 

Nikt w mieście nie był przygotowany na zbliżający sie koszmar 
wojny. Na niebie pojawiały się wrogie eskadry lotnictwa, a w począt-
kach września przechodziły przez Radziejów kolumny uciekinierów, 
rekrutujące się początkowo z ludności Pomorza. Wkrótce dołączali 
do nich inni uciekinierzy z terenów, leżących bliżej Radziejowa, jak 
Inowrocławia, Kruszwicy i innych, większość kierowała się na Brześć 
Kujawski i Włocławek. Niemcy masowo aresztowali Polaków, zmu-
szali do podpisywania Volkslisty i wypędzali z domów. Był to wybit-
nie trudny czas dla duchowieństwa – diecezja włocławska straciła 
w tym okresie 220 kapłanów (to ponad połowa). Niektórych, m.in. 
proboszcza i wikariusza parafii w Osięcinach: Wincentego Matu-
szewskiego i Józefa Kurzawę brutalnie zamordowało dwóch Niem-
ców (obaj kapłani znaleźli się wśród 108 – błogosławionych przez 
Jana Pawła II w 1999 r. – męczenników z okresu IIWŚ).

W czasie wojny nazwę miasta zmieniono na Radenberg, a póź-
niej na Radichau. Zamknięto szkołę radziejowską i przekształcono 
w ośrodek szklenia organizacji młodzieżowej „Hitelr Jugend”, nisz-
czono symboliczne miejsca pamięci narodowej. W radziejowskiej 
farze Niemcy urządzili magazyn, a później – w 1942 r. – więziono 
w kościele Żydów, przed wywiezieniem do obozów zagłady. Część 
Żydów uchroniła się przed śmiercią dzięki pomocy rodzin polskich 

Radziejowski rynek w czasie okupacji nosił nazwę Hermann Goering Platz  
– niemieccy żołnierze podczas koncertu

Zapiski z okresu okupacji w powiecie radziejowskim

(Jakub Grojnowski ukrywał się u rodziny Czyżewskich w Czołowie, 
a rodzina Frantynbergów w Biskupicach). Na ulicy Kościuszki Niem-
cy zorganizowali placówkę żandarmerii. W październiku 1939 r. do 
Radziejowa przybyło Gestapo, zajmując budynek naprzeciw klasz-
toru. Ludność nazywała go „Domem Kaźni”. 

W dzisiejszym powiecie radziejowskim działały ośrodki konspira-
cyjnej działalności patriotycznej. Pierwszy z nich powstał już pod ko-
niec października 1939 r. w Broniewie. Sprawą zajmowali się żołnie-
rze zbiegli z obozów, oficerowie rezerwy: Tadeusz Krysiak, Bolesław 
Bykowski i Jan Świecimski i nauczyciel z Broniewa, działacz PPS brat 
Tadeusza.   W lutym 1942 r. rozpoczęła pracę komórka Armii Krajo-
wej, w której działali: nauczyciel Wincenty Lewandowski z Krzywosą-
dzy, kolejarz z Piotrkowa Kujawskiego Stefan Nowakowski, Bogdan 
Zieliński, a także Józef Rączka nauczyciel w Świątnikach. Jednak na 
przełomie 1943/1944 r. Niemcy dokonali aresztowań wśród człon-
ków AK z Radziejowa. Inną grupą, prowadzącą „walkę” z okupantem 
był Związek Walki Wyzwoleńczej w Witowie, kierowany przez zbie-
głych z obozów oficerów: Jana Koprowicza i Józefa Sikorskiego.

Na terenie Radziejowa powszechne było tajne nauczanie. Na-
uczano języka polskiego, historii, geografii, matematyki i innych 
przedmiotów. Władze niemieckie ze szczególnym okrucieństwem 
traktowały również inteligencję radziejowską (natychmiastowe 
aresztowania, więzienie i mordowanie). Niemcy aresztowali tutaj 
62 osoby, z których 11 zamordowano na miejscu. Do obozów pracy 
wysłano 72 osoby, a na przymusowe roboty aż 750 osób. 

Po latach uciemiężenia przez hitlerowców 21 stycznia 1945  r. 
w  wyniku uderzenia sił radzieckich, które wkraczając do miasta 
ostrzelały budynki okupanta nastąpiło „uwolnienie” Radziejo-
wa. Większość osób wywiezionych z Kujaw na roboty powróciła 
w 1945  r. do swoich domów, a w niektórych opuszczonych przez 
Niemców gospodarstwach zamieszkała ludność m.in. z Wołynia, 
Mazowsza i Lubelszczyzny. Po II wojnie światowej Kujawy znalazły 
się w województwie bydgoskim – stan ten trwał do 1975 roku, kiedy 
utworzono województwo włocławskie (zachodnia część Kujaw zo-
stała w województwie bydgoskim). Od 1998 roku niemal całe Kuja-
wy należą do województwa kujawsko-pomorskiego.

1 września to szczególny dzień, w którym nachodzą nas refleksje 
związane z Ojczyzną. Dzisiaj możemy spokojnie obchodzić rocznicę 
wybuchu IIWŚ, jednak nigdy nie powinniśmy zapominać o wydarze-
niach, które również rozgrywały się tu, gdzie teraz mieszkamy oraz 
o tych, którzy oddali życie, byśmy mogli żyć teraz w wolnym kraju.

Tekst na podstawie: Agnieszka Ewa Piotrowska, „Kujawy. Historia regionu”;  
Bartłomiej Grabowski, „Radziejów w okresie II wojny światowej (1939-1945)”

Foto: Zbiory Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Radziejowie
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Porady

Nie czekaj do ostat-
niej chwili – przygotuj 

się wcześniej  
na ewentualne zagro-
żenie pojawienia się 

ognisk ASF  
na terenie naszego 

województwa

Zaplanuj i wdróż  
program bezpieczeń-
stwa biologicznego

przygotuj gospodarstwo 
do podziału na strefy: 

•	„strefę czystą” – bu-
dynki (pomieszczenia) 
miejsca, gdzie trzy-
ma się świnie, ściółkę 
i paszę, 

•	„strefę brudną” – część 
gospodarstwa, która 
obejmuje dom miesz-

kalny posiadacza świń, miejsce parkowania sa-
mochodów, maszyn rolniczych itp., nie graniczy 
bezpośrednio z wejściami do „strefy czystej”

Przestrzegaj wymagań w zakresie bioasekura-
cji wynikających z rozporządzenia MRiRW z dnia 
10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmo-
wanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego 
pomoru świń

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie
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