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Plon przynieśli, plon! 
Przynieśli nam wieniec 
Z kłosów naszej ziemi, 

Ślicznie przewijany 
Wstęgami krasnemi!

Maria Konopnicka „Dożynki”
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Informacje

83 lata temu – 1 września 1939 r. – o świcie wojska niemieckie 
bez wypowiedzenia wojny przekroczyły granice Polski, rozpo-
czynając II wojnę światową. W powiatowych uroczystościach, 
upamiętniających to wydarzenie, uczestniczyły delegacje urzę-
dów i instytucji, a także poczty sztandarowe.

Obchody rocznicy wybuchu wojny odbyły się w Radziejowie. 
Rozpoczęła je msza święta w intencji tych, dzięki którym możemy 
żyć teraz w wolnym kraju oraz tych, którzy w czasie wojny stracili 
życie. Następnie uczestnicy nabożeństwa przemaszerowali w de-
filadzie przed pomnik „Chwały Oręża Polskiego”, by tam wspólnie 
odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Przemówienie okolicznościowe 
wygłosił starosta radziejowski, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty 
przed pomnikiem, oddając cześć żołnierzom i cywilom, którzy stra-
cili życie podczas tego największego i najbardziej krwawego kon-

Przemówienie okolicznościowe starosty radziejowskiego

Delegacja powiatowa składa kwiaty przed pomnikiem

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

Nowy blok operacyjny

fliktu w dziejach ludzkości W delegacji powiatu wystąpili: członek 
zarządu Irena Matuszak, starosta Jarosław Kołtuniak oraz wicestaro-
sta Grzegorz Piasecki.

Część artystyczną przygotowali uczniowie Zespołu Szkół i Pla-
cówek w Radziejowie. Ceremonię uświetniły oddziały kadetów 
z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Prze-
mystce oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie pod do-
wództwem Krzysztofa Rosińskiego. Wszystkim uczestnikom uroczy-
stości składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności 
za zaangażowanie i udział w pielęgnowaniu pamięci o ważnym dla 
historii naszego kraju dniu.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

W środę, 21 września, odbył się odbiór 
nowego bloku operacyjnego w Samo-
dzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie. W wydarze-
niu udział brał minister zdrowia Adam 
Niedzielski, którego wraz z dyrektorem 
szpitala powitał m.in. starosta Jarosław 
Kołtuniak.

SPZOZ jest placówką powiatową, która 
służy pacjentom nie tylko z powiatu radzie-
jowskiego, ale również z całego naszego 
regionu. Remont oraz doposażenie zostały 
zrealizowane w ramach dostosowania do 
obowiązujących przepisów prawa pomiesz-
czeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń 
oraz sali cięć cesarskich i bloku porodowego.

Symbolicznego przecięcia wstęgi do-
konali: minister Adam Niedzielski, starosta  

Symboliczne przecięcie wstęgi

Pracownicy radziejowskiej lecznicy z ministrem zdrowia oraz przedstawicielami samorządu

Jarosław Kołtuniak, dyrektor radziejowskiego szpitala Sebastian Jankiewicz, wojewoda ku-
jawski-pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Filip Nowak – prezes Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Na uroczystości, oprócz wspomnianych gości, pojawił się dyrektor kujawsko-po-
morskiego oddziału NFZ Jan Gessek. Wyremontowany, w celu zwiększenia dostępności do 
usług zdrowotnych w regionie, blok operacyjny osiągnął standard europejski. Wyposażony 
jest w najwyższej klasy sprzęt, służący do ratowania ludzkiego życia.
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wchodzących w skład powiatu, poseł na Sejm RP Joanna Boro-
wiak, senator RP Józef Łyczak oraz członek zarządu województwa 
kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska, a przede wszystkim 
gminne delegacje rolników z całego powiatu, które przygotowały 
piękne wieńce dożynkowe, chleb i inne wypieki. O to, by uczestni-
cy dożynek nie byli głodni, zadbały również panie z kół gospodyń 
wiejskich, które serwowały swoje specjały. Organizatorzy przygo-
towali prezentacje sprzętu rolniczego, ale również wiele atrakcji dla 
dzieci, m.in. zjeżdżalnie i wesołe miasteczko. Podczas imprezy roz-
strzygnięto też konkurs piłkarski, w którym do wygrania były bilety 
na mecz Polska-Holandia. W artystycznej części dożynek wystąpiła 
grupa muzyczna Eratox oraz zespół Trikato. Gwiazdami wieczoru byli 
Andrzej i Jacek Zielińscy z zespołu Skaldowie. Po koncercie odbył się 
pokaz fajerwerków, a dożynki zakończyły się zabawą taneczną z ze-
społem Tomas oraz DJ-em Tyczkiem.

Organizatorami tegorocznych powiatowo-gminno-parafialnych 
dożynek byli: samorząd powiatu radziejowskiego, samorząd gminy 
Osięciny, Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach oraz parafia rzym-
skokatolicka w Osięcinach. Nad sprawami organizacyjnymi czuwał 
dyrektor GOK Piotr Zieliński z pracownikami. Przygotowanie doży-
nek było możliwe dzięki wsparciu wielu osób, firm i instytucji, któ-
rym organizatorzy serdecznie dziękują (przyp. red. – pełna lista dar-
czyńców znajduje się na stronie internetowej osięcińskiego GOK-u: 
gok-osieciny.pl).

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: Tomasz Zieliński

W niedzielę, 4 września w Osięcinach odbyły się powiatowo-
-gminno-parafialne dożynki. Święto plonów było okazją, by 
podziękować rolnikom z powiatu za trud i nieustanny wysiłek 
związany z pracą na roli. W wydarzeniu uczestniczył starosta ra-
dziejowski Jarosław Kołtuniak.

Dożynki to jedno najpiękniejszych świąt w tradycji polskiej wsi 
i  czas, by wyrazić wdzięczność za tegoroczne zbiory. Wydarzenie 
rozpoczęła msza święta w intencji rolników w kościele pw. Opieki 
Matki Bożej, odprawiona przez proboszcza Piotra Dziurdzińskiego. 
Po mszy wszyscy zebrani przemaszerowali w korowodzie dożynko-
wym na stadion sportowy, na którym oficjalnie otworzono tegorocz-
ne dożynki wspólnym występem lokalnych zespołów folklorystycz-
nych: Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin, Kujawioki z Osięcin, Koło 
Gospodyń Wiejskich ze Stróżewa, Bronisławianki z Dobrego, Zespół 
Pieśni i Tańca Kujawy z Radziejowa oraz Piotrkowianie. Na stadionie 
również nastąpiło symboliczne przekazanie chleba na ręce starosty 
Jarosława Kołtuniaka, wójta Osięcin Jerzego Izydorskiego oraz pro-
boszcza osięcińskiej parafii. Starostami powiatowo-gminno-para-
fialnych dożynek byli: Katarzyna Szajerska z Sęczkowa i Grzegorz 
Konopiński z Borucinka. Kolejnym etapem uroczystości było skła-
danie wieńców dożynkowych, wypieków i płodów rolnych przez 
mieszkańców powiatu radziejowskiego, sołectw gminy Osięciny 
oraz stowarzyszeń, instytucji, firm, a nawet zespołów folklorystycz-
nych. Po złożeniu przyniesionych przez rolników darów, głos zabra-
li zaproszeni goście i organizatorzy, którzy dziękowali rolnikom za 
trudną i pełną poświęcenia pracę oraz życzyli zdrowia, wytrwałości 
i zawsze sprzyjającej pogody. Nabożeństwo uświetniła Orkiestra 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie oraz Chór Męski Osięci-
ny. Uczestnikom przemarszu towarzyszyły orkiestry dęte z Osięcin, 
Piotrkowa Kujawskiego oraz Topólki. 

W święcie – oprócz przedstawicieli powiatu na czele ze staro-
stą – udział brali także reprezentanci jednostek samorządowych 

Informacje

Dożynki 2022

Wspólny występ zespołów folklorystycznych 

Starostowie dożynek

Prezentacja darów ziemi zebranych z pól w powiecie radziejowskim

Symboliczne przekazanie chleba przedstawicielom samorządów: powiatowego  
i gminnego oraz proboszczowi miejscowej parafii
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Rozmowa

Wanda Wiatrowska: W sierpniu zarząd 
Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Ra-
dziejowskiego powierzył Panu funk-
cję prezesa. Dotychczasowa prezes 
Alicja Górczyńska na własną prośbę 
zrezygnowała z tej funkcji. Gratuluje-
my wyboru, a ustępującej Pani prezes 
dziękujemy za wieloletnią pracę, zaan-
gażowanie i starania podejmowane na 
rzecz promowania naszego powiatu. 
Jak czuje się Pan w nowej roli?

Krzysztof Rosiński: Do stanowiska 
prezesa zaczynam się dopiero przyzwy-
czajać. Doceniam zaufanie, jakim mnie 
obdarzono, powierzając właśnie mnie 
kierowanie Stowarzyszeniem Rozwoju 

Powiatu Radziejowskiego. Warto zaznaczyć, że dołączam do zarządu 
stowarzyszenia jako dobrze zgranej i społecznie działającej „drużyny” 
w osobach: Alicja Górczyńska, Bożena Zasada, Urszula Palicka, Wiesława 
Morawska, Wanda Wiatrowska i Marta Dybowska. Poza tym, w ramach 
Komisji Rewizyjnej, wspierają nas: Alina Krupińska, Agnieszka Zawidz-
ka, Jan Jaworski, Wojciech Kotarski oraz Henryk Gapiński. Przed nami 
wszystkimi duża odpowiedzialność, ale pewność, że te zadania i wyzwa-
nia, które niesie przyszłość, uda nam się zrealizować. Mówię w liczbie 
mnogiej, ponieważ sam bez wymienionych osób tego nie zrealizuję. Na-
tomiast wspólnie na pewno nam się uda, gdyż dobro i rozwój powiatu 
radziejowskiego był i jest dla nas sprawą bardzo ważną.
W.W.: Przypomnijmy naszym czytelnikom główne cele działalności 
stowarzyszenia.

K.R.: Do głównych celów działalności stowarzyszenia należy wspie-
ranie i propagowanie działań w zakresie realizacji strategii rozwoju 
powiatu, miast i gmin oraz inicjowanie i organizowanie wszelkich form 
promocji powiatu w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz polity-
ki społecznej, kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku, kultu-
ry i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony środowiska i przyrody. 
Ponadto są to działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ubogich, 
nadużywających alkoholu, uzależnionych od narkotyków, bezdomnych, 
również działalność edukacyjno-wychowawcza, szkoleniowa i wydaw-
niczo-informacyjna promująca powiat. Dodatkowo musimy skupiać się 
na wspieraniu i promocji twórczości artystycznej i ludowej oraz podtrzy-
mywaniu tradycji regionalnej, narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
Bardzo ważna jest również współpraca z samorządami, instytucjami, 
zakładami pracy i innymi organizacjami pozarządowymi, a także inspi-
rowanie działań na rzecz procesu integracji Polski z Unią Europejską. 
Ostatnią kwestią jest inspirowanie i wspieranie przedsiębiorczości w po-
wiecie, społecznej aktywności obywateli oraz inicjatyw gospodarczych 
podejmowanych na terenie powiatu.
W.W.: Czy w związku ze zmianami personalnymi priorytety zarządu 
ulegną zmianie? 

K.R.: Myślę, że zmiany personalne, jakie nastąpiły w zarządzie sto-
warzyszenia nie wpłyną zasadniczo na jego wizerunek i na dalsze funk-
cjonowanie w przyszłości. Stawiamy na pracę zespołową, która sprzyja 
szerokiej i otwartej komunikacji i zależy mi, aby te wartości w dalszym 
ciągu przyświecały naszemu działaniu. Wypracowana strategia działania 
i kierunki pracy stowarzyszenia są moim zdaniem słuszne i powinny być 
kontynuowane. Jednak priorytetem działalności stowarzyszenia w po-
czątkowym okresie mojego prezesowania będzie zwerbowanie i zachę-
cenie młodych ludzi chętnych do pracy w stowarzyszeniu. Chciałbym 
przydzielić odpowiednie i stałe zadania poszczególnym osobom, po-
dzielić obowiązki związane z funkcjonowaniem stowarzyszenia. Zwięk-
szy to na pewno efektywność pracy.
W.W.: Często słyszymy narzekania, że młodzi ludzie nie garną się do 
pracy w organizacjach społecznych. Czy ma Pan pomysł, jak ich za-
chęcić, aby „odmłodzić” szeregi naszego stowarzyszenia. 

K.R.: Zdajemy sobie sprawę z faktu, że motorem działania naszego sto-
warzyszenia są ludzie (członkowie). Obecnie stowarzyszenie liczy łącznie 49 
członkiń i członków. W naszym przypadku jest to grupa kolegów i koleża-
nek, głównie w wieku dojrzałym, mieszkańców powiatu radziejowskiego, 

Zapraszamy do współpracy dla dobra naszej małej  
ojczyzny – powiatu radziejowskiego 

– o Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Radziejowskiego, teraźniejszości i planach na przyszłość 
rozmawiam z Krzysztofem Rosińskim, nowo wybranym prezesem.

którzy postanowili troszczyć się o  dobry wizerunek powiatu radziejow-
skiego. Obecnie podstawowym problemem organizacji działających spo-
łecznie, w tym również naszego stowarzyszenia, jest pozyskanie nowych 
członków, głównie ludzi młodszych. Potrzebujemy osób, które aktywnie 
włączą się w działania naszej organizacji, osób, które posiadają umiejętności 
tworzenia konkretnej treści, krótkich tekstów, artykułów przyciągających 
uwagę odbiorcy w Internecie, osób z umiejętnościami tworzenia grafiki, 
tworzenia i składania filmów promocyjnych z wykorzystaniem dowolnego 
oprogramowania, osób które włączą się w prowadzenie i rozwijanie oficjal-
nej strony internetowej, osób do tworzenia i prowadzenia kampanii promo-
cyjnych stowarzyszenia, np. Akcja 1%,projektów stowarzyszenia. Przystę-
pując do stowarzyszenia oferujemy poznanie realiów działalności lokalnej 
organizacji, zdobycie praktycznego doświadczenia w temacie marketingu 
w organizacji i uzyskanie zaświadczenia o wolontariacie.
W.W.: Czego można Panu życzyć w ramach objętej funkcji?

K.R.: Życzyłbym, abyśmy nabierali więcej szacunku do siebie nawza-
jem. Zawodowo może się to przejawiać w spójnej, czytelnej i dopra-
cowanej komunikacji, dzięki której wszystkim nam będzie łatwiej się 
porozumiewać. A może nawet bardziej polubić? Zdrowia w wymiarze 
fizycznym i mentalnym – mniej zawodowo. Ja życzę nam wszystkim mą-
drych decyzji, które będą miały długoterminowe i dobre efekty. Otwar-
tości na nowe pomysły, elastyczności w działaniu i odwagi do wyznacza-
nia kolejnych celów, których realizacja przynosi satysfakcję i poczucie 
spełnienia. Współpracy z instytucjami, szkołami i wszystkimi, którym 
zależy na pozytywnym wizerunku powiatu radziejowskiego.
Dziękuję za rozmowę.

Foto: Marta Tomaszewska

Krzysztof Rosiński

Od redakcji: Regulamin konkursu znajduje się na stronie interneto-
wej biblioteki: www.bibliotekaradziejow.cdx.pl.
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Edukacja

Za nami uroczysty jubileusz Zespołu Szkół Mechanicznych im. 
Józefa Piłsudskiego w Radziejowie. W tym roku szkoła skoń-
czyła 75 lat. Z tej okazji zorganizowano zjazd absolwentów. 
Uroczystości jubileuszowe połączono również z przekazaniem 
odnowionego sztandaru ufundowanego przez Starostwo Po-
wiatowe w Radziejowie.

Piątek, 16 września br., rozpoczęła jubileuszowa msza św. w ko-
ściele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Radziejowie. Podczas liturgii ks. Ireneusz Mrowicki poświęcił odno-
wiony sztandar ZSM. Po mszy uczestnicy wydarzenia przemaszero-
wali do hali sportowej „Mechanika”, by wziąć udział w apelu przygo-
towanym przez uczniów i nauczycieli szkoły. Podczas uroczystości 
członkowie Zarządu Powiatu Radziejowskiego oraz przewodnicząca 
rady powiatu Sylwia Kubiak wręczyli dyrektorowi szkoły Błażejowi 
Barczakowi dwa oprawione portrety Józefa Piłsudskiego. Wicestaro-
sta Grzegorz Piasecki przekazał ufundowany przez Starostwo Powia-
towe w Radziejowie odnowiony sztandar, który uczniowie dumnie 
zaprezentowali zgromadzonej publiczności. Następnie pożegnano 
stary sztandar oraz zaprezentowano film, na którym reprezentanci 
„Mechanika” w 75. rocznicę utworzenia szkoły wkopują tzw. kapsu-
łę czasu dla przyszłych pokoleń. Na koniec oficjalnej części obecni 
uczniowie oraz absolwenci szkoły wystąpili w programie artystycz-
no-wokalnym. 

W uroczystościach oprócz przedstawicieli samorządu powiato-
wego udział brali m.in.: członkowie zarządu województwa kujawsko 
pomorskiego Aneta Jędrzejewska i Sławomir Kopyść, przedstawi-
ciel wojewody Mateusz Czarnecki, kujawsko-pomorski wicekurator 
oświaty Maria Mazurkiewicz, dyrektorzy powiatowych szkół, przed-
stawiciele gmin z powiatu, a także Komendant Komendy Powiato-
wej Policji w Radziejowie mł. insp. Tomasz Pacholski. Wydarzenie 
zgromadziło przede wszystkim absolwentów, uczniów oraz byłych 
i obecnych nauczycieli szkoły. Dowódcą uroczystości był Krzysztof 
Rosiński – nauczyciel, a także absolwent „Mechanika”. Tak ważny w 
historii placówki dzień uświetniły swoją obecnością pododdziały ka-
detów. Po oficjalnej części wydarzenia przyszedł czas na spotkanie 
absolwentów w klasach i spacer ze starymi znajomymi po budynku 
szkoły. Jubileusz zakończył się „Wieczorem z gwiazdami ZSM” oraz 
bankietem w restauracji „Arkadia”.

ZSM w Radziejowie został utworzony we wrześniu 1947 r., za 
sprawą pierwszego dyrektora szkoły Józefa Górczyńskiego. Na po-
czątku szkoła funkcjonowała jako zawodówka w salach Samorzą-
dowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Radziejowie przy ulicy Ko-
ściuszki, później przy radziejowskim rynku. Obecną siedzibę szkoły 
wybudowano w latach 60., a pierwsze technikum mechaniczne 
utworzono w 1965 r. W kolejnych latach zaczęto otwierać nowe 
kierunki kształcenia. Nazwa, którą teraz posługuje się placówka wy-
kształciła się w 1974 r. Rok później szkoła otrzymała sztandar. 3 maja 
1995 r. „Mechanik” otrzymał imię marszałka Józefa Piłsudskiego. W 
1997 r. w budynku szkoły oddano do użytku strzelnicę sportową 
oraz zbudowano halę sportową. Od 2009 r. w szkole działają klasy 
mundurowe, a od 2015 r. uczniowie realizują specjalność wojskową 
i policyjną.

Z okazji jubileuszu75-lecia istnienia radziejowskiego Zespo-
łu Szkół Mechanicznych starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak 
wszystkim uczniom i pracownikom szkoły składa serdeczne gratu-
lacje oraz życzenia pomyślności. Życzy dalszych sukcesów edukacyj-
nych i wychowawczych oraz kolejnych pięknych jubileuszy. Wyraża 
również nadzieję, że szkoła będzie nieustannie czerpała z tradycji i 
wartości wyznawanych przez jej patrona – marszałka Józefa Piłsud-
skiego. By doświadczenia minionych lat stały się fundamentem do 
dalszego rozwoju.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Przekazanie nowego poświęconego sztandaru

Prezentacja sztandaru przez nowy poczet

Absolwenci i zaproszeni goście

Część artystyczna uroczystej akademii

To już 75 lat!



6

pomysł aplikowania do Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży o środki na realizację 
projektu polsko-niemieckiej wymiany mło-
dzieży. Ku ogromnej radości obu szkół wnio-
sek projektowy został rozpatrzony pozytyw-
nie. ZSRCKU w Przemystce jako gospodarz 
przedsięwzięcia otrzymał dofinansowanie 
do spotkania młodzieży z  przeznaczeniem 
na pokrycie kosztów pobytu i realizację 
programu wymiany w kwocie 14 280 zł, 
natomiast niemiecki partner otrzymał od 
PNWM wsparcie w wysokości 1825,80 Euro 

na pokrycie kosztów podróży. Weser-Kolleg 
Minden pozyskał również środki z innych 
programów i instytucji m.in.: z Sanddorf 
Stiftung, Bezirksregierung Düsseldorf oraz 
Schulperle na realizację projektu z pograni-
cza historii i kultury pt. „Gemeinsam fremd”, 
czyli „Wspólnie różni”, który nawiązuje do 
funkcjonujących w świadomości pokoleń 
stereotypów o Polakach i Niemcach oraz do 
wzajemnych uprzedzeń obydwu narodów 
względem siebie.

Edukacja

Od kilku lat Zespół Szkół RCKU w Przemy-
stce wiedzie prym w  realizacji projektów 
i zagranicznych staży zawodowych dla 
uczniów oraz kursów i szkoleń dla nauczy-
cieli finansowanych z  dotacji programów 
Unii Europejskiej. Dopiero co rozpoczął się 
rok szkolny 2022/2023, a szkoła w Przemy-
stce podejmuje nowe inicjatywy nie tylko 
poprzez kontynuację już rozpoczętych 
projektów, lecz przede wszystkim dzięki 
realizacji przedsięwzięć będących rezulta-
tem niedawno nawiązanej współpracy. 

Szkoła, poszukując placówki zagranicz-
nej do kontaktu językowego, pozyska-
ła nowego partnera – niemiecką szkołę 
z  40-letnim doświadczeniem i tradycjami 
położoną w Nadrenii Północnej–Westfalii 
– Weser-Kolleg Minden. Ze wspólnych roz-
mów Magdaleny Korzeniewskiej-Duszek, 
nauczycielki języka niemieckiego w ZSRCKU 
w Przemystce oraz Zuzanny Skibickiej i Ker-
stin Lehmann, które w Weser-Kolleg Minden 
uczą języka niemieckiego i historii zrodził się 

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

Z dumą możemy się pochwalić wynikami uzyskiwanymi przez 
naszych uczniów i tegorocznych absolwentów. Uzyskali wyso-
kie noty z egzaminów ogólnokształcących i zawodowych. 

Na szczególną uwagę zasługują absolwenci Liceum Ogólno-
kształcącego po gimnazjum, których zdawalność wyniosła 97% 
i jest wyższa niż zdawalność w województwie kujawsko-pomorskim. 
Wielkim sukcesem była stuprocentowa zdawalność w technikum 
w zawodzie technik ekonomista. Również powyżej średniej woje-
wódzkiej uplasowały się pozostałe kierunki kształcenia. Tegoroczni 

absolwenci osiągnęli nie tylko wysokie noty z egzaminu dojrzałości, 
ale także zdobyli niemalże stuprocentowe wyniki z egzaminów po-
twierdzających kwalifikacje w zawodzie. Biorąc przykład ze swoich 
starszych kolegów, uczniowie klas trzecich zarówno po gimnazjum, 
jak i po szkole podstawowej, uzyskali wysokie i bardzo wysokie wy-
niki z egzaminów zawodowych. Większa część z nich zdobyła stu-
procentowy wynik. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.

Tekst: Zespół nauczycieli z ZS RCKU w Przemystce

Najlepsi z „Przemystki”

W ramach przygotowań do spotkania 
młodzieży, które odbyło się w terminie 
od 12 do 18 września 2022 r. realizowaliśmy 
działania wirtualne. Oprócz spotkań zapo-
znawczych za pośrednictwem komunikato-
ra Zoom 6 maja br. uczestniczyliśmy online 
w panelu dyskusyjnym ze szkołą w Minden 
na temat uprzedzeń i dyskryminacji. Go-
ściem konferencji był Niemiec z Wupper-
talu, przez wiele lat mieszkający i pracu-
jący w  Polsce aktor i kabareciarz – Steffen 
Möller. W wymianie uczestniczy łącznie 
34  uczniów, po 17 uczniów z Polski i Nie-
miec. Naszą szkołę reprezentuje 13 uczniów 
z klasy 4  LO oraz 4  uczniów z klasy 4 Tep. 
Organizatorem wymiany i jednocześnie 
opiekunem młodzieży z ZSRCKU w Prze-
mystce jest Magdalena Korzeniewska-Du-
szek. Nasi goście przyjechali do Przemystki 
w poniedziałek, 12 września 2022 r. Grupa 
uczniów z Weser-Kolleg Minden wraz z 2 
opiekunkami przez 4 dni pobytu w ramach 
prowadzonych na terenie szkoły działań 
projektowych będzie zakwaterowana w re-
stauracji „Perła Kujaw”. Program wymiany 
przewiduje pracę w grupach na temat ste-
reotypów i uprzedzeń w celu zrealizowania 
założeń projektu, wypracowania rezultatów 
tych działań i przedstawienia efektów pracy 
szerszej publiczności. Ponadto goście z Nie-
miec poznają historię naszej szkoły, odwie-
dzą miejsca związane z historią i tradycjami 
regionu oraz wezmą udział w przygotowa-
nym dla nich programie kulturowym. Pod-
czas tej wymiany wspólnie odwiedzimy Kra-
ków, Fabrykę Schindlera oraz obóz zagłady 
w Oświęcimiu.

Na wiosnę 2023 r. planujemy wizytę na-
szej młodzieży u niemieckiego partnera. 
Mamy nadzieję na długoletnią współpracę 
Zespołu Szkół RCKU w Przemystce i Weser
-Kolleg Minden, w ramach której uczniowie 
z obu szkół wezmą udział w jeszcze niejed-
nej wymianie młodzieży.

Tekst/Foto: Magdalena Korzeniewska-Duszek

Młodzież biorąca udział w wymianie
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Spotkanie z polskim wieszczem  
i jego twórczością

11. odsłona Narodowego Czytania w Wiejskim Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej 
w Bytoniu odbyła się 3 września w gospodarstwie agroturystycznym „Pod bocianim 
gniazdem” w Stefanowie. W tegorocznej akcji sięgaliśmy po „Ballady i romanse” Ada-
ma Mickiewicza – tomik poezji, który zapoczątkował epokę romantyzmu w literaturze 
polskiej. 

Młodzieńcze a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj 
trudno wyobrazić sobie bez nich dalszych dziejów polskiej literatury. Romantyzm to istota 
polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. Wybrane utwory Adama 
Mickiewicza pozwoliły nam nasycić się pięknem poezji i posmakować ducha romantyzmu 
zamkniętego w utworach naszego wieszcza.

W spotkaniu wzięli udział: wójt gminy Artur Ruciński, Małgorzata Staszak, Beata Woźniak, 
Elżbieta Zielińska, Natalia Wielgosz, Anna Emery, Anna Bartoś, Emilia Woźniak, Wioletta Wu-
darska i Renata Szymborska.

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji Narodowego Czytania. Serdecznie dziękuję Mał-
gorzacie Staszak za przygotowanie scenariusza i pomoc w organizacji oraz Małgorzacie 
i Bogdanowi Kowalskim za udostępnienia miejsca w swoim gospodarstwie i bardzo ciepłą 
atmosferę.

Tekst/Foto: Renata Szymborska

Wieści gminne z Bytonia

Bytoń „Pod  
biało-czerwoną”

Projekt „Pod biało-czerwoną” to patrio-
tyczna inicjatywa realizowana pod ho-
norowym patronatem Prezesa Rady Mi-
nistrów Mateusza Morawieckiego, której 
celem jest uczczenie 100. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej, jej bohaterów oraz trium-
fatorów. 

Umieszczenie flagi na maszcie w wyjąt-
kowym miejscu w każdej gminie w Polsce 
to dowód na to, jak ważne w życiu każdego 
Polaka są symbole narodowe, za które życie 
w walce o wolność Ojczyzny oddawali nasi 
przodkowie. Gmina Bytoń, dzięki zaanga-
żowaniu mieszkańców, którzy oddali głosy 
poparcia dla inicjatywy, otrzymała dota-
cję od wojewody kujawsko-pomorskiego 
w wysokości 8 000 zł na zakup masztu, flagi 
oraz tablicy pamiątkowej. Montaż masztu 
z biało-czerwoną flagą został już ukończony 
(zdjęcie obok). Uroczystość oddania masztu 
planowana jest na 14 października 2022 r.

Tekst/Foto: Wioletta Wudarska

Lektorki tegorocznej akcji Narodowego Czytania
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Wieści gminne z Dobrego

Gmina Dobre pozyskała środki na realizację projektów pn. 
„Utworzenie świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Dobrem” oraz „Utworzenie świetlicy środowiskowej 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzywosądzy”. Warsztaty 
z  treningu umiejętności społecznych, podnoszące kompetencje 
w zakresie wielojęzyczności, czytelniczo-teatralne czy muzyczno
-wokalne to tylko niektóre z zajęć zaplanowanych w ramach dzia-
łalności świetlic środowiskowych, które będą miały swoją siedzi-
bę w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem i w Krzywosądzy. 

Działania zaplanowane w ramach projektów są skierowane do 
grupy docelowej składającej się z osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem. Ich realizacja ma przyczynić się do popra-

wy sytuacji grupy docelowej. Zajęcia świetlicowe będą odbywać 
się w okresie październik 2022 – styczeń 2023 r. W chwili obecnej 
podobna świetlica środowiskowa funkcjonuje również w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dobrem.

Całkowita wartość każdego ze wspomnianych projektów to po-
nad 51  tys. zł. Łącznie w przypadku obu przedsięwzięć dofinan-
sowanie w postaci grantu wyniesie 96  982,79 zł. Przedsięwzięcia 
będą realizowane w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na 
obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tekst: Joanna Maciejewska

W niedzielę, 28 sierpnia 2022 roku, odbyły się dożynki gmin-
no-parafialne, których gospodarzem była Krzywosądz. O go-
dzinie 14:00 przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP 
w Krzywosądzy została odprawiona msza dziękczynna za tego-
roczne plony. 

Po uroczystości kościelnej druhowie z miejscowej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej poprowadzili barwny korowód, na cze-
le ze starostami tegorocznych dożynek Eweliną Rybacką ze Smar-
glina i Piotrem Wesołowskim z Dobrego Wsi na plac targowy, gdzie 
miała miejsce dalsza cześć uroczystości. Po przemówieniu wójta 
gminy Dobre Stefana Śpibidy oraz zaproszonych gości, poszcze-
gólne delegacje zaprezentowały wieńce i chleby dożynkowe, które 
podczas mszy świętej zostały poświęcone przez proboszcza tutej-
szej parafii ks. Jacka Borowskiego. Po prezentacji każdy uczestnik 
dożynek mógł poczęstować się symbolicznym kawałkiem chleba. 

W części artystycznej wystąpiły zespoły ludowe „Kujawioki od 
Dobrego” i „Bronisławianki” oraz wychowankowie Akademii Wokalu 
pod kierownictwem Katarzyny Olszty-Zielińskiej i Tomasza Cybul-
skiego. Swoje zdolności zaprezentowały również dzieci z grup ta-
necznych „JUMP” i „SMILE”, których opiekunem jest Aleksandra Woj-
ciechowska. W trakcie dożynek można było skosztować specjałów 
przygotowanych przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich – pysznej 
grochówki oraz kiełbasy i kaszanki z grilla. Było dużo atrakcji dla 

Zwycięskie drużyny I Turnieju Sołeckiego

Tradycyjne pokrojenie chleba dożynkowego przez starościnę Ewelinę Rybacką i 
wójta Stefana Śpibidę

Środki zewnętrzne na świetlice środowiskowe  
w szkołach podstawowych

Rolnicy podziękowali za tegoroczne plony
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Każde dziecko mogło skorzystać 
z  darmowej zjeżdżalni, waty cukrowej czy wziąć udział w bezpłat-
nych animacjach z konkursami. Dla uczestników uroczystości była 
dostępna wystawa rękodzieła Jolanty Erwińskiej oraz Zbigniewa 
Kiszki. 

W czasie imprezy odbył się również „I Turniej Sołecki”. Udział 
w nim wzięło siedem sołectw: Dobre, Smarglin, Krzywosądz, Dobre 
Wieś, Szczeblotowo, Bodzanowo i Bronisław. Dyscypliny sportowe, 
w których zawodnicy brali udział, to: kulanie balotu słomy, spacer 
piwosza, skakanie w workach. I miejsce zajęło sołectwo Bodzano-
wo, II miejsce sołectwo Smarglin i III miejsce sołectwo Szczeblo-
towo. Podczas dożynek został rozstrzygnięty również konkurs pn. 
„Najładniejszy witacz dożynkowy 2022”. Do konkursu zgłoszono aż 
24 witacze, rozmieszczone na terenie całej gminy Dobre. Główną 
nagrodę otrzymało sołectwo Smarglin. Mieszkańcom dziękujemy 
i gratulujemy wspaniałych pomysłów i perfekcyjnego wykonania 
wszystkich ozdób dożynkowych. Na zakończenie tego pełnego 
wrażeń dnia wystąpił zespół Standard Mix oraz gwiazda wieczoru 
„Modelinka i Model MT”. Zabawa taneczna trwała do późnych godzin 
z zespołem Inspiracja.

Tekst: Natalia Szatkowska
Foto: Archiwum UG Dobre
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Odbiór zakończonej inwestycji drogowej

Wieści gminne z Osięcin

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni za-
jęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie 
tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainte-
resowań i innych form rozwijania umiejętności. To inicjatywa eduka-
cyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpra-
cy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Gmina Osięciny pozyskała 134 100,00 zł w ramach rządowego 
Programu Laboratoria Przyszłości. Kolejne 40% przyznanych środ-
ków wykorzystaliśmy do końca lipca 2022 r. Środki trafiły do Szkoły 

Podstawowej w Osięcinach i przeznaczone zostały m. in.: na zakup 
kilku zestawów narzędzi dla uczniów, akumulatorowych wiertarko
-wkrętarek oraz ClassVR – wirtualnych laboratoriów przedmioto-
wych potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manu-
alnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i kreatywnego 
myślenia.

Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której za-
jęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz 
sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Tekst: Ewelina Ceglarek

13 września 2022r. dokonano odbioru inwestycji pod na-
zwą: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osięciny: 
ul. Szkolna o dł. 173 mb i ul. Narutowicza o dł. 311 mb.”. 

W ramach zadania wykonano przebudowę dróg gminnych, 
która polegała na wykonaniu nowej, dwuwarstwowej nawierzchni 
bitumicznej pieszojezdni ul. Szkolnej oraz jezdni ul. Narutowicza 
na całej ich szerokości i długości. W ramach robót uzupełniających 

wyregulowane zostały pokrywy usytuowanych w jezdni studzienek 
urządzeń podziemnych oraz wymienione i uzupełnione oznakowa-
nie pionowe ulicy. Pobocza gruntowe przy krawędzi nawierzchni 
bitumicznej pieszojezdni zostały umocnione tłuczniem kamiennym. 
Zadanie zostało w całości sfinansowane z środków własnych gminy. 
Wartość inwestycji: 329 409,87 złotych brutto.

Tekst/Foto: Ewelina Ceglarek

Laboratoria Przyszłości

Przebudowa dróg gminnych
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Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

W niedzielę, 11 września w piotrkowskiej gminie obchodziliśmy 
dożynki gminno-parafialne. Święto przebiegło zgodnie z ku-
jawską tradycją. Rolnicy podziękowali za plony i poczęstowali 
gości chlebem upieczonym z tegorocznych zbóż. 

Mieszkańcy gminy w dożynkowym korowodzie

Organizatorem dożynek byli: burmistrz Miasta i Gminy Piotrków 
Kujawski, Biblioteka i Ośrodek Kultury oraz parafia pw. św. Jakuba w 
Piotrkowie Kujawskim. Przed rozpoczęciem mszy dziękczynnej, któ-
rej przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Gąsiorowski, poświęcono 
dary: chleb, owoce i ciasta. Starostami tegorocznych dożynek byli: 
Adrianna i Maciej Borkowscy z Lubsina. Po mszy poczty sztanda-

Starostowie dożynek przekazują chleb włodarzowi miasta i gminy

W sali piotrkowskiego domu kultury, 16 września, odbyła się 
kolejna edycja akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez 
Prezydenta RP w 2012 roku. Tegoroczną lekturą są „Ballady 
i romanse” Adama Mickiewicza. Do dziś wiersze tego cyklu są 
popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury 

Uczestnicy spotkania z poezją Adama Mickiewicza

Święto Plonów

Wspólne święto czytelnictwa
potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022  r. 
z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru.

Na wstępie spotkania dyrektor BiOK Przemysław Wawrzyniak po-
witał zaproszonych gości i przedstawił ideę akcji. Lekturę „Powrót 
taty” zaprezentowała Wanda Wiatrowska, balladę „Pierwiosnek” 
przeczytała Monika Kardacz, bibliotekarka, a dwa kolejne utwory – 
„Świtezianka” i „Pani Twardowska” pięknie zainscenizowała młodzież 
klas VIII b i VIII e pod kierunkiem Anety Bartczak ze Szkoły Publicznej 
w  Piotrkowie Kujawskim. Prezentację utworów poprzedziło krótkie 
słowo wstępu nakreślające sylwetkę poety i jego twórczość. Występ 
młodzieży zilustrował pokaz multimedialny. Dziękujemy naszym 
gościom za współpracę: pani Wandzi, która od lat jest przyjacielem 
biblioteki i książek, młodzieży wraz z panią Anetą za piękne przed-
stawienie, a także klasom VIII e i IV c wraz z opiekunami ze Szkoły Pu-
blicznej w Piotrkowie Kujawskim za udział w naszym przedsięwzięciu.

Tekst: Monika Kardacz
Foto: Karolina Bladowska

rowe, przedstawiciele władz samorządowych, delegacje zakładów 
pracy i instytucji, sołectwa oraz Koła Gospodyń Wiejskich uformo-
wali uroczysty korowód dożynkowy, który poprowadziła Orkiestra 
Dęta do ogrodów przy plebanii.

Następnie starostowie przekazali na ręce burmistrza Sławomira 
Boguckiego chleb dożynkowy, a także złożono dary i wieńce dożyn-
kowe. Burmistrz podziękował rolnikom za ich ciężką pracę oraz za-
prosił wszystkich uczestników uroczystości na poczęstunek. Został 
również odczytany list przez wicestarostę powiatu radziejowskiego 
Grzegorza Piaseckiego z życzeniami dla rolników od wojewody ku-
jawsko - pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Swoje stoisko z prze-
pysznymi wypiekami miały lokalne KGW, a piotrkowski dom kultury 
przygotował dla wszystkich grochówkę.

Zespół folklorystyczny Echo Kujaw

Kolejnym punktem programu był występ zespołu folklorystycz-
nego Piotrkowianie, który zaprezentował się w utworach dożynko-
wych. Mogliśmy również posłuchać marszy w wykonaniu Orkiestry 
Dętej pod batutą kapelmistrza Stanisława Kornackiego. Ośrodek 
Kultury przygotował dla wszystkich uczestników dożynek konku-
rencje sportowe na wesoło. Był rzut gumiakiem do celu oraz przecią-
ganie liny. Pamiątkowe puchary i medale za udział w konkurencjach 
wręczył dyrektor BiOK-u Przemysław Wawrzyniak. Po sportowych 
zmaganiach na scenie zaprezentował się zespół pieśni i tańca Echo 
Kujaw w repertuarze ludowym i biesiadnym. Dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie dożynek.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto. A.P. Wawrzyniak
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Wieści gminne z Radziejowa

Inscenizacja bitwy zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności Stoisko gastronomiczne ze smakołykami kuchni kujawskiej

Przed bitwą – rycerze zakonu krzyżackiego

Po raz dziewiętnasty, 21 sierpnia, na polu bitewnym tuż obok 
pomnika, upamiętniającego sławne zwycięstwo króla Włady-
sława Łokietka nad zakonem Krzyżackim w Płowcach w 1331 
roku, odbyła się wierna inscenizacja pamiętnej bitwy.

Wydarzenie rozpoczęło się o godz.11 zbiórką Bractw Rycerskich 
przybyłych z całego kraju, które wzięły udział w turniejach rycer-
skich. Zwycięską bitwę rozpoczęliśmy mszą św. sprawowaną przez 
ks. Andrzeja Aniszczyka, proboszcza parafii Witowo, a następnie 
o  godz.16 rozpoczęła się XIX inscenizacja bitwy, po której zostały 
wręczone glejty drużynom rycerskim.

Tegorocznemu widowisku towarzyszyło wiele atrakcji zwłasz-
cza dla dzieci, jak również dla dorosłych. Było to możliwe dzięki 
wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego oraz Urzędu Gminy Radziejów. Imprezę za-
kończył festyn, podczas którego odbyły się koncerty m.in.: zespołu 
Focus, Jambo Afryca oraz zabawa taneczna.

Tekst: Urszula Rosół
Foto: Mirosław Kowalski

Wielka tajemnica sprzed ponad 700 lat 
została odsłonięta. Odnaleziono miejsce 
pobojowiska bitwy pod Płowcami z 1331 
roku. Do odkrycia doszło w trakcie zlotu 
detektorystów – 4 września 2022 r. – zor-
ganizowanego przez nasze lokalne Sto-
warzyszenie Poszukiwawczo Historyczne 
„Łokietek” w Płowcach. To zgrana grupa 
miłośników historii oraz poszukiwaczy.

Według starych zapisów kronik 27 wrze-
śnia 1331 r. w Płowcach, na legendarnej 
„Wdowinie” – miejscu, gdzie według prze-
kazów wdowy opłakiwały zmarłych rycerzy 
w czasie bitwy doszło do dwóch starć wojsk 
Władysława Łokietka z Zakonem Krzyżac-
kim. Dzięki 200 detektorystom z kraju, a tak-
że z zagranicy udało się sprawdzić olbrzymi 
teren pól ornych w powiecie radziejowskim 
i odnaleźć bardzo cenne przedmioty. – To 

przede wszystkim okazy średniowiecznych 
pięknych grotów bełtów, groty strzał oraz ele-
menty oporządzenia jeździeckiego, między 
innymi ostrogi, które poświadczają o miejscu 
skraju pobojowiska i o zaciekłym teatrze dzia-
łań, który odbywał się w bitwie pod Płowcami 
– mówi jeden z kierowników poszukiwań 
Piotr Lewandowski z SPH „Łokietek”.

Poza średniowiecznymi artefaktami uda-
ło się wydobyć jeszcze kilkanaście przed-
miotów świadczących o kontaktach z an-
tycznym Rzymem – to zapinki do szat, które 
liczą sobie niemal dwa tysiące lat, monety 
oraz wiele innych zabytków z innych epok. 
– Bardzo się cieszymy, że udało się nam zor-
ganizować największy ogólnokrajowy zlot de-
tektorystów, a ziemie płowieckie odkrywają 
karty z tak cennymi zabytkami. Mimo iż 
przedmioty z tego okresu nie są wykonane 

z metali szlachetnych, przez co ich odnalezie-
nie jest bardziej pracochłonne, to nasze sto-
warzyszenie wraz z poszukiwaczami podjęło 
się tego wyzwania ze świetnym rezultatem. 
To duży sukces. Chcemy też podziękować 
wszystkim mieszkańcom gminy Radziejów 
oraz Osięciny za pisemne zgody na eksplora-
cje gruntów ornych. Będziemy kontynuować 
nasze prace i zapraszamy wszystkie osoby za-
interesowane do współpracy z nami. Relacje z 
wydarzenia będzie można obejrzeć w telewizji 
Polsat w programie „Poszukiwacze historii” już 
niebawem – dodaje Ewelina Krzyczkowska, 
prezes stowarzyszenia. Wszystkie odnale-
zione zabytki zostaną opracowane naukowo 
i przekazane do Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków Delegatury we Włocławku. 

Tekst/Foto: Stowarzyszenie  
Poszukiwawczo-Historyczne „Łokietek”

Badacze tajemnic pola bitwy z 1331 r.

Zmagania bitewne na płowieckich polach

Odnaleziono skraj pobojowiska bitwy pod Płowcami
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wypieczonym z tegorocznych zbiorów. Zbiorów pełnych Waszej troski 
i Waszego trudu, który okazał się tak owocny. To dzięki Wam drodzy 
rolnicy, w polskich domach nie brakuje powszedniego chleba. To w Wa-
szych sercach kiełkuje ziarno umiłowania ziemi, Ojczyzny, wiary i tra-
dycji rodzinnej. 

Podczas festynu rekreacyjnego zagrała młodzieżowa orkiestra 
dęta „Sempre Cantabile”, „Kapela Na Żywca” oraz lokalni artyści. 
Mogliśmy także podziwiać recital Barbary Kalinowskiej oraz wy-
słuchać koncertu „Lubranieckich Gitar”, był pokaz tańca, zabawy 
z animatorami oraz koncert laureatów piosenki dziecięcej. Program 
zakończyła zabawa pod gołym niebem z zespołem „M-POWER” oraz 
„Standard” i „Adrianex”. Były też inne festynowe atrakcje – stoiska 
handlowe i gastronomiczne oraz wystawy.

Korowód dożynkowy

Tekst: Joanna Kosińska (zastępca wójta gminy Topólka)
Foto: Damian Lewiński, Krzysztof Nowak

Wieści gminne z Topólki

Dożynki jako uroczystość o wieloletniej tradycji są symbo-
lem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz 
wdzięczności za jego codzienne zmagania. Dożynkowe święto 
to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za 
plony, a ludziom za trud. 

Dożynki gminno-parafialne w To-
pólce rozpoczęły się mszą św. w inten-
cji rolników, która odprawiona została 
w kościele parafialnym w Topólce. Po 
mszy św. odbył się przejazd barwne-
go korowodu na teren uroczystości na 
stadion w Dębiankach. Zarówno ko-
ściół, jak i stadion zostały w tym roku 
wyjątkowo pięknie udekorowane na 
rolnicze święto. W roku 2022 dostojną 
funkcję starostów dożynek pełnili Mo-
nika i Dariusz Kaczmarkowie z  Cza-
maninka, którzy po mszy razem z wło-
darzami gminy Topólka oraz Orkiestrą 
Dętą, działającą przy GOK Topólka, 
poprowadzili dożynkowy korowód. 
Obecne były poczty sztandarowe jed-

nostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Topólki oraz Paniewa.
Tradycyjnie delegacje z sołectw poświęcone wieńce i chleby 

symbolicznie przekazały na ręce przedstawicieli władz: poseł na 
Sejm RP – Joanny Borowiak, wójta gminy Konrada Lewandowskie-
go, przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Borkowskiego, dy-
rektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Zygmunta Borkowskie-
go, reprezentującego wojewodę kujawsko-pomorskiego Mikołaja 
Bogdanowicza, a także proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w To-
pólce ks. Antoniego Wojciechowskiego.

Władze gminy wraz z gośćmi: poseł na Sejm RP Joanną Borowiak i Zygmuntem 
Borkowskim

Oficjalnego otwarcia dokonał wójt gminy Topólka – Konrad 
Lewandowski, przyjmując z rąk starostów dożynkowych Moniki 
i Dariusza Kaczmarków chleb – owoc ziemi i pracy ludzkich rąk. – 
Dożynkowe święto to moment, by pochylić z szacunkiem czoła nad rol-
niczym trudem. Z całego serca w imieniu wszystkich mieszkańców na-
szej gminy mówię Wam dziś – dziękuję. Proste słowo, które tak rzadko 
pada pod adresem polskiego rolnika. Rolnika wiernego tradycji, ale też 
umiejętnie korzystającego z możliwości, jakie niesie nowa technologia, 
czerpiącego z wiedzy i mądrości minionych pokoleń, ale otwartego na 
zmieniający się świat. To dzięki Waszej niezwykłej umiejętności łącze-
nia tradycji ze współczesnością możemy cieszyć się produktami wyso-
kiej jakości. – mówił wójt, dodając – Dziś będziemy dzielić się chlebem 

Dziękczynna msza święta w topóleckiej parafii

Dożynki – czas radości i podziękowań

Starostowie dożynek:  
Monika i Dariusz Kaczmarkowie
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Uważajmy na oszustów  
podczas sprzedaży  

w Internecie!
Coraz częściej zdarza się, że w popularnej 
aplikacji po wystawieniu na sprzedaż swo-
jej odzieży, pada się ofiarą oszustów. Oszu-

kani możemy być w sieci nie tylko podczas zakupów, ale również podczas sprzedaży. 
W ostatnim czasie zgłosiła się osoba, która sprzedawała w popularnej aplikacji swoje 
ubrania i została oszukana.

Policja informuje osoby, które na platformie zakupowej wystawiły na sprzedaż swoją 
odzież i przez aplikację kontaktowały się z nimi osoby zainteresowane kupnem ubrań. Ku-
pujący poprosili o adres poczty mailowej i pozostała korespondencja odbywała się już poza 
aplikacją sprzedażową.

Dalej oszustom poszło już łatwo. Na pocztę elektroniczną zostaje przesłany link do stron, 
jako rzekoma zgoda na wykonanie sprzedaży, a także zgody na logowanie do banku. W każ-
dym kolejnym okienku podawane są dane, nazwa banku, numer karty płatniczej, kod CVC, 
a  także kody które niezbędne są autoryzacji transakcji w banku. W ten sposób doszło do 
straty kilku tysięcy złotych.

Gdy doszło do oszustwa na aukcji internetowej, należy skompletować następujące dane:
•	 datę i numer aukcji,
•	 jej przedmiot oraz wylicytowaną kwotę,
•	 nick sprawcy,
•	 sposób kontaktu ze sprzedającym - jego e-mail, nr telefonu, adres,
•	 sposób dokonania zapłaty - przelew na konto bankowe, płatność za pobraniem.

Sprzedając w Internecie również możesz stać się ofiarą oszustów. Nie klikaj w przesłane 
w wiadomości linki do płatności oraz czytaj uważnie SMS-y autoryzacyjne. Jeżeli niefortun-
nie staniemy się ofiarą przestępstwa, należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze 
swoim bankiem w celu zablokowania dostępu do rachunku lub karty bankomatowej.

Tekst: st. asp. Krzysztof Lizik

Bezpieczeństwo

Kontrole przed pierwszym dzwonkiem
Tradycyjnie już w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem roku szkol-
nego, radziejowscy policjanci sprawdzają oznakowanie dróg w rejonie 
szkół. Celem tych działań jest wykrycie i usunięcie wszelkich nieprawi-
dłowości.

Mundurowi sprawdzają stan techniczny znaków, zasadność ustawienia, prawidłowość 
działania sygnalizacji świetlnej. O ujawnionych nieprawidłowościach zostaną powiadomie-
ni właściwi zarządcy dróg. Policjanci będą sprawdzać także autobusy dowożące dzieci do 
szkół. Wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki Kontrola w trosce o bezpieczeństwo uczniów

Bądź widoczny na drodze!
Mundurowi połączyli siły z uczniami 
i  wspólnie przy szkole rozdawali odbla-
ski. Działania te wpisują się w ogólnopol-
ską akcję informacyjno – edukacyjną pod 
nazwą „Świeć przykładem”.

Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny!

Zbliżająca się jesień to okres szczegól-
nie trudny na drogach. Szybko zapadający 
zmrok i złe warunki atmosferyczne, często 
są przyczyną wypadków drogowych z udzia-
łem niewidocznych pieszych lub rowerzy-
stów. W takich przypadkach pomocny może 
okazać się element odblaskowy, który zwięk-
sza widoczność i poprawia bezpieczeństwo. 
Dlatego 8 września 2022 r. od rana przy Ze-
spole Szkół Mechanicznych w  Radziejowie, 
policjanci ogniwa ruchu drogowego wspól-
nie z uczniami klasy mundurowej i ich opie-
kunem Jarosławem Kaczorowskim rozdawali 
kamizelki odblaskowe. Przy okazji wręczania 
pieszym, rowerzystom oraz kierującym auta-
mi odblasków, mundurowi przypominali jak 
ważne jest ich noszenie, szczególnie poza te-
renem zabudowanym. Policjanci podkreśla-
li, że nasze bezpieczeństwo w dużej mierze 
zależy od nas samych, i że niekiedy niewiel-
ki odblask może uratować życie lub zdro-
wie. W  trakcie działań rozdano kilkadziesiąt 
elementów odblaskowych ufundowanych 
przez ZSM w Radziejowie.

Pamiętajmy! Pieszy poruszający się po 
zmierzchu po drodze poza obszarem zabu-
dowanym, musi mieć odblask umieszczony 
w sposób widoczny, natomiast rowerzysta 
zobowiązany jest do posiadania oświetlenia 
jednośladu!

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Edukacyjny spacer z dzielnicowym
 „Spójrz w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo” tak rozpoczęła się nauka bez-
piecznego przekraczania jezdni. Nauczycielem był policjant, który spotkał się z naj-
młodszymi uczniami w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, 
ruszyła także akcja „Bezpieczna droga do 
szkoły”. Działania wkroczyły w etap edukacji 
najmłodszych uczniów z podstaw przepi-
sów ruchu drogowego. Stąd wizyta w Szkole 
Podstawowej w Topólce, mł. asp. Krystiana 
Mrówczyńskiego, dzielnicowego z miejsco-
wego posterunku.

Policjant wybrał się z dziećmi z zerówki 
na edukacyjny spacer. Mundurowy powie-
dział uczniom, dlaczego warto poruszać się 
po chodniku i po której stronie chodzić, gdy 
go nie ma. Następnie, udali się na przejście 
dla pieszych, gdzie na początek wyjaśnił, co oznaczają poszczególne znaki. Potem pod nad-
zorem policjanta przyszedł czas na naukę prawidłowego przejścia przez jezdnię.

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

Nauka bezpiecznego poruszania się po pasach
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Bezpieczeństwo

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 998/112

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
1. 09. 2022 r. SKKP przyjęło zgłoszenie o 12:35. W Byczu (gm. Piotrków 

Kujawski) zidentyfikowano dziewięć 200-litrowych beczek z zawartością o nie-
określonej substancji. Na miejsce zdarzenia zadysponowano służby ratowni-
cze. Po przybyciu pierwszego zastępu Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej 
zastano inspektorów WIOŚ. Miejsce zdarzenia zabezpieczono, po rozpoznaniu 
wyznaczono strefę bezpieczną, określono kierunek wiatru oraz wyznaczono 
ratowników, którzy, zabezpieczeni w ubrania typu TYCHEM oraz sprzęt OUO, 
ocenili szczelność beczek, określili agresywność substancji, dokonali pomia-
rów pod kątem toksyczności i wybuchowości oraz pobrali próbkę do zbadania 
przez WIOŚ. Po zakończeniu działań beczki pozostały w miejscu ich odnalezie-
nia w celu przeprowadzenia dalszych czynności przez policję i WIOŚ. 

7. 09. 2022 r. SKKP przyjęło zgłoszenie o pożarze kotłowni w budynku go-
spodarczym w Zblęgu (gm. Osięciny). Po przybyciu na miejsce, działania zastę-
pów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu głównego zasila-
nia w energię elektryczną obiektu, podaniu prądu wody na palące się przedmioty 
w pomieszczeniu kotłowni oraz prowadzeniu wentylacji nadciśnieniowej. Ratow-
nicy zabezpieczeni w sprzęt OUO po zlokalizowaniu i ugaszeniu źródła pożaru 
usunęli wszystkie przedmioty z pomieszczenia, gdzie zostały one ponowne prze-
lane prądem wody. Cały obiekt został oddymiony oraz sprawdzony miernikiem 
na obecność tlenku węgla. Zalecono nieużytkowanie kotłowni do czasu spraw-
dzenia przez uprawnionego elektryka uszkodzonej instalacji elektrycznej.

9. 09. 2022 r. o 21:17 SKKP przyjęło zgłoszenie o bardzo niebezpiecznym 
pożarze w budynku handlowym w Piotrkowie Kujawskim. Na miejsce zdarze-
nia zadysponowano służby ratownicze. Po przybyciu na miejsce, zastano po-
żar w przestrzeni podsufitowej w pomieszczeniu socjalnym jednego z lokali. 
Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji 
klientów oraz pracowników obiektu, odłączeniu zasilania budynku, podaniu 
przez ratowników, zabezpieczonych w sprzęt OUO, przy pomocy sprzętu bu-
rzącego i drabin, prądu wody na zarzewia ognia znajdujące się w przestrzeni 
podsufitowej. Z części lokalu, w której toczyły się działania wyniesiono sprzę-
ty elektroniczne oraz wdrożono wentylację nadciśnieniową. W celu wyklu-
czenia źródeł ognia rozebrano część sufitu i ocieplenia oraz przy pomocy 
podnośnika hydraulicznego oceniono dach obiektu z zewnątrz, a elementy 
objęte pożarem sprawdzono kamerą termowizyjną. Po wykluczaniu źródeł 
ognia działania zakończono. Nie było osób poszkodowanych. 

20. 09. 2022 r. o 6:36 SKKP przyjęło zgłoszenie o pożarze samochodu 
osobowego w Radziejowie. Po przybyciu na miejsce służby zastały palący się 
samochód osobowy marki Volkswagen, znajdujący się na parkingu za RDK. 
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu dwóch 
prądów wody na palące się auto. Po ugaszeniu wraku zakręcono zawór insta-
lacji LPG i przystąpiono do chłodzenia zbiornika butli. Po zakończeniu dzia-
łań pojazd został przekazany protokołem właścicielowi. 

20. 09. 2022 r. o 12:16 SKKP przyjęło zgłoszenie o wycieku kwasu z aku-
mulatorów w Radziejowie. Na miejscu zdarzenia zastano rozlewisko nieznanej 
substancji na rampie towarowej oraz przyległym placu manewrowym. Po prze-
prowadzaniu rozpoznania stwierdzono, że ciecz wydostała się z elektrycznego 
wózka widłowego, który przewrócił się podczas dostawy towaru. Dostawca 
podniósł wózek, zapakował do samochodu dostawczego i udał się w dalszą 
podróż z towarem przed przybyciem JOP. Działania polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia, usypaniu przez ratowników (zabezpieczonych w sprzęt 
OUO) niewielkiego walu z ziemi, by ciecz nie dostała się do studzienki kanaliza-
cyjnej, wykluczeniu obecności trujących par w obrębie rozlewiska oraz stwier-
dzeniu za pomocą papierka wskaźnikowego odczynu substancji. Po rozpozna-
niu substancji jako elektrolit z akumulatora wózka, użyto mleczka wapiennego 
do jego zneutralizowania. Po zakończonej neutralizacji i ponownym sprawdze-
niu odczynu substancji rampę i plac zmyto. Zagrożenie chemiczno-ekologiczne 
zostało całkowicie usunięte. Nie było osób poszkodowanych.

Z ŻYCIA KOMENDY
Od 5. do 7. 09. br. w Połajewku odbywał się obóz klas mundurowych 

ZSRCKU w Przemystce, w trakcie którego w ramach współpracy funkcjona-

Od 12 sierpnia 2022 r. do 22 września 2022 r. w Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 175 zdarzeń, w tym:

Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość interwencji
1. Pożar 17
2. Miejscowe zagrożenie 158
3. Alarm fałszywy 6

riusze KP PSP w Radziejowie przeprowadzali prelekcje edukacyjne, ćwicze-
nia z zakresu ratownictwa wodnego oraz pomagali w przygotowaniach do 
startu w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP. 
Nadzór nad szkoleniem sprawował st. kpt. Mariusz Marciniak.

15. 09. br. w radziejowskiej KP PSP gościła polsko-niemiecka młodzież 
w ramach wymiany uczniowskiej między szkołą w Przemystce a Weser-Kolleg 
Minden. Podczas wizyty goście zostali oprowadzeni po budynkach i terenie 
komendy. St. kpt. Michał Sochaczewski oraz mł. kpt. Robert Sobieraj, w języku 
angielskim, opowiedzieli im o szczegółach pracy strażaków w Polsce. Na koniec 
uczniowie ZSRCKU pod opieką strażaków PSP przeprowadzili pokaz gaszenia. 

18. 09. br. na stadionie w Osięcinach odbyły się Powiatowe Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych OSP. Drużyny OSP i MDP rywalizowały ze sobą w dwóch 
konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszko-
dami. W zawodach OSP I miejsce, z wynikiem 100,50 pkt., zajęła OSP Ruszki, 
II – OSP Plichowo (wynik: 107,03 pkt.), a III – OSP Topólka (wynik: 117,34 pkt.). 
IV miejsce uzyskała OSP Byczyna, uzyskując wynik 148,59 pkt. W klasyfikacji 
generalnej MDP OSP wygrała Wola Skarbkowa (wynik: 117,40 pkt.). Za nimi 
na podium stanęła drużyna z Przemystki (wynik:142,40 pkt.).

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

19. 09. br. w remizie OSP Topólka miało miejsce spotkanie z posłan-
ką na Sejm RP Anną Gembicką, która uczestniczyła w przekazaniu gminie  
Topólka nowego sprzętu. Dzięki staraniom pani poseł oraz wójta Konrada  
Lewandowskiego, Ochotnicza Straż Pożarna w Topólce otrzymała rów-
nież dofinansowanie na zakup nowego wozu strażackiego o wartości 
1 300 000 zł z rezerwy budżetu państwa. Nowy wóz zastąpi blisko 40-let-
ni, wysłużony samochód marki Magirus. W spotkaniu wziął udział zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP w Radziejowie mł. bryg. Maciej Górecki oraz 
opiekun OSP z gminy Topólka sekc. Patryk Wojciechowski. 

W dniach 19.–21. 09. br. odbyły się ćwiczenia, mające na celu doskonale-
nie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu ratownictwa technicznego 
i gaśniczego. Ćwiczenia odbyły się w Płowcach, dzięki uprzejmości pana Dariu-
sza Kurkiewicza, na terenie firmy „Auto-Kurek – Stacja Demontażu Pojazdów”. 
Zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy PSP w  Radziejowie, którzy 
wraz z druhami OSP z powiatu radziejowskiego aktywnie w nich uczestniczyli. 
Ponadto przeprowadzono szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników firmy. 

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego i gaśniczego
Opracowanie: sekc. Patryk Wojciechowski 
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Rozmaitości

Biblioteka w Radziejowie zachęca do zapoznania się z poniższy-
mi propozycjami. 

1) Jacek Moskwa „Niewygodny prorok. Biografia ks. Jana 
Zieji”. Gdy chodzi o dobro bliźniego, nie ma miejsca na kompromisy. 
Ksiądz Jan Zieja – świadek XX wieku, który całym życiem służył Bogu 
i człowiekowi. Podczas doświadczeń kampa-
nii w 1920 roku z przykazania „Nie zabijaj!” 
uczynił swoje credo. W ciężkich czasach był 
zawsze blisko tych, którzy go potrzebowali 
– w trakcie II wojny światowej pełnił funkcję 
naczelnego kapelana Szarych Szeregów, Ba-
talionów Chłopskich oraz Batalionu „Baszta” 
w Powstaniu Warszawskim. Natchniony pro-
rok i charyzmatyczny kaznodzieja, który asy-
stował przy pierwszych zakonnych ślubach 
świętej Faustyny Kowalskiej i przyjął konspi-
racyjną przysięgę Witolda Pileckiego, a także 
prowadził rekolekcje, w których uczestniczył biskup Karol Wojtyła. 
Choć przyjaźnił się ze Stefanem Wyszyńskim, w zasadniczych spra-
wach potrafił przeciwstawić się nawet jemu. Zawsze w wirze zmian, 
został jednym z pierwszych członków Komitetu Obrony Robotni-
ków. Duszpasterz napędzany ewangelicznym przykazaniem miłości. 
Apostoł Kościoła ubogiego, który nigdy nie przyjmował pieniędzy 
za posługi religijne. Książka „Niewygodny prorok” powstała w opar-
ciu o szerokie badania archiwalne, świadectwa współczesnych, 

a także rozmowy z samym bohaterem. To lektura krzepiąca, po raz 
pierwszy w sposób pełny prezentująca życie ks. Jana Ziei.

2) Aleksandra Szarłat „SPATiF. Upajający pozór wolności”. 
Przez kilka powojennych dekad Klub Aktora Stowarzyszenia Polskich 
Artystów Teatru i Filmu był towarzyskim, kulturalnym i informacyj-

nym centrum stolicy. Artystom zapewniał 
poczucie bezpieczeństwa, a kulturze ciągłość, 
zwłaszcza dzięki wyjątkowym bywalcom pa-
miętającym jeszcze okres międzywojenny. O 
przekroczeniu progu SPATiF-u marzyli wszy-
scy: pisarze i tajniacy, członkowie KC i opozy-
cjoniści, sportowcy, waluciarze i dziewczyny 
szukające szczęścia lub zarobku. Ale o tym, 
kto mógł wejść i dostąpić wtajemniczenia, 
decydował szatniarz Franio – człowiek insty-
tucja. Znajdujący się w  samym sercu War-
szawy klub, nieustannie inwigilowany przez 

bezpiekę, pozostawał wyspą wolności aż do stanu wojennego. Sam 
lokal działa do dziś, ale zmieniły się klimat i  obyczaje. Po dawnym 
SPATiF-ie zostały jedynie legenda i mnóstwo anegdot z czasów, gdy 
za zamkniętymi drzwiami, skrywającymi nie zawsze piękne tajemni-
ce, toczyło się intensywne życie. I ta historia – polskiego kina, teatru, 
estrady i literatury – barwnie opisana w książce Aleksandry Szarłat.

Źródło: lubimyczytać.pl
Tekst: Dorota Świderska MiPBP w Radziejowie

Kącik mola książkowego

Zaplanuj i wdróż program  
bezpieczeństwa biologicznego

przygotuj gospodarstwo  
do podziału na strefy: 

•	 „strefę czystą” – budynki (pomieszcze-
nia) miejsca, gdzie trzyma się świnie, 
ściółkę i paszę, 

•	 „strefę brudną” - część gospodarstwa, 
która obejmuje dom mieszkalny po-
siadacza świń, miejsce parkowania sa-
mochodów, maszyn rolniczych itp., nie 
graniczy bezpośrednio z wejściami do 
„strefy czystej”

Przestrzegaj wymagań w zakresie bio-
asekuracji wynikających z rozporzą-
dzenia MRiRW z dnia 10 sierpnia 2021 
r. w  sprawie środków podejmowanych 
w związku z wystąpieniem afrykańskiego 
pomoru świń

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
w Radziejowie

Hodowco!
nie czekaj do ostatniej chwili – przygotuj się wcześniej na ewentualne zagrożenie pojawienia się 

ognisk ASF na terenie naszego województwa
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Miejsca pamięci narodowej w powiecie radziejowskim
Z okazji 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej publikujemy zdjęcia pomników, mogił i tablic – miejsc pamięci o lokalnych boha-
terach, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny podczas najkrwawszej wojny w historii świata.

Pomnik poświęcony bohaterom za wolność i Ojczyznę (cmentarz w Osięcinach)
Pomnik poświęcony ofiarom II wojny światowej  
na cmentarzu w Bronisławiu

Kamień położony ku pamięci lotniska polowego 4. Toruńskiego Pułku Lotnicze-
go ppor.pil. Stanisława Skalskiego. Lotnisko funkcjonowało tu od 4 do 7 września 
1939 r. (kamień leży na skraju lasu przy drodze z Osięcin do Bartłomiejowic)

Grób majora Zygmunta Roszkowskiego na cmentarzu w Świerczynie  
(major zginął 16 września 1939 r.)

Mogiła żołnierzy z 1939 r. na cmentarzu w Witowie
Pomnik „Bohaterom poległym w obronie Ojczyzny” 
(cmentarz w Radziejowie)

Tablica upamiętniająca poległych w walce za Ojczyznę 
mieszkańców gminy Radziejów (Czołowo)

Nagrobek dwóch żołnierzy Wojska Polskiego poległych 
we wrześniu 1939 r. podczas walk z Niemcami (cmentarz 
w Piotrkowie Kujawskim)

Foto: Marta Tomaszewska


