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Prace laureatów Powiatowego Konkursu Fotograficznego im. Zbigniewa Zasady pn. „Zakamarki radziejowskie”  
zorganizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.  

Konkurs był objęty patronatem starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka.

„Fotografować to znaczy wstrzymać oddech, uruchamiając 
wszystkie nasze zdolności w obliczu ulotnej rzeczywistości”

– Henri Cartier-Bresson

I miejsce – Marcin Lewandowski III miejsce – Marcelina Szmagalska

II miejsce – Martyna Szałapska-Dzioba
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W środę, 5 października, w sali koncertowej Uniwersytetu im 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala, 
podczas której uhonorowany za wspieranie działalności poli-
cjantów został starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak.

Starosta Jarosław Kołtuniak odbiera odznaczenie z rąk przewodniczący ZW NSZZ 
Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego

Uroczystość została zorganizowana, by wręczyć policjantom ho-
norowe wyróżnienia – „Kryształowe Serca” – za wzorową i ofiarną 
postawę na rzecz mieszkańców. Podczas wydarzenia uhonorowany 
został również starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak. Odebrał on 
Krzyż i Medal Niepodległości z gwiazdą kl. I za wybitne zasłu-
gi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów. Wyróżnienie 
naszemu staroście wręczyli: komendant wojewódzki Policji w Byd-
goszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, wiceprzewodniczący Zarządu 
Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
Policjantów mł. insp. Andrzej Szary oraz przewodniczący ZW NSZZ 

Krzyż Niepodległości z gwiazdą kl. I  
dla starosty radziejowskiego

(od lewej): Tomasz Pacholski, Krzysztof Chłodziński, Robert Rzepecki, Jarosław 
Kołtuniak i Piotr Leciejewski 

Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego mł. insp. Piotr 
Kujawa. Policyjni związkowcy przyznają to odznaczenie osobom, 
które podejmują efektywne działania na rzecz związku i środowiska 
policyjnego.

Podczas gali uhonorowano również Komendanta Powiatowego 
Policji w Radziejowie mł. insp. Tomasza Pacholskiego. Otrzymał on 
Krzyż Niepodległości klasy II za wybitne zasługi patriotyczne i dzia-
łalność NSZZ Policjantów. Medal Trzydziestolecia Powstania NSZZ 
Policjantów otrzymał asp. szt. Robert Rzepecki – członek Zarządu 
Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP w Radziejowie. Radziejow-
skich związkowców na uroczystości reprezentował asp. szt. Krzysz-
tof Chłodziński – przewodniczący zarządu terenowego przy radzie-
jowskiej komendzie.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

„Zakamarki  
radziejowskie”

Rozstrzygnięto Powiatowy Kon- 
kurs Fotograficzny im. Zbignie-
wa Zasady pn. „Zakamarki ra-
dziejowskie” zorganizowany 
przez Miejską i Powiatową Bi-
bliotekę Publiczną im. Francisz-
ka Becińskiego w Radziejowie. 
Konkurs objął patronatem sta-
rosta Jarosław Kołtuniak. 

Pierwszą nagrodę otrzymał 
Marcin Lewandowski z Radzie-
jowa, II  miejsce zajęła Martyna 
Szałapska-Dzioba z Ujmy Dużej, 
a III Marcelina Szmagalska z Ra-
dziejowa (przyp. redakcji: nagro-
dzone fotografie na okładce ga-
zety). W  konkursie wzięło udział 
14  uczestników, którzy nadesłali 
53 prace. 

Zdjęcia oceniało jury w składzie: 
Karolina Ćwikła, Dorota Świderska 
i Krzysztof Wątrobicz. Nagrody zo-
stały ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Radziejowie.

Tekst: Marta Tomaszewska

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Radziejowskiego,
serdecznie zapraszamy na uroczystości związane  

z 104. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Powiatowe obchody tradycyjnie rozpocznie msza święta w intencji Ojczyzny  
o 12:00 w kościele farnym pw. WNMP w Radziejowie,  

po której uczestnicy obchodów przemaszerują na radziejowski rynek,  
by tam wysłuchać części oficjalnej.

Ostatnim elementem będzie złożenie przez przybyłe delegacje kwiatów  
przed pomnikiem Chwały Oręża Polskiego w celu uhonorowania bohaterów  

walk o niepodległość.
Organizatorzy – Starostwo Powiatowe w Radziejowie
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Wspomnienie z wakacji
Za nami rozstrzygnięcie X edycji konkursu fotograficznego, or-
ganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ra-
dziejowie dla podopiecznych placówek wsparcia w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. Konkurs objęty był patronatem 
starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka, a jego temat 
przewodni to „Wakacje z humorem”.

Konkurs podzielony był na dwie kate-
gorie: Uczestnicy zajęć i Terapeuci. W pierw-
szej kategorii zwyciężyła fotografia pt. 
„Dwie pieczenie na jednym ogniu”, wy-
konana przez Bogumiłę Deruszewską 
z Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 
Kujawskim. II miejsce zajęła praca Sławo-
mira Nowaka (ŚDS w Kruszwicy) pn. „Spo-
tkanie z myszolem”, III zaś „Wakacje pod 
gruszą” autorstwa Grzegorza Trojanow-
skiego (ŚDS w Barcinie). Najlepsza w kla-
syfikacji terapeutów okazała się praca Zofii 
Szpolerowskiej (ŚDS w Radziejowie) pn. 
„Wakacje na helu”. Tuż za nią na podium 
uplasowała się Małgorzata Kułakowska 
z ŚDS w Wonorzu z pracą pn. „Słoneczne 
granie”. Ostatni stopień uzupełniło zdjęcie Kamila Tomaszewskie-
go (ŚDS Inowrocław) pn. „Muzykowanie na sianie”. Specjalne wy-
różnienie – Nagrodę Starosty Powiatu Radziejowskiego – otrzymał 
ŚDS w Gniewkowie.

W skład jury tego- 
rocznego konkursu we-
szli: starosta Jarosław 
Kołtuniak, skarbnik 
powiatu Urszula Mięt-
kiewicz, wiceprezes Za-
rządu Banku Spółdziel-
czego w  Piotrkowie 
Kujawskim Waldemar 
Kempiński, kierownik 
radziejowskiego ŚDS 
Aneta Sadowska oraz 

Marta Tomaszewska. Laureatom serdecznie gratulujemy i  życzymy ko-
lejnych sukcesów! Wszystkie nagrodzone fotografie można zobaczyć na 
stronie internetowej naszego starostwa: www.radziejow.pl.

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: Uczestnicy konkursu

Informacje

Powrót do szkoły
Po letnich wakacjach, w czwartek 1 wrze-
śnia uczniowie i grono pedagogiczne 
z trzech szkół średnich z naszego powiatu, 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie i 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Radziejowie rozpoczęło nowy rok 
szkolny. Uroczyste inauguracje odbyły się 
w połączeniu z oficjalnymi obchodami 
83. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w  Przemystce utwo-
rzył 5  nowych klas, w których uczy się 132 
nowych uczniów. Młodzież ma możliwość 
kształcić się w zawodach: technik ekonomi-
sta, technik spedytor, technik rolnik, technik 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, tech-
nik żywienia i usług gastronomicznych oraz 
technik hotelarstwa. Nadal w Przemystce 
funkcjonuje liceum ogólnokształcące z inno-
wacją pożarnictwo i ratownictwo medyczne. 

Powiatowe szkoły średnie

Komunikat w sprawie  
dystrybucji jodku potasu

W całej Polsce trwa dystrybucja jodku potasu do samorządów 
na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Działania te 
wynikają z dyspozycji prewencyjnej MSWiA i odnoszą się do walk 
w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w ramach działań z za-
kresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Jest to stan-
dardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa. Preparat 
stabilnego jodu do magazynów wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych przekazała Agencja Rezerw Strategicznych

Starosta radziejowski, jako szef sztabu zarządzania kryzy-
sowego, informuje, iż:
•	 jest to akcja zapobiegawcza,
•	 nie ma uzasadnienia do prewencyjnego przyjmowania prepara-

tu na własną rękę – jest to odradzane przez lekarzy specjalistów,
•	 preparat należy przyjąć 24 godziny przed dojściem fali ra-

dioaktywnej, najpóźniej do 2 godzin po pojawieniu się ska-
żenia radioaktywnego. Maximum – 8 godzin po pojawieniu 
się promieniowania. Moment rozwinięcia akcji jodowej roz-
pocznie się komunikatem wojewody w przypadku wystą-
pienia promieniowania o mniejszym zasięgu lub komuni-
katem MSWiA w przypadku wystąpienia promieniowania o 
szerokim zasięgu,

•	 w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego nie obowią-
zuje rejonizacja, tzn. preparat będzie można pobrać w najbliż-
szym punkcie dystrybucyjnym na terenie na którym się aktual-
nie znajdziemy, tj. na terenie całej Polski.
Starosta radziejowski jednocześnie informuje, że w obecnej 

chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na 
bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki. Służ-
by odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej 
gotowości, a  odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpie-
czona w magazynach.

Lista miejsc dystrybucji tabletek jodku potasu w województwie 
kujawsko-pomorskim oraz ulotki informacyjne dotyczące ewentual-
nego przyjmowania preparatu jodu znajdują się na stronie interne-
towej Starostwa Powiatowego w Radziejowie (www.radziejow.pl).

Zofia Szpolerowska – „Wakacje na helu”

W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie naukę w tym roku rozpoczęło 276 osób (190 
osób w technikach, 58 w szkole branżowej I stopnia oraz 28 w liceum dla dorosłych). Placówka 
uruchomiła: technikum reklamy, technikum fryzjerskie, technikum spawalnictwa, technikum 
mechaniczne i technikum logistyczne (klasa mundurowa). Dodatkowo w szkole można zdo-
być zawód technika informatyka i technika programisty. Utworzono również dwa oddziały 
„branżówki”, w których można kształcić się jako kierowca-mechanik, kucharz i monter.  Oferta 
edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Radziejowie w tym roku 
obejmuje trzy profile kształcenia: językowo-humanistyczny (utworzono dwie takie klasy), bio-
logiczno-chemiczny i matematyczno-informatyczny. Naukę rozpoczęło tutaj 106 uczniów. 

W szkole muzycznej jest 86 nowych uczniów, a SOSW zyskał we wrześniu 96 podopiecz-
nych. Wszystkim, którzy rozpoczęli swoją edukację w powiatowych szkołach, starosta Jaro-
sław Kołtuniak życzy powodzenia i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: Archiwum starostwa

Bogumiła Deruszewska – „Dwie 
pieczenie na jednym ogniu”



4
Informacje

Słuchacze UTW podczas wykładu

Gospodarz powiatu powitał zebranych studentów-seniorów

W poniedziałek, 17 października, w sali konferencyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Radziejowie odbył się wykład, dotyczący 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na zaproszenie 
starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka na spotkanie 
przybyli słuchacze radziejowskiego oddziału Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 

Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia z zakresu prawa 
spadkowego, m.in. zasad dziedziczenia ustawowego i testamento-

Wykład dla seniorów

wego, wydziedziczania, dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku 
oraz zasad składania oświadczenia spadkowego. Na wykładzie 
obecnych było wielu seniorów, którzy czynnie uczestniczyli w dys-
kusji. Oprócz starosty swoją obecnością zaszczycił prezes Zaborskie-
go Towarzystwa Naukowego w Brusach Krzysztof Zabrocki. Spotka-
nie poprowadził radca prawny oraz doradca obywatelski Radosław 
Robiński. 

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Nauczyciele z „Przemystki” uczestniczący w szwedzkim spotkaniu

Dopiero co wyjechali do Szwecji, aby się szkolić, a już wracają. 
Mowa o grupie 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych z Ze-
społu Szkół RCKU w Przemystce, którzy w piątek, 16 września 
2022 r. ukończyli trwające 5 dni szkolenie branżowe z zakresu 
ekonomii i spedycji, żywienia i hotelarstwa oraz rolnictwa i me-
chanizacji rolnictwa. 

Wioletta Łodygowska, Małgorzata Kubacka, Anna Paczkowska, 
Adriana Burczyk-Sztejkowska, Emilia Gapska, Agnieszka Rosińska-
-Jankowska, Małgorzata Tomalak, Anna Pacia oraz Sławomir Tomalak 
mogli uczestniczyć w mobilności do Malmö dzięki projektowi z sek-
tora „Kształcenie i szkolenia zawodowe”, który szkoła realizuje od 
początku września zeszłego roku przy wsparciu programu Unii Eu-
ropejskiej Erasmus+. Warto wspomnieć, że kwota dofinansowania, 
które szkoła otrzymała wyniosła 58 780 Euro, czyli 259 266,824 zł. 
Był to pierwszy projekt z puli projektów akredytowanych. Auto-
rem wniosku budżetowego, który aplikował o dofinansowanie na 
realizację projektu była Justyna Kopczyńska – nauczycielka języka 
rosyjskiego oraz przedmiotów branży hotelarskiej, bardzo kompe-

Szwedzkie  
szkolenia branżowe 

tentna i doświadczona w pozyskiwaniu funduszy i realizacji pro-
jektów z  programów UE, a koordynatorem, na którym spoczywa 
odpowiedzialność za właściwą realizację wszystkich działań projek-
towych jest Magdalena Korzeniewska-Duszek - nauczycielka języka 
niemieckiego.

Dzięki szkoleniu w Szwecji uczestnicy mobilności mogli porów-
nać system kształcenia zawodowego obowiązujący w Skandynawii 
z polskim systemem. Ponadto mieli szansę zobaczyć na żywo i „od 
kuchni”, jak funkcjonują zakłady pracy w branży ekonomiczno-spe-
dycyjnej, gastronomiczno-hotelarskiej oraz rolno-hodowlanej. Zdo-
byte doświadczenie, podpatrzone nowinki oraz gotowe rozwiązania 
przeniosą na nasz polski grunt i wprowadzą na swoich przedmio-
tach, dzięki czemu z wiedzy zdobytej na kursie w Szwecji skorzystają 
również nasi uczniowie. 

Wiadomo od zawsze, że nie samą nauką człowiek żyje, a dodat-
kowo temu szkoleniu oraz całemu pobytowi nauczycieli w Malmö 
uroku dodaje fakt, iż w ciągu tych 5 dni nauczyciele spędzili czas 
miło za sprawą fantastycznie zorganizowanego, atrakcyjnego pro-
gramu kulturowego zapewnionego przez organizację przyjmującą 
– EU Mobility Sverige. Zwiedzili obiekty i miejsca ważne kulturowo 
i  architektonicznie, nie tylko w trzecim pod względem wielkości 
mieście Szwecji, poznali historię regionu, spędzili kilka godzin w sto-
licy Danii – Kopenhadze oraz odbyli rejs łodzią po kanałach Malmö.

Zadowoleni z pobytu, bogatsi o doświadczenia zawodowe, z cer-
tyfikatem ukończenia szkolenia w ręku wrócili do domu. Co prawda, 
przygoda z kursem w Szwecji dobiegła końca, jednakże nauczyciele 
mogą być pewni, że nie był to ostatni projekt dofinansowany z fun-
duszy Unii Europejskiej, w którym mieli szansę uczestniczyć. Prężnie 
działający od kilku lat w naszej szkole Zespół Projektowy dokłada 
wszelkich starań, aby jak najefektywniej pozyskiwać środki z pro-
gramów UE na realizację projektów, w ramach których uczniowie 
„Przemystki”mogą uczestniczyć w zagranicznych stażach zawodo-
wych, a  nauczyciele w kursach, szkoleniach oraz job shadowingu 
w placówkach i instytucjach w całej Europie, z którymi podejmuje-
my współpracę.

 Tekst/Foto: Magdalena Korzeniewska-Duszek
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Pierwsze spotkanie  
młodzieży z Polski i Niemiec

Wraz z początkiem roku szkolnego 2022/2023 Zespół Szkół RCKU 
w Przemystce przystąpił do realizacji nowego przedsięwzięcia, ja-
kie w dotychczasowej ponad 60-letniej historii placówki nie miało 
jeszcze miejsca. Od 12 do 18 września 2022 r. jako gospodarz i orga-
nizator przedsięwzięcia podjęliśmy grupę młodzieży wraz z dwoma 
opiekunkami z niemieckiej szkoły Weser-Kolleg Minden.

Spotkanie młodzieży miało szansę na realizację dzięki dofinansowa-
niu otrzymanemu przez obie szkoły z Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży oraz innych programów m.in.: Sanddorf Stiftung, Bezirksre-
gierung Düsseldorf oraz Schulperle. Wspólnie z partnerem niemieckim 
zrealizowaliśmy projekt z pogranicza historii i kultury pt. „Gemeinsam 
fremd”, czyli „Wspólnie różni”, który nawiązywał do funkcjonujących 
w  świadomości pokoleń stereotypów o Polakach i Niemcach oraz do 
wzajemnych uprzedzeń obydwu narodów względem siebie.

Program wymiany młodzieży zrodził się ze wspólnych rozmów Zu-
zanny Skibickiej i Kerstin Lehmann – nauczycielek języka niemieckiego 
i historii w Weser-Kolleg Minden oraz Magdaleny Korzeniewskiej-Duszek 
- nauczycielki języka niemieckiego w „Przemystce”. Przewidywał pracę 
w grupach mieszanych na temat faktów i mitów o Polakach i Niemcach, 
szukanie wspólnych słów podobnie brzmiących o tym samym znacze-
niu, występujących w obu językach oraz przeprowadzenie wywiadu 
z  lokalnymi historykami – Mariolą Eznarską, Sławomirem Augustynia-
kiem i Mariuszem Bentkowskim, którzy zechcieli podzielić się z uczniami 
wiedzą o tym, jak Niemcy osiedleni na terenie powiatu radziejowskiego 
w czasie okupacji hitlerowskiej byli postrzegani przez Polaków.

Wspólne zdjęcie uczestników młodzieżowego spotkania

W ramach prowadzonych działań projektowych zapoznaliśmy gości 
z historią regionu, pokazaliśmy im Izbę Regionalną Towarzystwa Miło-
śników Kujaw w Radziejowie oraz wspólnie odwiedziliśmy Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Młodzież inte-
growała się nie tylko wspólnie, pracując nad projektami, ale również 
spędzając miło czas podczas wspólnych posiłków oraz organizując ró-
wieśnikom z Niemiec czas na kręgielni czy w pizzerii. Nie zabrakło rów-
nież lekcji otwartych z języka angielskiego, fizyki, biologii oraz z obsługi 
urządzeń i systemów agrotronicznych, w których młodzież uczestniczyła 
z ogromnym entuzjazmem. Ostatnim punktem tego polsko-niemieckie-
go spotkania była wspólna wycieczka do Krakowa i Oświęcimia. Zwie-
dziliśmy Stare Miasto i Fabrykę Schindlera w dawnej stolicy Polski oraz 
kompleks byłych nazistowskich obozów zagłady Auschwitz-Birkenau. 
Wizyta w miejscu pamięci okazała się być punktem kulminacyjnym całej 
wymiany, ponieważ pokazała, że warto angażować się w projekty rów-
nież historyczne z partnerem niemieckim, nawet jeśli zostaje ujawniona 
prawda historyczna o okrucieństwach i zbrodniach hitlerowskich na na-
rodzie polskim, o której młode, niemieckie pokolenie nie ma szansy do-
wiedzieć się ze znanych im i dostępnych źródeł historycznych. Pomimo 
trudnej tematyki młodzież z Polski i Niemiec poradziła sobie z tematem 
przewodnim wymiany naprawdę doskonale, czego efekty mogliśmy 
obserwować, wsłuchując się w prezentację wypracowanych rezultatów 
projektów podczas uroczystej gali w auli ZSRCKU w Przemystce.

Nadal pozostajemy pod wrażeniem tego, jak młodzież zdystansowa-
na do wydarzeń sprzed 80 lat potrafi z właściwą sobie lekkością i wraż-
liwością rozmawiać o przeszłości. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pierw-
szego polsko-niemieckiego spotkania młodzieży, które odbyło się 
w  naszej szkole. Mamy nadzieję na długoletnią współpracę obu szkół, 
a na wiosnę 2023 r. planujemy wizytę polskiej młodzieży u niemieckiego 
partnera w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Tekst/Foto: Magdalena Korzeniewska-Duszek

Zwycięstwo  
młodych kucharzy

W czwartek, 29 września 2022 r., uczniowie szkoły branżowej 
w zawodzie kucharz Zespołu Szkół Mechanicznych: Martyna 
Sobocińska i Filip Dunaj wraz z opiekunem Anną Alwin wzięli 
udział w XVI edycji Wojewódzkiego Konkursu „Najlepszy Pro-
dukt Spożywczy Pomorza i Kujaw 2022”, pod honorowym pa-
tronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 
zajęli I miejsce. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzy-
szenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu 
Spożywczego Oddziału Toruńskiego przy współudziale Urzędu 
Marszałkowskiego. 

Kapituła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spo-
żywczego oceniała: wysoką jakość, wartość odżywczą i zdrowotną, 
estetykę oraz oryginalność receptur potraw. Rywalizacja odbyła się 
w dwóch kategoriach: zakłady przetwórcze przemysłu spożywczego 
i restauracje. Konkurs promuje najlepsze produkty wytworzone w 
województwie oraz ma na celu kultywowanie dziedzictwa kulinar-
nego regionu. Na stole degustacyjnym w Centrum Spotkań Mło-
dzieży w Toruniu, nasza grupa prezentowała: „Swojski żurek kujaw-
ski na zakwasie „Czerninę na słodko z szarymi kluskami” „Pierogi z 
grzybami leśnymi Żuromina’, „Kaczkę z jabłkami”, „Swojski smalczyk 
kujawski z wiejskim chlebem”. Szczególną uwagę Kapituły pod prze-
wodnictwem Edmunda Kośnika, przewodniczącego Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Oddziału Toruń-
skiego zwróciła potrawa „Swojski żurek kujawski na zakwasie”, 
za którą nasz zespół otrzymał I nagrodę w kategorii restaura-
cje. Okazuje się, że po raz kolejny kulinarny kunszt naszych uczniów, 
kształcących się w zawodach gastronomicznych został dostrzeżony 
i doceniony, co świadczy o jakości kształcenia w naszej placówce w 
zawodach gastronomicznych. Jest to dla nas tym większe wyróżnie-
nie, iż rywalizowaliśmy w tej kategorii z profesjonalnymi lokalami 
gastronomicznymi i szkołami gastronomicznymi z województwa. 
Kapituła oceniała kilkadziesiąt produktów i potraw z całego woje-
wództwa. W 2011 r. nasza szkoła w VI edycji konkursu stanęła na 
podium, zajmując I miejsce za potrawę „Królik po Witowsku”, w VII 
edycji wyróżniono potrawę „Przepiórcze i gołębie słodkości” . W VIII 
i IX edycji „Mechanik” znów na podium wśród najlepszych smaków 
Pomorza i Kujaw. Ogromny sukces to I miejsce w XIII edycji. 

Reprezentacja „Mechanika”

Tegoroczna edycja pokazała, że uczniowie naszej szkoły kształtują 
umiejętności korzystania z zasobów regionu, kultywują tradycje ku-
linarne Kujaw, a korzystając z tradycji i surowców wysokiej jakości, 
kreują oryginalne receptury i smaki potraw. Uczniowie kierunków 
gastronomicznych ZSM są przygotowywani do wykonywania zawo-
du, w którym będą kreatorami smaku i strażnikami jakości. Życzymy 
uczniom naszej szkoły, aby dalej pod naszym kierunkiem kształto-
wali umiejętności kulinarne i wydobywali z potraw niepowtarzalne 
smaki, które zostaną docenione przez profesjonalistów branży ga-
stronomicznej, a tym samym ułatwią im dobry start na rynku pracy 
w tej branży.

Tekst: Anna Alwin
Foto: ZSM w Radziejowie



6
Edukacja

Świętowanie  
na kujawską nutę

26 września w Zespole Szkół RCKU w Przemystce obchodziliśmy 
Święto Szkoły. Był to szczególny dzień. Nasza szkoła nosi imię Zie-
mi Kujawskiej z czego cała społeczność szkolna jest bardzo dum-
na. Święto Szkoły uświetnił uroczysty apel w auli szkolnej, przy-
gotowany przez uczniów klasy III TMRiA/TH. Podczas akademii 
podkreślono fakt, że nasza placówka edukacyjna ma już 63 lata. 

Przypomnijmy: historia szkoły zaczyna się w 1959 roku od po-
wstania Dwuzimowej Szkoły Rolniczej w Biskupicach, która w 1966 
roku przekształciła się w Zasadniczą Szkołę Rolniczą. 1 września 
1974 roku z inicjatywy Antoniego Ginowicza zaczęło działać Pań-
stwowe Technikum Rolnicze im. XXX-lecia PRL w Przemystce, a od 
1 września 1978 roku jest to Zespół Szkół Rolniczych. 21 maja 1995 r. 
szkoła otrzymała imię Ziemi Kujawskiej. 1 grudnia 1998 r. zyskuje 
ona nową nazwę w obecnym brzmieniu: Zespół Szkół Rolnicze Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej. 

Młodzież szkolna z zespołem folklorystycznym „Kujawy”

Uczniowie mieli okazję obejrzeć gościnny występ zespołu Ku-
jawy istniejącego już 55 lat i odnoszącego liczne sukcesy na wielu 
festiwalach folklorystycznych. Zaprezentowana wspaniała muzyka, 
taniec i śpiew, kolorowe stroje kujawskie oraz recytacje wierszy opi-
sujących piękno Ziemi Kujawskiej (m.in. autorstwa Franciszka Beciń-
skiego) wywarły bardzo duże wrażenie na widzach i wspaniale wpi-
sały się w nasze święto. Artystów nagrodzono gromkimi brawami 
i owacją na stojąco. Następnie wszystkich obecnych zaproszono do 
degustacji potraw kuchni kujawskiej. W międzyczasie podziwialiśmy 
umiejętności taneczne naszej młodzieży. 

Nasza szkoła ceni wartości ponadczasowe i kultywuje tradycje 
Ziemi Kujawskiej. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Usta-
wicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce serdecznie zaprasza 
absolwentów szkół podstawowych do nauki w szkole z tradycjami, 
oferującą zawody z przyszłością! 

Tekst: Zespół nauczycieli ZS RCKU w Przemystce
Foto: A. Dąbrowski, D. Gołębiewski

„Muzyka to dusza  
wszechświata…”

Platon

Muzyka jest wszędzie – łagodzi obyczaje, rozwesela i  relaksuje. 
7 października 2022 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzyki, 
ustanowiony po raz pierwszy w 1975 r. z inicjatywy amerykańskie-
go wirtuoza skrzypiec i dyrygenta Yehudiego Menuhina. Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie włączył się w uro-
czystości celebrujące ten dzień. Społeczność szkoły wysłuchała kon-
certu muzycznego w wykonaniu gości z Miejskiego Zespołu Szkół 
w Radziejowie oraz Szkoły Muzycznej w Radziejowie. Wystąpili rów-
nież gospodarze, prezentując repertuar kujawski. 

Był to ciekawy dzień, rozbrzmiewający muzyką.
Tekst: Małgorzata Kapelińska

Foto: Paulina Kostecka

Dzień Kropki
15 września uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Radziejowie świętowali Międzynarodowy Dzień Kropki. 
Jest to święto kreatywności , odwagi i wiary we własne możliwości. 
Wszystko zaczęło się od niezwykle popularnej książki „Kropka” Pe-
tera H. Reynoldsa, opowiadającej o zwyczajnej kropce, która zmie-
niła świat małej Vashti. Dzięki kropce i  pani nauczycielce dziew-
czynka uwierzyła w siebie.

Tego dnia najmłodsi uczniowie mieli ubrania w kropki. Sale lekcyj-
ne również wypełnione były kolorowymi kropkami. Uczniowie oglądali 

film o małej Vashti. Powstały tak-
że „kropkowe” dzieła sztuki. Były 
również zabawy przy piosence 
„O kropce”. Na koniec dzieci otrzy-
mały okrągłą słodką niespodzian-
kę. Był to wspaniały i niezapomnia-
ny dzień. Wywołał dużo radości 
i uśmiechów.

Tekst: Monika Gołębiewska
Foto: Natalia KralskaZabawa na dywanie
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Wieści gminne z Bytonia

Gmina Bytoń zakończyła realizację zadania pn. 
,,Przebudowa drogi gminnej nr  180605C Dąbrów-
ka-Potołówek etap III, Przebudowa drogi gminnej nr 
180605C Dąbrówka-Potołówek etap IV, Przebudowa 
drogi gminnej nr 180583C Witowo Góry–Sadłużek’’. 
Projekt był realizowany w ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. 

Przebudowie poddano prawie 3 km dróg gminnych, 
które zyskały nową nawierzchnię, utwardzone pobocza 
oraz oznakowanie. W trosce o dobro życia mieszkańców 
oraz infrastrukturę drogową zrealizowane zostały 3 in-
westycje drogowe w sołectwach Witowo, Budzisław oraz 
Ludwikowo. Każdy odcinek drogi posiada zatwierdzoną 
organizację ruchu, według której zamontowano znaki 
oraz barierę ochronną, co bezpośrednio przyczyni się do 
bezpiecznego ich użytkowania. Droga Dąbrówka-Potołó-
wek etap IV został wykonany na podbudowie tłuczniowej 
z nawierzchnią bitumiczną realizowaną dwuwarstwowo, 
składającą się z warstwy wiążącej 4 cm i ścieralnej 4 cm. 
Pierwszy odcinek drogi Dąbrówka-Potołówek etap III oraz 
trzeci odcinek drogi Witowo Góry- Sadłużek wykonano z mieszanki na-
tryskowo grysowej SMA 16 JENA grubość po zagęszczeniu 5 cm.

Samorząd gminny terminowo wywiązał się z realizowanego za-
dania i już w lipcu tego roku oddano do użytkowania przebudowa-

alizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej 
i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykona-
nej od podstawy, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do dłu-
gości 0,580 km, w obrębie geodezyjnym: Budzisław cz. dz. nr 121. 

Województwo, realizując wspólnie z gminą to zadanie, przezna-
czyło na nie środki budżetu pochodzące z tytułu wyłącznie grun-
tów z produkcji rolnej w kwocie 104 400,00 zł. W ramach zadania 
zmodernizowano drogę gminną nr 180605C Dąbrówka - Potołówek, 
której nawierzchnia była całkowicie zniszczona, co zdecydowanie 
utrudniało poruszaniu się pojazdów. W ramach inwestycji zyskano 
jezdnię o nawierzchni bitumicznej 3,5 m szerokości wykonanej od 
podstaw, zjazdy do działek oraz utwardzone pobocze. Celem po-
prawienia bezpieczeństwa zamontowano nowe oznakowanie oraz 
bariery ochronne. 

Przy zmodernizowanym odcinku drogi zostanie zamontowana 
tablica informująca o realizacji zadania przy współudziale środków 
województwa kujawsko-pomorskiego.

Tekst/Foto: UG w Bytoniu

Nowa nawierzchnia na gminnej drodze

Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu 
otrzymała dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych 
w ramach Kierunku interwencji 1. 1. Zakup i zdalny dostęp do 
nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025. Nasz wniosek zo-
stał pozytywnie rozpatrzony. 

Dzięki temu w tym roku otrzymaliśmy 14 000 zł na zakup nowości. 
Grupą odbiorców docelowych są nasi czytelnicy i użytkownicy, którzy 
w ramach wsparcia NPRCz 2.0 będą mogli korzystać z udoskonalonej 
i  poszerzonej oferty biblioteki, obejmującej zarówno aktualizowane 
w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o nowości wydawni-
cze księgozbiór biblioteki, a także formy zdalnego dostępu.

Zapraszamy do nas młodzież, dzieci i dorosłych miłośników ksią-
żek. Mamy nadzieję, iż każdy znajdzie dla siebie interesujące książki 
na długie jesienne i zimowe wieczory.

Tekst: Renata Szymborska

Dotacja na zakup nowości

Bezpiecznie na przebudowanych drogach

Przy udziale środków województwa kujawsko-pomorskiego 
zrealizowane zostało zadanie pod nazwą: Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej re-

ne odcinki dróg. Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 154 995 zł, 
z czego dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg wyniosło 551 418 zł.

Tekst/Foto: UG w Bytoniu
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Wieści gminne z Dobrego

Ułożona pierwsza warstwa asfaltu na drodze gminnej 180103C Morawy – NarkowoUkładanie pierwszej warstwy asfaltu na drodze gminnej 180109C Kobielice – Smarglin

Ustawianie słupów oświetleniowych w Bronisławiu

Wiercenie studni dla SUW w Byczynie

Gmina Dobre uzyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego dwie 
promesy na realizację inwestycji pn. „Modernizacja infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobre” oraz „Mo-
dernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dobre”. 
Środki zewnętrzne na realizację tych przedsięwzięć pochodzą 
z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Byczynie wraz z budową 
studni, przebudowa stacji uzdatniania wody w Dobrem, zakup sa-
mochodu asenizacyjnego niezbędnego doopróżniania szamb oraz 
modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobre – to za-
kres inwestycji, na którą gmina pozyskała środki z pierwszej edycji 
Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość projektu to 
4  000  000,00 zł. Na sfinansowanie inwestycji gmina otrzyma środki 
zewnętrzne w kwocie 3 800 000,00 zł. Pozostała kwota to wkład wła-

Trwa realizacja inwestycji przy wsparciu środków  
z Rządowego Funduszu Polski Ład

sny samorządu, który stanowi 5% wartości całego przedsięwzięcia. 
Zakończenie inwestycji przewidziano na październik przyszłego roku.

W ramach zadania dofinansowanego z drugiej edycji Progra-
mu Inwestycji Strategicznych zaplanowano modernizację ponad 
7 km dróg gminnych. Inwestycja uzupełniająco obejmie również 
budowę i modernizację oświetlenia ulicznego. Przewidywana war-

tość zadania to 5  500 000,00 zł, a kwota wnioskowanych środków 
– 4 950 000,00 zł. Pozostałe 10% stanowi udział własny gminy Dobre 
w realizacji inwestycji. Przedsięwzięcie ma zakończyć się we wrze-
śniu 2023 r.

Tekst: Joanna Maciejewska
Foto: Archiwum UG Dobre
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gawędziarze. Wyróżnienie otrzymał Antoni Benedykt Łukaszewicz 
z Kowala oraz Zofia Adamczyk z Włocławka. Jury przyznało nagrodę 
specjalną za najlepszy śpiew w spektaklu obrzędowym tegoroczne-
go przeglądu Stanisławie Rosiak.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział 
w konkursie. Dziękujemy KPCK w Bydgoszczy za owocną współpra-
cę. Gratulujemy zwycięzcom konkursu i mamy nadzieję, że dane 
nam będzie spotkać się za rok!

Tekst: Monika Wesołowska
Foto: Tomasz Zieliński

Wieści gminne z Osięcin

V Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego Gawę-
dziarzy i Śpiewaków Ludowych odbyło się 5 września 2022 roku 
na deskach Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach. Organi-
zatorami wydarzenia byli: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Samorząd 
Gminy w Osięcinach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach.

Głównym celem wydarzenia było pielęgnowanie lokalnych trady-
cji, ocalenie od zapomnienia najcenniejszych obrzędów ludowych, 
pielęgnowanie i kultywowanie śpiewu, muzyki instrumentalnej, 
tańca ludowego oraz gwary ludowej. Konkurs odbywał się w trzech 
kategoriach wykonawczych: teatry obrzędu ludowego, gawędziarze 
ludowi oraz śpiewacy ludowi. W zmaganiach konkursowych wyko-
nawców oceniało jury w składzie: prof. Katarzyna Smyk, mgr sztuki 
Katarzyna Olszta-Zielińska i mgr Marta Haliniak.

W kategorii teatru obrzędu ludowego główna nagroda trafiła do 
Zespołu Folklorystycznego „Kujawy Bachorne Nowe” za adaptacje 
elementów teatru obrzędu ludowego (w tym przyśpiewki i taniec). 
Nagrodę specjalną za wyjątkowe wartości edukacyjne przyznano 
Teatrowi Obrzędu Ludowego „Zaboracy”, działającego przy Centrum 
Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. W kategorii 
śpiewak/śpiewaczka ludowa nagrodę otrzymała Ewa Kowalczyk 
z Radojewic, a wyróżnienie trafiło do Zbysława Balcerowskiego 
z  Osięcin. Zofia Szmidt z Rodojewic zdobyła nagrodę w kategorii 

Fragment występu scenicznego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Gratulacje dla Piotra
Jest nam niezmiernie miło poinfor-

mować Państwa o wybitnych osiągnię-
ciach mieszkańca naszej gminy – Piotra 
Paczkowskiego z Osięcin. Piotr Pacz-
kowski jest absolwentem LZK we Wło-
cławku, który został finalistą IX edycji 
Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 
100 procent.

Fundacja „Zawsze Warto” i Centralna 
Komisja Egzaminacyjna co roku wybie-
rają maturzystów z najlepszymi wynika-
mi w kraju. Celem projektu „Matura na 
sto procent” jest także propagowanie 
wśród ludzi młodych chęci do samo-
rozwoju i poszerzania zasobu wiedzy. 
Finalistami wybranymi przez kapitułę 
projektu są uczniowie, którzy z każdego 
przedmiotu maturalnego uzyskali wy-
nik co najmniej 90 procent.

W tym roku maturę w Polsce zadawało blisko 270 tysięcy uczniów. 
W tegorocznej edycji projektu spośród zdających egzaminy matural-
ne wyłoniono 95 najlepszych. Wśród finalistów znalazł się maturzy-
sta, będący mieszkańcem gminy Osięciny, Piotr Paczkowski - uczeń 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku. 
Cieszymy się bardzo z osiągnięć i ambicji naszego mieszkańca, gra-
tulujemy tak wielu sukcesów i życzymy powodzenia.

Tekst: UG Osięciny
Foto: „Facebook-Piotr Paczkowski”

Piotr Paczkowski

„Czucie i wiara silniej mówi do 
mnie, niż mędrca szkiełko i oko”

Adam Mickiewicz

W tym roku obchodzimy jedenastą odsłonę Narodowego Czytania. 
Tym razem poznajemy utwory Adama Mickiewicza z tomiku poezji 
„Ballady i romanse”, który został wydany w Wilnie 200 lat temu i za-
początkował w Polsce epokę romantyzmu. W związku z tym i nasza 
szkoła dołączyła do tego ważnego wydarzenia.

23 września w progach naszej placówki gościliśmy: Alinę Krupińską 
– emerytowaną polonistkę, wieloletnią dyrektorkę Szkoły Podstawowej 
w Radziejowie, Danutę Wielgosz – emerytowaną bibliotekarkę i dyrek-
torkę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki im. F. Becińskiego w Radziejowie 
oraz Urszulę Wanińską – emerytowaną nauczycielkę języka polskiego. 
Panie zaprezentowały następujące utwory wieszcza: „Lilie”, „Świteź, „Świ-
teziankę”, „Powrót taty” a dodatkowo Urszula Wanińska przybliżyła słu-
chaczom informacje o Adamie Mickiewiczu i epoce romantyzmu. W dal-
szej kolejności uczniowie z klasy 6b przedstawili inscenizację ballady 
pt.: „Pani Twardowska”, z zaangażowaniem wcielając się w poszczególne 
role. Krótkie przedstawienie wzbogaciły stroje z epoki i dekoracja. 

Wspólna lektura literatury romantyzmu przyniosła wszystkim wiele czy-
telniczej satysfakcji i była doskonałą okazją do docenienia wartości czytania 
oraz obcowania ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej. Spotkanie 

poprowadził dyrektor szkoły 
Andrzej Polaszek. Nad całością 
Narodowego Czytania czuwali 
organizatorzy: Anna Jezierska, 
Irena Zakrzewska, Małgorzata 
Hejman, Ewa Staniszewska, Zo-
fia Polaszek i Aneta Ratajczyk.

Tekst: Aneta Ratajczyk
Foto: Zofia Polaszek, Irena 

Zakrzewska

Spotkanie gawędziarzy i śpiewaków

Foto: (od lewej): Alina Krupińska, Urszula  
Wanińska, Danuta Wielgosz i Andrzej Polaszek



10
Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku 29 września ogło-
szono Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Patronką wybra-
no wybitną pisarkę książek dla dzieci Janinę Porazińską. Celem 
święta jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. 

W tym dniu panie bibliotekarki z piotrkowskiej książnicy wybrały 
się z czytanką do najmłodszych mieszkańców gminy. Czytałyśmy mi-
lusińskim bajkę o przyjaźni zwierzątek – misia i króliczka, o proble-
mach, jakie wyniknęły z tego spotkania. W rolach głównych wystąpił 
króliczek i niedźwiadek na stałe mieszkający właśnie w bibliotece. 
Pluszaki przedstawiły swoje przygody w klasach „0” w miejscowej 
szkole, we wszystkich grupach przedszkolaków oraz najmłodszej 
grupie dzieci – w żłobku. Po spotkaniach „zmęczone” maskotki wró-
ciły do swojej biblioteki.

Tekst: Irka Sobczak
Foto: Piotrkowska biblioteka publicznaUczestnicy spotkania z pluszowym przyjacielem

W sobotę, 8 października odbył się Jesienny Rajd Rowerowy 
zorganizowany przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury. Pogoda do-
pisała rowerzystom. Piętnastu uczestników rajdu spotkało się 
przy piotrkowskim domu kultury, gdzie policjanci z KPP Radzie-
jów przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego poru-
szania się na drogach. 

Chwilę później cykliści wyruszyli w trasę w kierunku miejscowo-
ści Zborowiec. Pierwszym przystankiem, a zarazem miejscem na 
przerwę  śniadaniową była miejscowość Bycz, a dokładniej remiza 
OSP. Dzięki uprzejmości strażaków oraz Jerzego Iglewskiego cy-
kliści mogli zjeść posiłek w strażnicy. Organizatorzy przygotowali 
dla wszystkich kanapki, batony energetyczne oraz kawę i herbatę. 
W Krogulcu uczestnicy pojechali nową trasą, która wiodła w stronę 
Zarynia, a dalej przez miejscowość Pamiątka, by w końcu dotrzeć do 
Wierzbinka. Po bezpiecznym przejeździe przez drogę wojewódzką 
udali się w kierunku Sadlna, gdzie mieli chwilę przerwy. Przedostat-
nim punktem na trasie rajdu była Nowa Wieś. Po pokonaniu prawie 
43 km rajd rowerowy zakończył się przy BiOK-u w Piotrkowie Kujaw-
skim. Organizatorzy imprezy przygotowali dla wszystkich kiełbasę 
z grilla oraz ciepłe napoje.

Zabawy czytelnicze  
w bibliotece

Noc Bibliotek już za nami. 5 października 2022 w piotrkowskiej 
bibliotece odbyła się 8. ogólnopolska edycja tego wydarzenia 
pod hasłem „To się musi powieść...”

„Ćwiczenia” z książką

Poczytaj mi, mamo…

Rowerem na spotkanie z jesienią

Na trasie rajdu

Dziękujemy wszystkim za udział w rajdzie i zapraszamy na ko-
lejne wydarzenia rekreacyjno-sportowe organizowane w naszej 
gminie. Zapraszamy do galerii zdjęć oraz wideo relacji z rajdu, które 
dostępne są na naszej stronie www.biok.info.pl.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto/Dron: Anna Wawrzyniak/Arkadiusz Szczurowski

Dzieci obejrzały projekcję filmu „Biuro Detektywistyczne Las-
sego i Mai Pierwsza tajemnica”. Po seansie filmowym, by rozruszać 
mięśnie, przystąpiliśmy do ćwiczeń z książką. Podczas zabawy 
dzieci dowiedziały się, że książki można czytać, uczyć się z nich, ale 
także przy ich pomocy możemy popracować nad naszą kondycją 
i  wzmocnieniem mięśni. Wystarczy, że poświęcimy na ćwiczenia  
10-15 minut, a poprawa samopoczucia i zapał do dalszej pracy bę-
dzie gwarantowany.

Podczas „Filmowych sekretów” omawialiśmy ważne tematy: jak 
mądrze się różnić, przyjaźń, skąd się bierze bezradność czy pozory 
mylą. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą i wrażliwością, a na za-
kończenie zajęć zilustrowały swoje emocje: smutek, szczęście, strach 
i ciekawość. Można było obejrzeć wystawę książek „Biuro Detektywi-
styczne Lassego i Mai”. Uczestnicy wydarzenia, siedzący wygodnie 
w otoczeniu mięciutkich pluszaków, wysłuchały wesołych przygód 
Tomka, bohatera książki „Opowiadania dla chichotania” Renaty Piąt-
kowskiej.

Następnie każdy uczestnik otrzymał do wykonania zadanie 
specjalne z ciekawą i zabawną tematyką - przebierankę czy jedze-
nie bez użycia rąk. Dzieciaki narobiły mnóstwo hałasu. 

Wszystko, co zaplanowaliśmy przy Waszym, drogie dzieci, wspar-
ciu i zaangażowaniu udało się zrealizować. Zapraszamy więc za rok.

Tekst Monika Kardacz, Irka Sobczak
Foto Michał Sobczak
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Wieści gminne z Radziejowa

Fragment drogi po przebudowie

We wrześniu tego 
roku zakończono 
inwestycję pn. „Prze-
budowa drogi gminnej nr 180427C Kwilno – Płowce II od km0+990 
do km 1+439,70; Przebudowa drogi gminnej nr 180423C Biegano-
wo – Bieganowo w miejscowości Bieganowo od km 0+000,00 do km 
0+995,00; Przebudowa drogi gminnej nr 180424C Szostka-Mała 
Szostka od km 0+000,00 do km 0+998,00 w miejscowości Szostka”. 

Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łama-
nego i powierzchniowego utwardzenia grysami na emulsji modyfi-
kowanej wraz z wykonaniem poszerzeń istniejących nawierzchni do 
4,5 m oraz na wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie. Łączna długość przebudowanych dróg wynosi 
2,443 km. Koszt inwestycji to blisko 1 400 000,00 zł. Najkorzystniej-
szą ofertę przetargową złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno
-Handlowo-Usługowe Prace Ziemne Piotr Lesków z Bytonia.

Drogi w miejscowościach Płowce II, Szostka i Bieganowo to ko-
lejne odcinki dróg wyremontowanych dla zwiększenia bezpieczeń-
stwa i komfortu podróży mieszkańców naszej gminy. Na realizację 
tej inwestycji gmina Radziejów pozyskała dotację z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w  wysokości 50% kosztów całkowitych. 
W sierpniu tego roku został złożony do wojewody kujawsko-pomor-
skiego wniosek o dofinansowanie przebudowy następnych odcin-
ków dróg gminnych.

Tekst: Joanna Kicińska
Foto: Urząd Gminy w Radziejowie

11 września 2022 roku odbyły się dożynki gminno–parafialne 
w Kłonówku. To największe święto rolników jest okazją do po-
dziękowania za plony, odpoczynku po ciężkiej pracy, a także 
uhonorowaniem całorocznego trudu i pracy na roli.

Uroczystość rozpoczęła się przejściem barwnego korowodu na 
plac dożynkowy. Tworzyły go poczty sztandarowe, władze gminy, 
wieniec dożynkowy niesiony przez gospodarzy dożynek, przedstawi-
ciele poszczególnych sołectw z chlebem upieczonym z tegorocznych 
zbiorów, zaproszeni goście i mieszkańcy. Mszy św. koncelebrowanej 
przewodniczył ks. Andrzej Nowak proboszcz parafii pw. św. Jadwigi 
Śląskiej w Byczynie. W liturgię słowa i oprawę nabożeństwa włączyli 
się mieszkańcy Kwilna i Kłonówka: rolnicy, dzieci i młodzież. Starosta-
mi tegorocznych dożynek byli: Urszula Śniadecka i Tomasz Stróżyk

Oficjalnego otwarcia dokonał wójt gminy Radziejów Marek 
Szuszman, który przywitał wszystkich przybyłych gości. Swoją obec-
nością zaszczycili nas: Józef Łyczak – senator RP, władze powiatu 
radziejowskiego, delegacje żniwne, czcigodni księża, radni gminy, 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, dyrektorzy szkół oraz gminnych instytucji. Najważ-
niejszym elementem dożynek było uroczyste przekazanie chleba 

Gospodarze i goście dożynkowej uroczystości

Zakończono przebudowę  
dróg gminnych

Były podziękowania i wspólna zabawa
gospodarzowi gminy i proboszczowi parafii, którym – zgodnie z tra-
dycją – podzielono się z przybyłymi gośćmi. Słowo o chlebie przy-
gotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka 
w Płowcach, a obrzęd dożynkowy przedstawił zespół „Kujawy” z Ra-
dziejowa. Po przemówieniach gospodarza gminy i zaproszonych 
gości, scenę opanowały dzieci z Przedszkola Gminnego w Skibinie, 
a  następnie młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wiel-
kiego z Bieganowa.

Przedszkolaki ze Skibina

Gwiazdami popołudnia były zespoły „Trzy Korony” i „Fanatic”, a do 
tańca grał zespół „Krater”. Podczas dożynek można było skosztować 
smacznej grochówki, a Koło Gospodyń Wiejskich z Piołunowa „kusi-
ło” przepysznymi potrawami. Świętu towarzyszyły wystawy: sprzętu 
rolniczego materiałów do produkcji rolnej, roślin ozdobnych, swoją 
ofertę prezentowały też instytucje. Wiele osób uczestniczyło w Świę-
cie Plonów, dopisała również piękna i słoneczna pogoda, a liczne 
atrakcje sprzyjały dobrej zabawie. Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do przygotowania tegorocznych dożynek.

Tekst: Arleta Matuszewska
Foto: Mirosław Kowalski
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Wieści gminne z Topólki

Nowy sprzęt
Wójt Konrad Lewandowski z przyjemno-
ścią informuje, iż gmina Topólka wzbo-
gaciła swój park maszynowy o fabrycz-
nie nowy ciągnik marki ZETOR PROXIMA 
GP100 z ładowaczem czołowym oraz 
przyczepą rolniczą marki METAL FACH 
model T710/1, Wartość zakupu pojaz-
du wraz z  wyposażeniem dodatkowym 
wyniosła 370  968,00 zł. Zakupiono tak-
że nową koparko-ładowarkę marki JBC 
model JBC 3CX PLUS AEC o  wartości 
549 810,00 zł. 

Nowo zakupiony sprzęt umożliwi wy-
konywanie przez gminę Topólka bieżących 
a  zarazem niezbędnych prac drogowych 
i  remontowych. Środki na zakup nowocze-
snego traktora i  koparko-ładowarki pocho-
dziły z budżetu gminy.

W poniedziałek 19 września odbyło się 
uroczyste przekazanie kluczy i dowodu 
rejestracyjnego oraz poświęcenie nowe-
go sprzętu. Miłym akcentem uroczystości 
była wizyta minister rolnictwa i  rozwoju 
wsi Anny Gembickiej. Wójt gminy Konrad 
Lewandowski, korzystając z okazji, podzię-
kował za dobrą współpracę minister Annie 
Gembickiej. W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież zastępca wójta Joanna Kosińska, prze-
wodniczący Rady Gminy Topólka Stanisław 
Borkowski wraz z radnymi, skarbnik gminy 
Katarzyna Modrzejewska, kierownik refera-
tu administracyjno-gospodarczego Milena 
Głowacka oraz druhowie OSP Topólka.

Tekst: Joanna Kosińska
Foto: Archiwum UG Topólka Zakupiony sprzęt

 W oficjalnym odbiorze uczestniczyli minister Anna  
Gembicka i wójt Konrad Lewandowski

Wsparcie na zakup średniego wozu bojowego 
dla druhów ochotników

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 291 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2022 r. przyznano wojewodzie kujaw-
sko-pomorskiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środki finansowe z przeznaczeniem dla gminy Topólka na zada-
nie inwestycyjne pn. „Zakup średniego strażackiego wozu bojowego dla jednostki OSP w Topólce” w kwocie 
1 040 000,00 zł. zakup wozu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

Tekst: Joanna Kosińska
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Bezpieczeństwo

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 998/112

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
1. 22 września 2022 r. o 12:10 SKKP przyjęło zgłoszenie o pożarze 
sieczkarni samojezdnej Claas Jaguar na drodze krajowej DK 62 w Płow-
cach Drugich. Na miejsce przybył patrol policji. Kierujący opuścił pojazd 
przed przybyciem straży pożarnej, nie odniósł żadnych obrażeń. Miejsce 
zdarzenia zabezpieczono pod względem ppoż. Ruch został zablokowa-
ny w obu kierunkach, Policja wyznaczyła objazdy. Działania zastępów 
polegały na podaniu jednego prądu piany ciężkiej i jednego prądu 
wody w natarciu na palący się pojazd. Po ugaszeniu, maszyna została 
odholowana na teren pobliskiej posesji. Dalsze działania zastępów po-
legały na uprzątnięciu drogi z pozostałości konstrukcyjnych uszkodzo-
nej maszyny oraz zneutralizowaniu rozlanych na drogę płynów eksplo-
atacyjnych. Ze względu na uszkodzenia w infrastrukturze drogowej na 
miejsce zdarzenia został zadysponowany przez SKKP PSP w Radziejowie 
przedstawiciel zarządcy drogi. Na miejscu działały zespoły ratownicze 
z PSP Radziejów oraz OSP Osięciny. 

Gaszenie płonącej maszyny rolniczej

2. 26 września 2022 r. o 17: 43 SKKP przyjęło zgłoszenie o kolizji dwóch 
samochodów osobowych w Pułkownikowie. Jeden z pojazdów znajdo-
wał się na dwóch pasach jezdni, blokując ją całkowicie, natomiast drugi 
na poboczu drogi. Miejsce akcji zabezpieczono. Pojazdami podróżowali 
tylko kierowcy, którzy opuścili samochody przed przybyciem JOP. Oso-
by podróżujące pojazdami nie uskarżały się na żadne dolegliwości. Po 
wstępnym dochodzeniu i ustalaniu przyczyn kolizji przez policję, przy-
stąpiono do usunięcia z drogi płynów eksploatacyjnych, które w trak-
cie zdarzenia wyciekły z obu pojazdów. Z jezdni usunięto pozostałości 
rozbitych elementów pojazdów. Pojazdy przekazano właścicielom. Na 
miejscu działały zespoły ratownicze z PSP Radziejów oraz OSP Osięciny
3. 30 września 2022 r. o 12:02 SKKP przyjęło zgłoszenie o kolizji dwóch 
samochodów osobowych w Czołowie (DK62). Miejsce akcji zabezpie-
czono. W wyniku rozpoznania stwierdzono, że pojazdami podróżowały 
łącznie 4 osoby (po dwie osoby w każdym), którzy opuścili auta o wła-
snych siłach i nie uskarżali się na żadne dolegliwości. Po przebadaniu 
przez zespół ZRM, osoby biorące udział w kolizji pozostały na miejscu 
zdarzenia. Działania zastępów polegały na odłączeniu akumulatora 
w pojazdach oraz neutralizacji płynów eksploatacyjnych. Po zakończe-
niu działań przekazano pojazdy właścicielom. Na miejscu działały zespo-
ły ratownicze z PSP Radziejów.
4. 1 października 2022r. SKKP przyjęło zgłoszenie o pożarze kotłow-
ni w budynku mieszkalnym. Działania zastępów polegały na odłącze-
niu energii elektrycznej w budynku oraz podaniu jednego prądu wody 
w  natarciu na palące się wyposażenie kotłowni. Po ugaszeniu pożaru 
usunięto nadpalone pozostałości wyposażenia kotłowni oraz zgroma-
dzone tam śmieci na zewnątrz, a następnie przelano je wodą. W dalszej 
fazie działań dokonano pomiarów w pomieszczeniu kotłowni oraz czę-

Od 22.09.2022 r. do 14.10.2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 46 zdarzeń, w tym:

Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość interwencji
1. Pożar 5
2. Miejscowe zagrożenie 34
3. Alarm fałszywy 7

ści mieszkalnej przy użyciu kamery termowizyjnej oraz miernika wielo-
gazowego. Zagrożenia nie stwierdzono. Działania zakończono, budynek 
przekazano protokolarnie właścicielowi. Na miejscu działały zespoły 
z PSP Radziejów, OSP Wola Skarbkowa oraz OSP Osięciny. 
5. 4 października 2022 r. o 09:48 SKKP przyjęto zgłoszenie o palącym się 
samochodzie osobowym w Płowcach Drugich na parkingu szkoły pod-
stawowej. Miejsce akcji zabezpieczono pod względem ppoż. Na miejsce 
przyjechał patrol policji, nie stwierdzono osób poszkodowanych. Przed 
przybyciem pierwszego zastępu JOP, dyrektor szkoły zarządził ewakuację 
uczniów i personelu z budynku w miejsce do tego wyznaczone. Działania 
zastępów polegały na podaniu jednego prądu wody w natarciu na palą-
cy się samochód, zakręceniu zaworu butli LPG. Po ugaszeniu pożaru po-
jazdu miejsce zdarzenia zostało wygrodzone taśmą ostrzegawczą w celu 
zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych do czasu odholowa-
nia pojazdu przez auto-lawetę. Na miejscu działały zespoły ratownicze 
z PSP Radziejów.

Z ŻYCIA KOMENDY
29 września 2022 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Radziejowie odbyła się uroczysta zbiórka. Komendant 
powiatowy bryg. Adam Małecki przyjął ślubowanie od mianowanych 
w ostatnim czasie do służby strażaków. Podczas uroczystości ślubowa-
nie złożyli Mateusz Hałas i Mateusz Kaczmarek.

Ślubowanie nowych strażaków

W dniach 10-11 października 2022 r. Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej bryg. Adam Małecki wraz z zastępcą dowódcy 
JRG Radziejów st. kpt. mgr Mariuszem Marciniakiem oraz funkcjonariu-
szem odpowiedzialnym za przeprowadzanie czynności kontrolno-roz-
poznawczych na terenie powiatu, sekc. Patrykiem Wojciechowskim, 
wzięli udział w dwudniowej konferencji pn. „Poważna awaria nad Wisłą” 
w Toruniu. Konferencja ta miała na celu wymianę doświadczeń, wiedzy, 
integrację różnych środowisk oraz wypracowywanie wspólnych sta-
nowisk, co do środków i metod służących ochronie ludzi i środowiska 
przed skutkami awarii przemysłowej. Udział w konferencji udało się 
wziąć dzięki wsparciu udzielonemu przez PHZ SM „LACPOL” Sp. z o.o. 
z Piotrkowa Kujawskiego.

12 października 2022 r. odbyło się spotkanie z członkami Klubu 
Seniora „U Floriana”, który mieści się w Remizie MOSP w Radziejowie. 
W  spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze JRG KP PSP w Radziejowie: 
mł. asp. Andrzej Lewandowski, st. str. Wojciech Pernak oraz sekc. Mate-
usz Mordyl. Poruszono tematy: „cichego zabójcy” – czadu, bezpieczeń-
stwie i zachowaniu zdrowego rozsądku w nagłych sytuacjach ratowania 
życia. Sekc. Mateusz Mordyl, który jest również ratownikiem medycz-
nym, pokazał jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy. Nie zabrakło 
także pytań o pracę radziejowskich strażaków.

Opracowanie: mł. bryg. Maciej Górecki, sekc. Patryk Wojciechowski 
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Bezpieczeństwo

Policjantki z wizytą w Klubie Seniora
Radziejowskie policjantki spotkały się z seniorami 
z Klubu „Senior +”. Była mowa o bezpieczeństwie na 
drodze, w sieci oraz o kampanii ZUS-u pod hasłem 
„Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

Dzielnicowa z Bytonia asp. Ewa Rynkowska i policjantka radziejow-
skiej prewencji mł.asp. Magdalena Cywińska-Grobelska spotkały się 
z seniorami z terenu gminy Bytoń. Zaczęły od tematu bezpieczeństwa 
na drodze. Promowały odblaski, które szczególnie w jesienne dni bar-
dzo poprawiają widoczność. Rozmawiały na temat sposobu działania 
sprawców dokonujących oszustw metodą „na wnuczka”, czy „na poli-
cjanta”. Mówiły o sposobie prowadzenia rozmowy przez dzwoniące-
go oszusta oraz argumentach, którymi może się posługiwać. Nieste-
ty, jak pokazuje życie, część z osób nabiera się na historię oszustów, 
a wówczas tracą często oszczędności całego życia.

Kolejnym tematem, który poruszyli mundurowi to bezpieczeństwo 
w Internecie. Opowiedziały o kampanii informacyjno-edukacyjnej Za-

Seniorzy z zainteresowaniem wysłuchali pogadanki

Na spotkaniu w Szkole Podstawowej w Dębołęce 

Spotkanie z przedszkolakami

Pogadanki o bezpieczeństwie
Policjanci odwiedzili dzieci z radziejowskiego przedszkola 
i Szkoły Podstawowej w Dębołęce. Podczas spotkania omówili 
zasady bezpiecznego zachowania się na drodze, w aucie oraz 
inne ważne dla bezpieczeństwa sprawy.

Z przedszkolakami spotkali się dzielnicowy mł.asp. Robert Stasiak 
oraz policjantka prewencji mł.asp. Magdalena Cywińska-Grobelska. 
Opowiedzieli dzieciakom, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. 
Zwrócili uwagę na to, jak ważne dla ich bezpieczeństwa są elementy 
odblaskowe, które noszą na sobie. Nauczyli milusińskich, jak i kiedy na-
leży korzystać z telefonu alarmowego 112 i jak bronić się przed atakiem 
psa. Poruszono także temat ograniczonego zaufania w kontaktach 
z osobami nieznajomymi. Dzieci obecne na spotkaniu zadawały dużo 
pytań. Mundurowi na wszystkie udzielili wyczerpujących odpowiedzi, 
a w podziękowaniu dostali od maluchów okolicznościowy dyplom.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębołęce spotkali się z mun-
durowymi z posterunku w Piotrkowie Kujawskim. W trakcie wizy-
ty st.asp. Andrzej Karpiński i sierż. szt. Cezary Małkowski, poruszyli 
temat bezpieczeństwa na drodze oraz noszenia odblasków. Apelo-
wali o zachowanie ostrożności podczas jazdy na rowerze oraz o sto-
sowanie się do przepisów ruchu. Przypomnieli uczniom, jak korzy-
stać z telefonu alarmowego 112. Mówiono o przemocy rówieśniczej 
w sieci, o zagrożeniach płynących z kontaktu z osobami nieznajo-
mymi. Policjanci przestrzegali przed publikacją zbyt dużej ilości 
danych o sobie, które mogą być później wykorzystane przez osoby 
nieuprawnione. Nakreślili zagadnienia programu „Dzielnicowy bliżej 
Nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”. 

Uważajmy na oszustów przy zakupie opału!
Coraz droższy opał sprawia, że pojawiło się wiele osób, które chcą 
się na tym szybko wzbogacić. Zachowajmy ostrożność przy zaku-
pach tego towaru i sprawdzajmy wiarygodność sprzedawców.

Tani węgiel, pellet czy drewno jest dziś poszukiwanym towarem 
na rynku. Niestety chęć kupna tego towaru wykorzystują oszuści, 
którzy oferują korzystną cenę i szybką dostawę. Wybierają różne 
sposoby, aby naciągnąć klienta. Oferują opał w internecie, dzwonią 
z superofertami, lub przesyłają SMS-y, zachęcające do kupna.

O tym, że bardzo często stoją za tym oszuści, przekonała się 
mieszkanka powiatu radziejowskiego, która 18 października br. 
zgłosiła się do policjantów z Radziejowa. Za pośrednictwem portalu 
ogłoszeniowego zakupiła trzy tony pelletu. Wpłaciła kilkaset złotych 
zaliczki i oczekiwała kilka dni na towar. Gdy minęła data jego do-
starczenia, próbowała zadzwonić do sprzedawcy. Jednak telefon był 
wyłączony i nie doczekała się zamówionego opału. To kolejny taki 
przypadek w powiecie radziejowskim, gdy oferta była dziełem oszu-
stów. Dlatego apelujemy o rozwagę podczas zakupów, szczególnie 
tych online, oraz stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Uwa-

żajmy też na tzw. superokazje i promocje, które mogą się okazać ko-
lejnym chwytem oszustów.
Kilka porad jak bezpiecznie kupić opał:
•	 Korzystajmy ze sprawdzonych portali sprzedażowych.
•	 Nie warto wierzyć w każde ogłoszenie zamieszczane w popularnych 

serwisach internetowych. Część z nich jest tworzona przez oszu-
stów, chcących w szybki sposób wzbogacić się naszym kosztem.

•	 Należy dokładnie sprawdzić ofertę i wiarygodność firmy, prze-
czytać opinie, sprawdzić oficjalną stronę internetową, skontakto-
wać się z pracownikiem.

•	 Opłacając zamówienie, najlepiej korzystać z opcji zapłaty przy odbio-
rze, a jeśli dostępna jest tylko opłata online, należy zwrócić uwagę, czy 
połączenie internetowe do bankowości mobilnej jest bezpieczne.

•	 Nie należy odpowiadać również na tzw. supe oferty przesyłane 
SMS-em lub e-mailem. Pod żadnym pozorem nie otwierajmy 
znajdujących się w takich wiadomościach linków, nie pobierajmy 
też załączników.

Opracowanie strony: asp. szt. Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP w Radziejowie

kładu Ubezpieczeń Społecz-
nych „Bezpiecznie, zdrowo, 
bezgotówkowo”. Policjantki 
zapoznały uczestników spo-
tkania z zasadą bezpiecznych 
form korzystania z  banko-
wości elektronicznej, stron 
internetowych czy robienia 
zakupów w „sieci”. Seniorzy 
dowiedzieli się, jak mogą wy-
glądać fałszywe pisma, wysy-
łane do nich drogą elektro-
niczną przez oszustów, którzy chcą wyłudzić dane. Przypomniały też, że 
zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje także do-
rosłych, którzy często o niej zapominają, stając się ofiarami oszustów. Na 
zakończenie policjantki rozdały uczestnikom spotkania odblaski i ulotki.
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Szkoła Muzyczna I stopnia w Radziejowie jako placówka samo-
rządowa istnieje od 1 września 2000 r. W 2015 r. na mocy po-
rozumienia o współpracy w sprawie utworzenia filii szkoły po-
między powiatem radziejowskim a gminą Wierzbinek powstała 
nowa placówka. Mieści się w pięknym zabytkowym eklektycz-
nym pałacu w Wierzbinku. 

Pałac wybudowano w latach 1868-1873 na zlecenie ówczesnego 
właściciela wsi Ignacego Macieja Chrząszczewskiego, herbu Trzaska. 
W 2020 r. budynek pałacu gruntownie wyremontowano, a filię szko-
ły muzycznej na półtora roku przeniesiono do budynku Szkoły Pod-
stawowej w Tomisławicach. Redakcja naszej gazety udała się w od-
wiedziny do filii radziejowskiej szkoły muzycznej, by porozmawiać 
z dyrektor Lilą Filutowską o pomyśle na powołanie takiej placówki 
poza terenem naszego powiatu, zainteresowaniu zajęciami muzycz-
nymi oraz planach na przyszłość.

Główne wejście do pałacu, w którym mieści się filia szkoły muzycznej

Już od 2010 r. na terenie gminy Wierzbinek działała filia ogniska muzycz-
nego radziejowskiej szkoły muzycznej, prowadzonego przez Radziejowskie 
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki. Wiele zdolnych dzieci dojeżdżało też 
z tych okolic na zajęcia do Radziejowa. Poza tym ognisko bardzo się rozrosło 
i zyskiwało coraz większą popularność. Te dwa aspekty sprawiły, że narodził 
się pomysł utworzenia takiej placówki właśnie w  tym miejscu. Dzięki za-
angażowaniu i akceptacji wójta Wierzbinka Pawła Szczepankiewicza oraz 
starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka powstała filia w Wierzbinku, 
która z perspektywy czasu jest bardzo dobrym przedsięwzięciem – podkre-
śla dyrektor Filutowska. Organem prowadzącym filii szkoły jest Starostwo 
Powiatowe w Radziejowie, a gmina Wierzbinek użycza pięknych pomiesz-
czeń dworku. Filia dała możliwość profesjonalnego kształcenia muzycz-
nego. W ognisku muzycznym uczymy się „dla siebie”, dla własnej przyjem-
ności, szkoła przygotowuje do drugiego stopnia, daje możliwość dalszego 
profesjonalnego kształcenia muzycznego. W pierwszym roku działania na 
lekcje w filii uczęszczało 33 uczniów, teraz jest ich już 142. Rosnąca frekwen-
cja bez wątpienia świadczy o potrzebie tego przedsięwzięcia, które przynosi 
świetne rezultaty. Mieliśmy tu już absolwentów cyklu czteroletniego i sze-
ścioletniego. Wielu z nich poszło do średniej szkoły muzycznej w Koninie, 
Kutnie, Inowrocławiu i Włocławku, kontynuują naukę i mają możliwość zo-
stać w przyszłości muzykami. – dodaje Lila Filutowska. 

Wiele talentów, wywodzących się z ogniska, znalazło miejsce w szko-
le. Uczniowie ci zdobywają najwyższe trofea w konkursach. Ze środków 
Rady Rodziców w dużej mierze wyposażono bazę lokalową szkoły. Część 

Szkoła muzyczna kuźnią młodych talentów
instrumentów przyjechała z Radziejowa. Uczeń ma także możliwość wy-
pożyczenia instrumentu; szkoła wypożycza nawet pianina.

Uczniowie filii kształcą się w klasach: fortepianu, skrzypiec, trąbki, pu-
zonu, tuby, klarnetu, akordeonu, fletu poprzecznego i saksofonu. Klasa 
perkusji i gitary prowadzona jest tylko w ramach ogniska muzycznego, 
ponieważ to są instrumenty, które bardziej sprawdzają się w tej formie 
– zauważa pani dyrektor. Klasyka na gitarze nie jest tak popularna, 
a perkusja wymaga dużych nakładów i odpowiedniego wytłumienia po-
mieszczenia. Ale warto zaznaczyć, że uczniowie z gitary, jeśli są napraw-
dę dobrzy i mają zacięcie, mogą iść bezpośrednio po naszym ognisku do 
szkoły II stopnia. Myślimy jednak o powstaniu takich klas. Mam nadzieję, 
że to kwestia czasu – informuje pani dyrektor. – Mam silny zespół na-
uczycieli, którzy wnoszą dużo dobrego. Współpracujemy z inowrocław-
ską szkołą II stopnia, w której najlepsze dyplomy to dyplomy naszych 
absolwentów. Jest w tym ogromna praca wszystkich ludzi, którzy byli 
przychylni powstaniu i funkcjonowaniu szkoły i filii, żeby dać młodym lu-
dziom szanse na kształcenie muzyczne – dodaje Lila Filutowska. 

Pani dyrektor ma dużo ambitnych planów związanych ze szko-
łą, które wpłyną na jakość i komfort kształcenia, ale także na życie 
kulturowe mieszkańców. – W radziejowskiej szkole w tym roku został 
naprawiony dach, za co bardzo dziękuję samorządowi powiatowemu. 
Chciałabym też pozyskać środki na modernizację budynku szkoły i przy-
gotować się do nadania imienia szkole, które planuję na 25-lecie istnie-
nia placówki, czyli za trzy lata. Utworzenie specjalności: perkusji i gitary. 
Poza tym utrzymać działalność koncertową. Przy pałacu w Wierzbinku 
jest piękny amfiteatr, gdzie można będzie w okresie letnim zorganizo-
wać koncert plenerowy. Myślimy o „Pałacowym Graniu”, o konkursie 
pianistycznym – zdradza pani dyrektor. W dworku planowany jest re-
mont piwnicy. Są plany, by zaaranżować tam kameralną salę koncer-
tową na wieczornice. W tym roku wieczornica w Wierzbinku z okazji 
Święta Niepodległości odbędzie się 10 listopada, koncert Szkoły Mu-
zycznej I stopnia. – 13 listopada w auli szkoły w Radziejowie. Zarów-
no w filii, jak i w Radziejowie działają orkiestry, które połączą siły, by 
11 listopada uświetnić oficjalne uroczystości patriotyczne.

Sala koncertowa

W tej chwili szkoła stawia na działalność zespołową, ponieważ pod-
czas pandemii dzieci się odizolowały. Gra w zespole rozwija umiejęt-
ności społeczne, zacieśnia kontakty międzyludzkie, uczy współpracy, 
poczucia odpowiedzialności i obowiązku. Muzyka daje wiele radości. 
Dziecko przychodzące do szkoły muzycznej musi poświęcić czas na 
kształtowanie samego siebie, jest to wychowanie przez pracę, ponie-
waż grę na instrumencie trzeba wypracować. Szkoła muzyczna pełni 
istotną rolę w kształtowania młodego człowieka i jego wrażliwości.

Tekst: Wanda Wiatrowska, Marta Tomaszewska
Foto: Marta Tomaszewska
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Komunikaty

Sezon grzybowy w pełni. Zbieranie grzybów to jednocześnie 
relaksująca, jak i emocjonująca rozrywka. Musimy jednak pa-
miętać o najważniejszych zasadach grzybobrania, gdyż co roku 
wielu amatorów grzybobrania pada ofiarą trujących grzybów.

Jeśli jesteś począt-
kującym grzybiarzem, 
zbieraj tylko grzyby 
rurkowe, z „siateczką” 
od spodu kapelusza. 
Unikaj małych osob-
ników, które nie mają 
jeszcze wyraźnie wi-
docznych cech gatun-
ku – mogą być trudne 
do właściwego roz-

poznania. Pamiętaj, żeby grzyby wykręcać w całości z podłoża, nie 
odcinać dolnej części trzonka. Pozostawienie całej owocni ułatwia 
identyfikację grzyba. Nie niszcz i nie rozkopuj grzybni – powstają 
z niej nowe grzyby. Zbieraj grzyby do koszyka lub przepuszczają-
cego powietrze pojemnika. W foliowej torbie lub wiaderku grzyby 
bardzo szybko się psują, co grozi zatruciem. Nigdy nie zbieraj grzy-
bów, które rosną w rowach, na skraju lasu lub w okolicach skupisk 
odpadów (np. przy zakładach produkcyjnych czy drogach o dużym 
natężeniu ruchu), ponieważ grzyby wchłaniają metale ciężkie i inne 
zanieczyszczenia. 

Pamiętaj również o kilku zasadach konsumpcji!
•	 Jedzenie grzybów, szczególne leśnych, jest niewskazane dla małych 

dzieci oraz osób cierpiących na zaburzenia układu pokarmowego.
•	 Nie należy spożywać grzybów w zbyt dużych ilościach, ponie-

waż są ciężkostrawne. Może to być również niebezpieczne ze 
względu na stopień skażenia owocników metalami ciężkimi, 
które mogą kumulować się w naszych organizmach.

•	 Nie należy spożywać grzybów na surowo – może to wywoły-
wać dolegliwości trawienne i zatrucia. Pamiętaj, aby odpowied-
nio przyrządzić grzyby!

•	 Pamiętaj, że niektóre rodzaje grzybów mogą powodować 
zatrucia w połączeniu z alkoholem! (np. borowik ponury, czer-
nidłak pospolity)

•	 Jeżeli po spożyciu grzybów pojawią się u Ciebie nudności, bóle 
brzucha, biegunka, skurcze mięśni, podwyższona temperatura – 
niezwłocznie wywołaj wymioty i zgłoś się do lekarza.

Pamiętaj!
W przypadku zatrucia muchomorem sromotnikowym może na-

stąpić chwilowa poprawa samopoczucia, po której stan chorego 
gwałtownie się pogarsza. Lekarz wezwany w porę może uratować 
Ci życie! Jeżeli nie jesteś pewien, czy grzyb, który znalazłeś, jest ja-
dalny – nie ryzykuj! Nawet najbardziej doświadczonym grzybia-
rzom przytrafiają się pomyłki, które mogą być tragiczne w skutkach.

 Tekst: Katarzyna Staśkowiak
Państwowa Inspekcja Sanitarne w Radziejowie

Bezpieczne grzybobranie

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

Hodowco!


