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Więcej informacji o wydarzeniu  
znajduje się na kolejnej stronie gazety

Narodowe Święto Niepodległości
„Polska” 

Antoni Słonimski

I cóż powiedzą tomy słowników, 
Lekcje historii i geografii, 

Gdy tylko o niej mówić potrafi 
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.

Choć jej granice znajdziesz na mapach, 
Ale o treści, co je wypełnia, 

Powie ci tylko księżyca pełnia 
I mgła nad łąką, i liści zapach.

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? 
W niewymierzonej krainie leży. 

Jest w każdym wiernym sercu Polaka, 
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

W szumie gołębi na starym rynku, 
W książce poety i na budowie, 

W codziennej pracy, w życzliwym słowie, 
Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.
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Aktualności samorządu powiatowego

„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy...”
Powiatowe uroczystości związane z Narodowym Świętem Nie-
podległości odbyły się w piątek, 11 listopada, w Radziejowie. 
Wydarzenie miało oficjalny charakter, przyciągnęło wielu miesz-
kańców powiatu radziejowskiego, a gościły na niej delegacje 
okolicznych urzędów i instytucji.

W 1918 r. Polska po 123 latach zaborów powróciła na mapę świata. 
Wydarzenie to zawdzięczamy wielu ludziom, których łączyła miłość do 
kraju nad Wisłą, dlatego corocznie 11 listopada odbywają się w Polsce 
uroczystości, upamiętniające walkę naszych przodków o wolność oraz 
ich heroizm. Nasze lokalne obchody 104. rocznicy odzyskania przez 
Polskę suwerenności rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w ko-
ściele farnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radzie-
jowie. Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Ireneusz Mrowicki. Po za-
kończonej eucharystii wszyscy tradycyjnie przemaszerowali na rynek, 
gdzie rozpoczęła się druga część uroczystości. Tam nastąpiło wspólne 
odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego oraz wysłuchanie części arty-
stycznej, przygotowanej przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie.

Jak co roku, głos zabrał starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, 
który rozpoczął swoje przemówienie słowami Jana Kochanowskiego: 
A jeśli komu droga otwarta do nieba. Tym co służą Ojczyźnie. Mówił o 
polskich bohaterach narodowych, którzy przyczynili się do odzyska-
nia polskiej niepodległości, istocie pielęgnowania pamięci o 11 listo-
pada 1918 r. w świadomości Polaków, a także o potrzebie stawiania 
dobra Ojczyzny ponad podziałami. – Celebrując dzisiejsze święto, mu-
simy pamiętać, że wolność nie jest dana nam raz na zawsze. Jako społe-
czeństwo musimy dbać o pamięć o bohaterach, ale nie możemy zanie-
dbywać współczesnych problemów i wyzwań, które przed nami stoją 

Kolumna młodzieży klas mundurowych powiatowych szkół średnich

Składanie kwiatów przez delegację włodarzy powiatu radziejowskiego  

(…). Historia świata, a zwłaszcza nasza, uczy nas, że brak umiejętności 
porozumienia wśród przywódców narodu, prowadzi do upadku społe-
czeństwa i państwowości – wybrzmiewało z przemówienia. Włodarz 
powiatu dodał również, że należy podkreślać jedność i siłę narodu 
polskiego, by utwierdzić wszystkich, którzy czyhają na naszą wolność, 
że Polska jest jednym organizmem, którego nie da się łatwo pokonać. 

Po przemówieniu delegacje urzędów, stowarzyszeń, instytucji i par-
tii politycznych, w asyście uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Radziejowie oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, złożyły kwiaty przed pomni-
kiem Chwały Oręża Polskiego ku pamięci i chwale bohaterów, którzy 
walczyli i oddawali swoje życie za wolność i suwerenność Rzeczypospo-
litej Polskiej. W delegacji powiatu radziejowskiego wystąpili: przewod-
nicząca Rady Powiatu Sylwia Kubiak, starosta Jarosław Kołtuniak oraz 
członek zarządu Jan Nocoń. Na zakończenie uroczystości oddano trzy 
salwy honorowe. Po oficjalnych obchodach, starosta zaprosił wszyst-
kich zebranych na radziejowskim rynku na gorącą wojskową grochów-
kę, ugotowaną przez Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie.

Uroczystość poprowadziła sekretarz powiatu Małgorzata Chło-
dzińska, a świąteczny dzień uświetniły: Orkiestra Dęta Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Radziejowie pod batutą Alicji Kowalskiej i Pawła 
Susłyka oraz poczty sztandarowe. Tradycyjnie obecne były również 
pododdziały kadetów z powiatowych szkół średnich. Defiladę po-
prowadził dowódca uroczystości – Krzysztof Rosiński. Organizatorzy 
serdecznie dziękują wszystkim, którzy uczestniczyli w piątkowych 
uroczystościach i dla których celebrowanie odzyskania niepodległo-
ści przez naszą Ojczyznę jest szczególnie ważne. 

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska 
Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej powiatu: www.radziejow.pl

Integracja z uchodźcami
W czwartek, 3 listopada, dzieci, młodzież, polskie gospodynie, współpracujące  
z Danone oraz panie z Ukrainy spotkali się w Zakładzie Aktywności Zawodowej  
w Radziejowie, by wspólnie gotować specjały kuchni polskiej i ukraińskiej. 

W kulinarnym spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu powiatowe-
go: starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak oraz sekretarz powiatu Małgorzata Chłodziń-
ska. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość wymiany doświadczeń, a także wysłuchali 
pogadanki na temat zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności, którą poprowadziła 
Jolanta Sas Wisłocka - specjalista Danone. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu pn. 
„Silniejsi” w inicjatywie HOPE. Jednym z elementów tego przedsięwzięcia jest właśnie in-
tegracja z uchodźcami. Starostwo Powiatowe w Radziejowie jest wolontariuszem projektu 
i czynnie angażuje się w działania podejmowane w jego ramach.

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: nadesłane

Smakowanie kuchni polskiej i ukraińskiej Przygotowanie ciasta na pierogi
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Kobiety sercem polskiej wsi
W październiku 2022 r. Koła Gospodyń 
Wiejskich z powiatu radziejowskiego 
świętowały Międzynarodowy Dzień Ko-
biet Wiejskich, który Zgromadzenie Ogól-
ne ONZ ogłosiło w  rezolucji z  grudnia 
2007 r. Ma on podkreślać, jak ważną i od-
powiedzialną rolę w rozwoju obszarów 
wiejskich odgrywają kobiety. 

W Polsce mamy szczególne powody do świętowania Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet Wiejskich, ponieważ polskie gospodynie są co-
raz bardziej aktywne i zaangażowane w życie swoich miejscowości. 
Kobiety na wsiach są ostoją tradycji i motorem postępu, a jednocze-
śnie pełnią te same funkcje rodzinne, co panie w miastach. Obecnie 
swój renesans przeżywają także Koła Gospodyń Wiejskich. Panie chęt-
nie zrzeszają się i  chcą wspólnie działać na rzecz swoich lokalnych 
społeczności. Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich jest do-
brym momentem na zastanowienie się, w jaki sposób wzmocnić 
pozycję pań, zapewnić im godne warunki życia i bezpieczeństwo.

Występy artystyczne

Z okazji MDKW absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Radziejowie przygotowali specjalny program. Łucja Galczak wystą-
piła z pięknym recitalem przebojów polskich i światowych. Lena Olej-
nik opowiedziała o dawnych kujawskich zwyczajach związanych z na-
rodzinami dziecka, a Miłosz Kubicki wykonał swoje ulubione przeboje 
filmowe. Nie zabrakło też popularnej piosenki „Czerwone jabłuszko”, 
którą wszyscy goście zaśpiewali wspólnie z Łucją. Występ młodzieży 
został przyjęty bardzo ciepło przez wszystkich gości. Scenariusz opra-
cowali uczniowie wspólnie z Grażyną Trzmielewską, nauczycielką ję-
zyka polskiego w PSP nr 1, która zaprosiła ich do współpracy.

W imieniu Szkolnego Koła PCK Danuta Magier przekazała na ręce 
Renaty Rutkowskiej, przewodniczącej KGW Opatowice, podzięko-
wania za włączenie się w akcję charytatywną na rzecz uchodźców 
z Ukrainy. Współpraca PSP nr 1 z KGW Opatowice ma już swoją kil-
kuletnią historię. Mamy nadzieję, że będziemy wspólnie zapisywać 
kolejne karty.

Tekst/Foto: KGW Opatowice

Tenis stołowy – gra  
dla każdego

21 października 2022 r. w sali gimnastycznej Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie  
i w Kościelnej Wsi odbył się VI Indywidualny Turniej Tenisa Sto-
łowego „Ze sportem za pan brat”.

Zdobywcy wyróżnień i nagród

Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie „Szkoła Sercem Wsi” 
w Pocierzynie. Obsługa sędziowską zajęli się Sylwia Łoboda i Maciej 
Łoboda, nad organizacją turnieju czuwała Anna Dzioba. W turnieju 
udział wzięli uczniowie ze zgłoszonych szkół podstawowych z po-
wiatu radziejowskiego. Zawody obyły się z w dwóch kategoriach: 
kategoria młodsza kl. IV–VI chłopcy i dziewczęta, kategoria starsza 
kl. VI–VIII chłopcy i dziewczęta. Turniej rozegrany został w grach sin-
glowych. Pojedynki rozgrywane były do dwóch wygranych setów 
do 11 pkt. Turniej rozegrany był systemem „każdy z każdym” w po-
szczególnych kategoriach.

Do udziału w turnieju zgłosiły się łącznie 3 szkoły: NSP w Po-
cierzynie i w Kościelnej Wsi, SP Byczyna, Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Radziejowie: łącznie 19 uczestników. Wyniki 
turnieju przedstawiają się następująco: Kategoria młodsza – dziew-
częta: I miejsce – Julia Malec, II miejsce – Zuzanna Szadkowska, 
III miejsce – Hanna Chenc. Kategoria młodsza – chłopcy: I miejsce 
– Dawid Małkowski, II miejsce – Szymon Lewandowski, III miejsce 
– Aleksander Szynalski. Kategoria starsza – dziewczęta: I miejsce 
– Julia Roszak, II miejsce – Natalia Pulczyńska, III miejsce – Moni-
ka Kempara. Kategoria starsza – chłopcy: I miejsce – Igor Krysiak, 
II miejsce – Hubert Waszak i III miejsce – Kacper Szynalski. 

Wszyscy zawodnicy, zajmujący miejsca od I–III, otrzymali pucha-
ry, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy dyplomy 
i nagrody pocieszenia. Na wszystkich przybyłych czekał słodki po-
częstunek i napoje ufundowane przez stowarzyszenie. Dla zwycięz-
ców nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy zakupione zostały ze 
środków finansowanych przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie.

Tekst/Foto: Anna Dzioba

„Spotkanie” z ziemniakiem w roli głównej

Święto Ziemniaka
W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie obchodziliśmy 
Święto Ziemniaka, zorganizowane przez Katarzynę Matykie-
wicz, Iwonę Matuszak i Jolantę Szyper. Dzięki tej imprezie po-
znaliśmy produkty i potrawy wykonane z ziemniaków, pocho-
dzenie tego wszechstronnego warzywa oraz różnorodność dań, 
które można z niego przygotować. 

Były to kluski śląskie z sosem grzybowym, zapiekanki ziemnia-
czane, zupa krem z migdałami, ziemniaki w mundurkach zapiekane 
z boczkiem czy tradycyjne kujawskie dziady. Ze zdziwieniem za-
uważyliśmy, że z dodatkiem ziemniaków można przygotować także 
desery typu rogaliki, pączki, faworki i sernik. Imprezę uatrakcyjniły 
konkursy: na figurki z ziemniaków, rzut ziemniakiem do kosza oraz 
slalom z ziemniakiem na łyżce. W czasie trwania uroczystości roz-
strzygnięto rywalizację o tytuł Mistrzów Ziemniaka oceniany przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Czołowa oraz Opatowic, a także 
przez Monikę Czyżewską – przedstawicielkę starostwa powiatowe-
go. Ten zaszczytny tytuł przypadł w udziale uczniom klasy 2 MKS.

Tekst: Jolanta Szyper
Foto: Monika Czyżewska
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(od lewej): Jarosław Kołtuniak, Maria Palińska i Jan Jaworski

Po raz dwunasty, 13 października, słuchacze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Radziejowie rozpoczęli nowy rok akademicki 
2022/2023. W uroczystości wziął udział starosta radziejowski 
Jarosław Kołtuniak. Wykład inauguracyjny „Czy jesteśmy ele-
mentem świata – bioróżnorodność, jak ją zachować” wygłosiła 
dr Maria Palińska. 

Radziejowski UTW powstał w 2010 roku jako oddział Kujawsko--Do-
brzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i objęty jest patronatem na-
ukowym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Podstawową formą 
działalności są wykłady, które prowadzi m.in. kadra dydaktyczna uczel-
ni. Nasi studenci rozwijają swoje zainteresowania i pasje w myśl zasady 
Henry Forda: „Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą 
rzeczą w życiu jest utrzymanie swojego umysłu młodym.”

W tym roku w zajęciach uczestniczyć będzie 65 słuchaczy, miesz-
kańców powiatu radziejowskiego. Przed nami kilka miesięcy wspólnej 
edukacji. Jesteśmy gotowi na nowy rok pełen wyzwań. Uczestników 
uroczystego spotkania powitał przewodniczący Rady Słuchaczy Jan 
Jaworski. Po bardzo ciekawym wykładzie dr Marii Palińskiej porozma-
wialiśmy o planach na semestr zimowy. Słuchacze otrzymali plan wy-
kładów, a także zapoznali się z przygotowanymi przez Radę Słuchaczy 
propozycjami innych form działalności, m.in. wycieczek krajoznawczo
-turystycznych czy wyjazdów do kina lub teatru.

W październiku nasi słuchacze uczestniczyli w dwóch wykładach: 
„Aktywny senior” – przeprowadzony przez zespół prawny i „Ballady 

Adepci sztuki policyjnej z „Mechanika”

„Łączy nas mundur i troska o bezpieczeństwo innych” – pod 
takim hasłem 4 listopada 2022 roku w Zespole Szkół nr 24 
w  Bydgoszczy został rozegrany turniej sportowo-obronny dla 
uczniów klas mundurowych o profilu policyjnym z wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. 

Turniej składał się z 6 konkurencji praktycznych i testu teoretycz-
nego, który obejmował zagadnienia z musztry, kryminalistyki, pre-
wencji, ruchu drogowego i historii policji. Konkurencje praktyczne 
obejmowały strzelanie z karabinka pneumatycznego (elektroniczne 
urządzenie SCATT ) z odległości 10 m z pozycji stojącej, udzielanie 
pierwszej pomocy przedmedycznej, pokonanie policyjnego toru 

przeszkód, wykazanie się umiejętnościami z samoobrony, taktyki 
i techniki interwencji policyjnej, pokonanie dystansu 500 metrów 
(dziewczynki), i 1000 metrów (chłopcy) na ergometrze wioślarskim 
oraz pokazu musztry. Pokaz z kolei zawierał: postawę zasadniczą 
i swobodną, występowanie z szeregu i dwuszeregu, tworzenie ko-
lumny dwójkowej, przemieszczanie się w kolumnie dwójkowej, 
przyjmowanie postawy kordonowej. 

Reprezentacja z „Mechanika” nie zawiodła. W klasyfikacji general-
nej zajęliśmy drugie miejsce, ulegając jedynie gospodarzom turnie-
ju, reprezentacji z XII LO w Bydgoszczy. 

Tekst: Krzysztof Rosiński
Foto: Prywatne archiwum uczestników

Seniorzy zainaugurowali rok akademicki

i romanse” Adama Mickiewicza – zaprezentowany przez słuchaczki 
radziejowskiego UTW. Zainteresowani odwiedzaniem miejsc nasze-
go dziedzictwa kultury wybrali się na wycieczkę do Gniezna – miej-
sca koronacji pierwszych pięciu królów Polski. W planach wyjazd do 
Torunia.

Tekst: Wanda Wiatrowska
Foto: Bożena Zasada

Wicemistrzostwo dla reprezentacji „Mechanika”
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Sverige. Głównymi celami mobilności było nabycie wiedzy teore-
tycznej i praktycznej oraz umiejętności związanych z komunikacją 
interpersonalną oraz poznanie mechanizmu zjawiska mobbingu od 
strony psychologicznej i aktualnych przepisów prawa. Nie obyło się 
także bez podniesienia kompetencji językowych i przełamania ba-
riery komunikowania się w języku obcym - szkolenia odbywały się 
w języku angielskim. Udział w projekcie to nie tylko nauka. W trakcie 
pobytu w Szwecji uczestnicy szkolenia wykorzystali czas wolny na 
odkrywanie Skandynawii. Zwiedzili m.in miasta Malmo i Lund, od-
wiedzili Kopenhagę oraz poznawali lokalne smaki, tradycję i kulturę. 

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele obu projektów bardzo do-
brze wspominają swoje doświadczenie z zagranicznymi mobilnościa-
mi, polecają wszystkim uczestnictwo w takiej formie samodoskona-
lenia i zdobywania dodatkowych kwalifikacji, umiejętności i wiedzy. 

Tekst/Foto: Justyna Kopczyńska, Jowita Urbańska

Edukacja

Październik to miesiąc podsumowań projektów unijnych z pro-
gramu Erasmus+ i POWER. W Zespole Szkół RCKU w Przemyst-
ce realizujemy obecnie cztery projekty z zakresu szkoleń dla 
uczniów i kadry. 6 października odbyło się uroczyste zakończe-
nie dwóch projektów: „Europejska obsługa gościa i konsumen-
ta wraz ze szkoleniem kadry” i „Kształcimy kadrę szkoły”. 

Pierwszy z nich realizowany jest od roku 2020 z przerwami na 
obostrzenia pandemiczne. W ramach projektu dwie grupy młodzieży 
z  klas hotelarskich i żywieniowych zrealizowały praktyki zawodowe 
w hotelach i restauracjach na południu Irlandii oraz nauczyciele zawo-
du szkolenie w miejscowości Mallow. Każdy uczestnik projektu otrzy-
mał dofinansowanie na podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i uczest-
nictwo w wycieczkach. Uczniowie mieli zapewnione miejsce praktyk 
adekwatne do swojego zawodu oraz zajęcia z języka angielskiego. 
Nauczyciele zrealizowali 5-dniowe szkolenie typu job shadowing, czyli 
obserwację zajęć zawodowych w Mallow College. Łącznie w działa-
niach projektowych wzięło udział 55 osób z naszej szkoły. Uczniowie 
podczas praktyk poznawali tajniki procedur przygotowywania tamtej-
szych dań i napojów, procedur przyjmowania gości w obiektach ho-
telarskich oraz europejskiej gościnności. W wolnym czasie zwiedzali-
śmy okoliczne atrakcje turystyczne, klify, plaże Morza Celtyckiego oraz 
miejscowość Cork. Projekt został sfinansowany z programu POWER we 
współpracy z firmą irlandzką Your International Training w miejscowo-
ści Youghal położonej na południowym wschodzie wyspy. 

Drugim projektem, kończącym się w tym miesiącu, jest projekt 
finansowany z programu ERASMUS+ i dotyczył szkolenia naszej ka-
dry. 10 pracowników ZS RCKU w Przemystce wzięło udział w szko-
leniach przygotowanych przez szwedzkiego partnera EU Mobility 

Młodzież uczestnicząca w zakończonych projektach

Uczniowie ze zdobytymi certyfikatami

Włoskie doświadczenia
Jesienią zakończył się pierwszy projekt Erasmus+ w Zespole Szkół 
Mechanicznych w Radziejowie „Staże zagraniczne – praktyczne 
przygotowanie na europejskim poziomie”. W maju 30  uczniów 
w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik usług 
fryzjerskich/fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie pracowało przez miesiąc we włoskich przedsię-
biorstwach w Reggio Emilia. Całość projektu to 76 336 Euro. 

Certyfikaty mobilności stażyści otrzymali z rąk wicestarosty Grze-
gorza Piaseckiego, w obecności sekretarz powiatu Małgorzaty Chło-
dzińskiej. Koordynatorem projektu była Agnieszka Górczyńska, a roli 
opiekunów podjęły się: Aurelia Barczak, Magdalena Ratajczyk i Jo-
lanta Szyper. Uczniowie dzięki odbyciu praktyk u włoskich przedsię-
biorców, stali się dobrze wykwalifikowanymi pracownikami, pożą-
danymi przez pracodawców. Potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji 
są uzyskane certyfikaty, uznawane w kraju oraz w Europie. Uczestni-

Alicja Krysiak i Julia Mordyl

Recytowały wiersze  
Mirona Białoszewskiego

Finał Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Zaczęło się wszystko od mówienia, 
a nie od pisania” odbył się 22 października br. Wśród uczestników eliminacji finało-
wych były uczennice radziejowskiego „Łokietka”.

W konkursie uczestniczyło 10 recytatorów wyłonionych w eliminacjach wojewódzkich 
spośród 55 uczestników. Patronat nad konkursem objęli przewodnicząca Sejmiku Woje-
wódzkiego, starosta inowrocławski oraz prezydent Inowrocławia. Recytatorów oceniało jury 
w składzie: Paweł Gilewski – aktor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Karolina Kasprzak – ak-
torka i lektorka, scenarzystka i reżyserka teatralna, Karolina Suchodolska – aktorka Teatru 
Kameralnego w Bydgoszczy. Wśród laureatów znalazły się uczennice Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Wł. Łokietka w Radziejowie – Alicja Krysiak, zdobywczyni pierwszego miejsca 
i Julia Mordyl, która zajęła drugie miejsce. Deklamatorki przygotowywał Leszek Grabowski, 
nauczyciel języka polskiego w radziejowskim liceum. 

Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: ze zbiorów LO

Czas podsumowań 

cy mobilności zrozumieli, jak ważny jest rozwój zawodowy, a także 
ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, które pozwoli im zdobyć 
dobrą pracę. Wzmocnili kompetencje organizacyjne i interperso-
nalne, motywację w dążeniu do celu i realizacji działań, mających 
wpływ na ich dalszy rozwój zawodowo – osobisty.

Tekst/Foto: Społeczność „Mechanika”
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Kultura

XX Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Mło-
dzieży „Nad Wierną Rzeką” w Małogoszczu odbył się 5 listopada br. 
W festiwalu wzięły udział Julia Wiśniewska i Roksana Roszkowska 
– uczennice Technikum Reklamy z Zespołu Szkół Mechanicznych w 
Radziejowie. Dziewczęta zakwalifikowały się na podstawie nadesłane-
go dema. I tym razem wypadły świetnie. Roksana wyśpiewała sobie III 
miejsce, a Julka wyróżnienie. 

Dziewczyny z „Mechanika” po raz kolejny zostały dostrzeżone w 
ogólnopolskim konkursie 10 listopada 2022 roku. Tym razem wzięły 
udział w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki VOKALE w Świeciu. Za-
równo Roksana, jak i Julia wyśpiewały sobie wyróżnienia. Ponownie 
gratulujemy i wciąż czekamy na kolejne sukcesy. 

Początek listopada był dla Roksany bardzo pracowity, bo już 11 li-
stopada 2022 r. wzięła udział w XI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
Ojczyźnianej, który odbył się w Centrum Kultury „Browar B” we Wło-
cławku. Podczas przesłuchań konkursowych Roksana zaprezentowała 
piosenkę „Wolność” z  repertuaru Marka Grechuty. Uczestników oce-
niało jury w składzie: Olga Szomańska, Katarzyna Winiarska i Marian 
Szczepański. Po przesłuchaniu 22 prezentacji i burzliwych naradach 
wyłoniono zwycięzców, a pierwsze miejsce przyznano Roksanie.

Julia WiśniewskaRoksana Roszkowska

Miło nam poinformować, że uczeń Liceum Ogólnokształcącego 
im. Władysława Łokietka w Radziejowie – Andrzej Wrzesiński 
został uhonorowany tytułem laureata nagrody głównej 8. edy-
cji programu ADAMED SmartUP, znalazł się w gronie dziesięciu 
wyróżnionych uczniów z całej Polski. 

Andrzej Wrzesiński i dyrektor szkoły Grzegorz Sobczak

Nagrody dla nauczycieli

Nagrodzeni nauczyciele z kujawsko-pomorskim kuratorem oświaty

Brawa dla dziewcząt z „Mechanika”

Dla pasjonatów wiedzy i naukowych doświadczeń

Obu uczennicom serdecznie gratulujemy i czekamy na następne 
sukcesy.

Tekst/Foto: Karol Brzykcy

Jako laureat nagrody głównej, Andrzej otrzyma wsparcie men-
torskie w ramach indywidualnych konsultacji naukowych. Będzie 
uczestniczył w zajęciach, warsztatach i stażach dostosowanych do 
własnych potrzeb i wybranej ścieżki rozwoju. Gratulujemy! We wrze-
śniu 2023 roku troje spośród dziesięciu najlepszych otrzyma sty-
pendium naukowe. Andrzej ma szansę na stypendium w wysokości 
40 tys. zł. Ruszyła rekrutacja do 9. edycji programu ADAMED Smar-
tUP. Zachęcamy naszych licealistów do udziału w programie i rozwi-
jania swoich zainteresowań naukami ścisłymi i przyrodniczymi.

 Andrzej Wrzesiński w lipcu br. uczestniczył w obozie naukowym 
w Warszawie, gdzie pod okiem ekspertów poszerzał swoją wiedzę 
i opanował nowe umiejętności. Dzięki mentorom, którzy łączą eks-
percką wiedzę z ogromną pasją, mógł rozwijać swoje zainteresowa-
nia w wybranej przez siebie grupie tematycznej - poświęconej fizyce 
i nowym technologiom. Zgłębiał zagadnienia krystalografii, fizyki 
kwantowej i statystycznej, a teorię weryfikował eksperymentalnie 
w laboratorium. Program obfitował w praktyczne zajęcia, dające 
przedsmak kariery naukowej.

Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: ze zbiorów LO

W poniedziałek, 17 października 2022 roku w Auli Wyższego Se-
minarium Duchownego we Włocławku wręczono nauczycielom 
i pracownikom oświaty odznaczenia państwowe i resortowe, 
nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Kujawsko-Po-
morskiego Kuratora Oświaty. 

Wyróżnienie otrzymały 164 osoby ze szkół w powiatach lipnow-
skim, włocławskim, radziejowskim i aleksandrowskim. Gospodarza-
mi tego wydarzenia byli Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek 
Gralik wraz z wicekurator Marią Mazurkiewicz. Odznaczenia pań-
stwowe wręczał wicewojewoda Józef Ramlau.

W gronie uhonorowanych znaleźli się nauczyciele ZSRCKU im. 
Ziemi Kujawskiej w Przemystce. Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej otrzymał Mariusz Bentkowski. Nagroda kujawsko-pomor-
skiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej została przyznana Wioletcie Łody-
gowskiej. Odznaczenia państwowe otrzymali: Anna Paczkow-
ska oraz Daniel Golon – medale srebrne za długoletnią służbę. 
Anna Pacia, Maria Guźlewska i Krzysztof Cybulski – medale 
brązowe za długoletnią służbę. Nagrodzonym serdecznie gratu-

lujemy i czekamy na kolejne wyróżnienia dla naszej kadry już za 
rok.

Tekst/Foto: Zespół nauczycieli ZSRCKU w Przemystce
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Wieści gminne z Bytonia

Modernizacja urzędu gminy

(od lewej): Krzysztof Tarnecki, Karol Borkowski (wykonawcy), Anna Gembicka, Artur 
Ruciński i Małgorzata Topolska 

20 października Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przy Klubie Seniora w Stróżewie 
były po raz pierwszy gospodyniami cyklicznej imprezy „Kaczka po naszymu”, której 
IX edycja miała miejsce w świetlicy wiejskiej w Witowie. 

Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Radziejowie oraz Powiatowy Zespół Doradz-
twa Rolniczego w Radziejowie po przerwie spowodowanej wirusem COVID ponownie zaini-
cjowały promocję produktów i potraw z kaczki.

Na zaproszenie odpowiedziały następujące gminy powiatu radziejowskiego: gmina Bytoń – 
KGW przy Klubie Seniora w Stróżewie, gmina Dobre – KGW „Czerwone Jarzębiny”, gmina Osięciny – 
KGW „Polne Kwiaty” Kościelna Wieś, gmina Piotrków Kujawski – KGW Rudzik Duży i KGW Dębołęka, 
gmina Radziejów – KGW Czołowo oraz gmina Topólka – KGW Borek – Głuszynek – Znaniewo. 

Każda gmina prezentowała swoje specjały, przybliżając gościom tradycję ze swojej rodzin-
nej kuchni. Wspólnemu biesiadowaniu towarzyszyły melodie na kujawską nutę wykonane 
przez członków KGW przy Klubie Seniora w Stróżewie oraz zespół „Piotrkowianie” z Piotrko-

Otwarcia imprezy dokonali: przewodnicząca Powiatowej Rady KGW Urszula Rosół i wójt Artur Ruciński

Dania konkursowe z kaczki

Z ostatniej chwili
Wójt gminy Bytoń informuje,  

że od 28 listopada 2022 r.  
Urząd Gminy w Bytoniu zostaje  

przeniesiony do budynku  
SHU – Pawilonu Handlowego.

W Urzędzie Gminy w Bytoniu, podczas wizyty poseł Anny Gem-
bickiej odbyło się podpisanie dwóch umów na przebudowę 
budynku Urzędu Gminy w Bytoniu. Pierwsze zadanie to: „Mo-
dernizacja budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do prze-
ciwdziałania COVID wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

Prace budowlane 
obejmą: montaż no-
wej stolarki okiennej 
i drzwiowej, budowę nowej klatki schodowej, roboty malarskie i gla-
zurnicze, wymianę źródła grzewania na pompę ciepła, montaż kli-
matyzacji i rekuperacji. Projekt zostanie sfinansowany z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 300 000 zł oraz Rosnącej odpor-
ności – 1 000 000 zł.

Drugie zadanie: „Budowa windy zewnętrznej wraz z dostoso-
waniem budynku Urzędu Gminy dla potrzeb osób ze szczegól-
nymi potrzebami”. Prace budowlane obejmą: wykonanie nowych 
schodów zewnętrznych i ramp dla niepełnosprawnych, budowę 
windy zewnętrznej. Projekt zostanie sfinansowany z „Dostępny sa-
morząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych – 190 000 zł. 

Celem inwestycji jest poprawa funkcjonalności, dostępności, es-
tetyki i efektywności energetycznej budynku wykorzystywanego na 
potrzeby administracji publicznej, poprzez wykonanie niezbędnych 
prac budowlanych. Dzięki temu obiekt użyteczności publicznej bę-
dzie dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Tekst: Wioletta Wudarska
Foto: Wojciech Roszak

Kujawskie smaki
wa Kujawskiego. Podczas imprezy częstowa-
no kaczkami nadziewanymi kaszą, mięsem, 
wątróbką, ziołami i jabłkami. Nie zabrakło 
słodko-kwaśnej czarniny z szarymi kluska-
mi pachnącej cząbrem. Na amatorów pajdy 
chleba czekały garnki wypełnione smalcem 
ze skwarkami i słoje ogórków kiszonych. 

Kujawskiej gościnności doświadczyli za-
proszeni goście: lokalni włodarze na czele 
z Anetą Jędrzejewską – członkiem zarządu 
województwa kujawsko-pomorskiego.

Tekst: Renata Szymborska
Foto: Wioletta Wudarska
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W ostatnim czasie gmina Dobre rozpoczęła realizację dwóch podob-
nych projektów pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Dobrem” oraz „Utworzenie świetlicy środowi-
skowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzywosądzy”. Świetlice 
w szkołach będą funkcjonowały przez kilka najbliższych miesięcy.

Tekst: Joanna Maciejewska 
Foto: Archiwum GOK w Dobrem

Wieści gminne z Dobrego

Końcowi dobiega realizacja projektu pn. „Utworzenie świetlicy śro-
dowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem II”. W ramach 
przedsięwzięcia odbywają się takie zajęcia jak: warsztaty z trenin-
gu umiejętności społecznych, podnoszące kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, muzyczno-wokalne, czytelniczo-teatralne czy 
z zakresu zdobycia umiejętności uczenia się. Zaplanowane aktyw-
ności pozwalają uczestnikom na ciekawe, a  zarazem pożyteczne 
spędzenie wolnego czasu w gronie rówieśników w miłej atmosferze. 

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Osi Priorytetowej 11 
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włą-
czenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014––2020. Działania zaplanowane w ramach projektu są skiero-
wane do grupy docelowej składającej się z osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym i ubóstwem. Całkowita wartość projektu 
to 52 650,00 zł – 50 000,00 zł stanowi dofinansowanie w postaci 
grantu, a 2 650,00 zł to wkład własny gminy.

Uczestnicy zajęć w świetlicy środowiskowej

Prelegenci konferencji z okazji Międzynarodowego Tygodnia Mediacji

Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali prelekcji: Małgorzaty 
Bykowskiej – psycholog i terapeutki – „Źródła konfliktu – psycho-
logia konfliktu”, Doroty Wódeckiej – wychowawcy przedszkolnego 
i  wykładowcy w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku – „Czy 
konflikty są złe?”, Bartłomieja Gawlika – prezesa Fundacji CFM (Fun-
dacji na rzecz inicjatyw sportowo-rekreacyjnych), – „Konflikty prosto 
z boiska sportowego”, Szymona Stypczyńskiego – przedsiębiorcy 
i mediatora – „Zacznijmy od początku… czym jest mediacja?” oraz 
Anny Walczak-Nowak – adwokat – „Mediacja w polskim prawie”.

Mediacja w obecności bezstronnego mediatora daje możliwość 
ugodowego rozwiązania sporu skonfliktowanych ze sobą stron. 
Dzięki niej strony nie podejmują już długotrwałego procesu sądo-
wego w celu dochodzenia swoich roszczeń, ale poprzez wzajemne 
ustępstwa chcą osiągnąć jak najlepsze dla siebie porozumienie. 
Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Prezesa Sądu 
Rejonowego w Radziejowie i wójta gminy Dobre.

 Tekst: Szymon Stypczyński
Foto: nadesłane

Tydzień mediacji

Wspomnień czar

Publiczność zgromadzona na koncercie

W niedzielę, 6 listopada br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Do-
brem odbył się koncert wspomnień pt. „Był taki ktoś”. Za sprawą 
zespołu Aleksandra Stano & Winyl Band publiczność mogła ko-
lejny raz usłyszeć znane piosenki polskich artystów, których nie 
ma już z nami.

Wspominaliśmy Krzysztofa Krawczyka, Annę Jantar, Violettę Vil-
las, Romualda Lipko, Zbigniewa Wodeckiego, Czesława Niemena, 
Korę i wielu innych wspaniałych artystów polskiej sceny muzycznej. 
Blisko dwugodzinny koncert  był niezwykłą ucztą muzyczną, która 
dostarczyła licznej publiczności mnóstwa wzruszeń, dobrej zabawy i 
niezapomnianych wrażeń, czego dowodem były owacje na stojąco. 
Na twarzach gościł uśmiech, a publiczność zachęcana przez woka-
listów włączyła się we wspólne śpiewanie. Bo przecież każdy z nas 
zna utwory: Kochać Piotra Szczepanika, Przyjdzie na to czas Wiolet-
ty Villas, Twoje radio Budki Suflera czy Lubię wracać tam gdzie byłem 
Zbigniewa Wodeckiego.

Tekst: Natalia Szatkowska
Foto: Archiwum GOK

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Mediacji z inicjatywy me-
diatora Szymona Stypczyńskiego 21 października br. w  Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Dobrem odbyła się konferencja pt. „Od 
konfliktu do mediacji”.

Kreatywnie i twórczo w świetlicy środowiskowej
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odzyskania niepod-
ległości w 1918 roku. 
W kolejnej części 
koncertu Chór Męski 
„Osięciny” pod batutą 
Tomasza Cybuskiego 
zaśpiewał pieśni pa-
triotyczne, które od-
dały wzniosły charak-
ter uroczystości.

Składamy podziękowania wszystkim zaangażowanym osobom 
za przepiękną lekcję patriotyzmu oraz trud włożony w przygotowa-
nie wydarzenia.

Tekst: Monika Wesołowska 
Foto: Tomasz Zieliński

Wieści gminne z Osięcin

Koncert Niepodległościowy
Data 11 listopada jest dla nas Polaków szczególnie istotna, gdyż na 
mapę kontynentu powróciła Polska, odzyskująca niepodległość 
po trwającej ponad wiek niewoli. O uznaniu jej za datę symbo-
liczną zdecydowały dwa fakty - „źródłem i dzierżycielem” władzy 
w Polsce został Józef Piłsudski, a stało się to „wśród powszechnego 
porywu serc ze strony szerokich mas Narodu”, a jednocześnie „zło-
żono hołd wielkiemu duchowi Józefa Piłsudskiego”.

W rocznicę Naro-
dowego Święta Nie-
podległości w gminie 
Osięciny zebrały się 
delegacje ze szkół, 
zakładów pracy oraz 
wszyscy chętni, aby 
wspólnie uczestni-
czyć we mszy świętej 
za Ojczyznę. Następ-
nie popołudniem, 

w  sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach, 
tłumnie zgromadzona publiczność wzięła udział w  Koncercie Nie-
podległościowym.

Nauczyciele i uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w  Pocierzynie i Kościelnej Wsi uczcili Narodowe Święto Niepodle-
głości spektaklem teatru cieni pt. „Szlakiem wspomnień weterana…” 
Przy blasku lampy przypomniano losy polskich bohaterów walczą-
cych o wolność naszego kraju. Trwające blisko 30 minut widowisko 
ukazywało losy polskiego weterana, żyjącego w niewoli do czasów 

Młodzież szkolna z Pocierzyna i Kościelnej Wsi

Teatr cieni

Chór męski „Osięciny”

Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osięcinach po 
raz drugi wzięła udział w ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Spotka-
nie odbyło się w piątkowe popołudnie, 7 października w godzi-
nach 18:00–22:00. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem 
„To się musi powieść!”. W gościnnych progach biblioteki poja-
wili się członkowie działających w szkole kół bibliotecznych – 
35 uczniów z klas III-VIII. 

Na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji i niespodzia-
nek. Tuż po przybyciu, zaczęły się zabawy integracyjne, które miały 
pomóc w lepszym poznaniu się i nawiązaniu relacji. Po autopre-
zentacji uczniowie wzięli udział w wyjątkowym pokazie mody, 
gdyż zadaniem każdego uczestnika było przygotowanie stroju wy-
branej postaci literackiej. Prezentacja wywołała uśmiech i zadowo-
lenie, zarówno u osób prezentujących swój strój, jak i u tych odga-
dujących, jaka książka lub baśń były inspiracją do charakteryzacji. 
Następnie wspólnie czytaliśmy fragmenty książki przesłanej przez 
organizatora – pt. „Tajemnica złota”. Miłym przerywnikiem była de-
gustacja czekoladowych babeczek, upieczonych przez Weronikę 
Waszak, specjalnie na Noc Bibliotek oraz kolacja, na którą zaser-
wowano pizzę w kilku smakach. Wzmocnieni pysznym posiłkiem 
uczniowie wzięli udział w zajęciach plastycznych – wykonywali za-
kładki do książek i uzupełniali malowanki graficzne według klucza.

Kolejnym punktem spotkania było pisanie autorskiego opowia-
dania (grupa uczniów starszych) i układanie w całość fragmentów 
z książki „Tajemnica złota” (młodsi uczniowie). Po napisaniu opowia-
dania, uczennice z klas 6-8, podzielone na trzy zespoły, wzięły udział 
w zabawie pod hasłem „W poszukiwaniu zagubionych tytułów”. Na 
szkolnych korytarzach ukryto 28 tytułów, należało je odnaleźć i za-
pisać na specjalnych kartach odpowiedzi. Zadanie nie przysporzy-
ło dziewczynom żadnych problemów, błyskawicznie je wykonały 
i wraz z całą grupą udały się na nocne podchody w poszukiwaniu 
przygody. Wszyscy, zaopatrzeni w latarki, wyruszyli na teren szkoły, 
by sprawdzić, jakie tajemnice skrywają szkolne korytarze i zakamar-
ki. W mrocznym budynku czekało na uczniów kolejne zadanie, które 
polegało na odnalezieniu książki, którą wcześniej czytano. Odważni 
poszukiwacze bardzo szybko odnaleźli zgubę. Zadanie wzbudziło 

„To się musi powieść” – Noc Bibliotek
wiele emocji i krzyków. Ale tego wieczoru mogło być głośno, bo 
przecież lekcji o tej porze nie było.

Zaprezentowane stroje postaci literackich spodobały się wszystkim uczestnikom 
spotkania

Aby wyciszyć emocje, zaproponowano zebranym odgadywanie 
zawartości tajemniczej skrzyni, w której znajdowały się przedmioty 
związane ze znanymi baśniami i książkami. Chętni uczniowie mogli 
również zakręcić „bibliotecznym kołem fortuny”, by sprawdzić swo-
je wiadomości z zakresu literatury. Na koniec zainicjowano zabawę 
pod hasłem „Jaką postacią literacką jestem?”. Na czole wybranej 
osoby przyklejano kartkę z imieniem bohatera utworów dla dzieci 
i młodzieży, a jej zadaniem było odgadnięcie, na podstawie podpo-
wiedzi innych uczniów, o jaką postać chodzi. Zabawa wzbudziła tyle 
emocji, że trudno było zakończyć imprezę i się pożegnać. 

Sobotnie wydarzenie zakończyły radosne uśmiechy uczniów, 
którzy dodatkowo zostali nagrodzeni upominkami przekazanymi 
do biblioteki przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Radzie-
jowie. Mamy nadzieję, że Noc Bibliotek na długo zapadnie w pamię-
ci uczestników, a biblioteka będzie się wszystkim kojarzyć z miłą 
atmosferą i dobrą zabawą.

Tekst/Foto: Irena Zakrzewska, Zofia Polaszek
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11 listopada 1918 r. był przełomowym dniem w historii nie tylko 
Polski, ale i całego świata. Podpisano rozejm kończący I wojnę 
światową, a Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodle-
głość. W tym roku świętowaliśmy 104. rocznicę jej odzyskania.

Uroczystości upamiętniające tę rocznicę oraz wydarzenia z 31 paź-
dziernika 1939 r., kiedy męczeńską śmierć poniosło 8 kapłanów 
i 13 osób cywilnych z rąk niemieckich okupantów, odbyły się w piotr-
kowskim parku miejskim przy obelisku ku czci pomordowanych 
w latach 1939-1945. Władze samorządowe, poczty sztandarowe, de-
legacje zakładów pracy, orkiestra, druhowie strażacy oraz mieszkań-
cy przemaszerowali w uroczystym korowodzie ulicami miasta. Przy 
obelisku upamiętniającym wizytę prezydenta Ignacego Mościckiego 
burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomir Bogucki, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Włodarski oraz proboszcz para-
fii pw. św. Jakuba Apostoła ks. Krzysztof Gąsiorowski złożyli kwiaty.

W parku uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwo-
wego. Następnie odsłonięto tablicę upamiętniającą pomordowanych 
mieszkańców w październiku 1939 roku. Prowadzący uroczystości Prze-
mysław Wawrzyniak przytoczył rys historyczny pomordowanych osób. 
Burmistrz podziękował wszystkim, dzięki którym pamięć o ofiarach 
nazistowskiego mordu została przywrócona po 83 latach. Głos zabrał 
również przedstawiciel rodzin – prawnuczek zamordowanego Władysła-
wa Szewczyka Robert Stranc. Po poświęceniu tablicy przez księdza pro-
boszcza, przedstawiciele władz samorządowych wraz z najstarszą żyjącą 
wnuczką pana Szewczyka Anną Stranc uroczyście odsłonili tablicę.

Wiązanki kwiatów złożyli: burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Ku-
jawski, przewodniczący Rady Miejskiej, proboszcz piotrkowskiej pa-

Zapalenie znicza przed obeliskiem w piotrkowskim parku

8 listopada w siedzibie Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrko-
wie Kujawskim odbyła się kolejna prezentacja fotorelacji z „Klu-
bu Podróżnika”. Tym razem dr Radosław Kożuszek zabrał nas do 
Estonii. Mogliśmy podziwiać piękny Tallin, poznaliśmy historię 
symboliki miejskiej oraz zobaczyć codzienne życie na jednej 
z estońskich wysp.

Bohaterem Tallina, stolicy Estonii, jest Tomasz, mieszkaniec mia-
sta, który przyczynił się do odparcia wrogiego wojska. Jego podo-
bizna została wycięta z blachy i jako wiatrowskaz – decyzją rajców 
miejskich – umieszczona na ratuszu. Podczas prezentacji odwie-
dziliśmy najstarszą estońską fabrykę czekolady zwaną „Kalev” oraz 
dowiedzieliśmy się, że Estończycy potrafią robić napoje alkoholowe 
w zasadzie z każdych owoców. Są zatem wina poziomkowe, pigwo-
we, rabarbarowe, a nawet jarzębinowe. Udaliśmy się w wirtualną 
podróż do Parku Narodowego Lahmaa, gdzie znajduje się bardzo 
dużo bagnisk oraz trzęsawisk. Spotkać tam można także niedźwie-
dzie brunatne i łosie. Na wschodzie kraju położone jest miasto Nar-
wa z zamkiem oraz miasto Kohtla-Jarve z zabytkową kopalnią węgla 
kamiennego, którą można zwiedzać. W kopalni do atrakcji należy 
przejażdżka podziemnym pociągiem i obserwowanie pracy maszyn 
wydobywających węgiel. W środowej Estonii warte odwiedzenia 
jest uniwersyteckie miasto Tartu oraz dawna krzyżacka twierdza 

Zabytki Tallina

Wyprawa do Estonii

w  Vijlandi. Zawędrowaliśmy na wyspę Hiumie, gdzie znajdują się 
przędzalnie wełny, dwory szlacheckie, latarnie morskie oraz liczne 
wioski rybackie. 

Dziękujemy za wspaniałą fotorelację i czekamy na następne.
Źródło: www.biok.info.pl

Święto w barwach biało-czerwonych
rafii, Rada Parafialna, Apostolat Maryjny, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, 
Publiczne Szkoły Podstawowe z gminy Piotrków Kujawski (Bycz, 
Dębołęka, Piotrków Kujawski), Przedszkole Samorządowe Kujawia-
czek i Żłobek, Biblioteka i Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju 
Miasta i Gminy oraz Społeczna Szkoła Branżowa I Stopnia, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi, Zakład Komunalny, Bank Spółdziel-
czy w Piotrkowie Kujawskim, Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie 
Kujawskim, Klub Seniora „Złota Jesień”, przedstawiciele partii Prawo 
i Sprawiedliwość oraz Klub motocyklowy Born To Ride MC oddział 
Piotrków Kujawski. Po złożeniu wieńców uczestnicy udali się do ko-
ścioła parafialnego na uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny.

Składamy podziękowania darczyńcom – fundatorom tablicy:  
Arkadiuszowi Wypijewskiemu, Danucie i Przemysławowi Pawłow-
skim, Agnieszce i Błażejowi Strancom, Jolancie i Robertowi Stran-
com, Sławomirowi Boguckiemu, Jarosławowi Waszakowi, Annie 
i Władysławowi Strancom, Bożenie i Zbigniewowi Siudzińskim, 
Agnieszce i Łukaszowi Cieślom, Krystianowi Betlińskiemu, Arkadiu-
szowi Włodarskiemu, Pawłowi Betlińskiemu, Błażejowi Barczakowi, 
Halinie Wawrzyniak, Sławomirowi Kawczyńskiemu, Włodzimierzowi 
Kubiakowi, Markowi Zientkiewiczowi, Błażejowi Fijałkowskiemu, 
Jerzemu Iglewskiemu, Andrzejowi Schmidt, Radosławowi Kocent, 
Janowi Bladowskiemu, Arkadiuszowi Rybakowi, Grzegorzowi Woź-
niakowi, Michałowi Michalakowi, Maciejowi Machulakowi.

Dopełnieniem tego wyjątkowego dnia był przygotowany przez 
Bibliotekę i Ośrodek Kultury oraz Publiczną Szkołę Podstawową 
w  Piotrkowie Kujawskim niepodległościowy montaż słowno-mu-
zyczny oraz koncert akustyczny utworów patriotycznych w wykona-
niu lokalnego zespołu Infected. Uczestnikom konkursu plastyczne-
go „Symbole Polski Niepodległej”, którego organizatorem był BiOK, 
wręczono nagrody.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym 
w  przygotowanie tegorocznych uroczystości, a w szczególności 
dyrekcji, pracownikom i uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej 
w  Piotrkowie Kujawskim wraz z opiekunami Magdaleną Derucką 
i Piotrem Deruckim, zespołowi Infected, komisji konkursu plastycz-
nego Anicie Włodarskiej i Krystianowi Betlińskiemu, członkom 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej Armii Krajowej Kolumbowie, 
Krzysztofowi Nejmanowi za realizację oświetlenia i Arkadiuszowi Ja-
rońskiemu za realizację nagłośnienia.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Anna i Przemysław Wawrzyniakowie
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Goście i organizatorzy patriotycznego świętowania

Recitalowe świętowanie
W czwartek, 10 listopada 2022 r., w Gminnym Ośrodku Kultu-
ralno-Bibliotecznym w Skibinie odbył się recital w wykonaniu 
Wiktora Kowalskiego, z okazji 11 listopada, który jest dniem 
upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

Wiktor Kowalski to finalista programu telewizyjnego The Voice od 
Poland w 2021 r. oraz zwycięzca programu Szansa na sukces (2022 r.), 
a także laureat nagrody publiczności 59. koncertu Debiuty w Opolu. 
Podczas recitalu artysta zaśpiewał pieśni patriotyczne. Towarzyszył 
mu akordeonowy akompaniament muzyczny braci: Jacka Deręgow-
skiego i ks. Sławomira Deręgowskiego z parafii p.w. św. Stanislawa 
BM we Włoclawku. Konferansjerem całej uroczystości była Aleksan-
dra Kowalska. Dziękujemy panu Wiktorowi za piękny koncert, a tak-
że wspaniałej, licznie zgromadzonej  publiczności. 

Tekst/Foto: Jolanta Raźniewska

Mali patrioci
W Przedszkolu Gminnym w Skibinie, 10 listopada, odbyły się 
obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej 
okazji został zorganizowany Konkurs Piosenki Patriotycznej, 
w którym wzięło udział 6 przedszkolaków wraz z rodzinami. Wy-
konawcy śpiewali miłe sercu i znane wszystkim Polakom utwory.

Przesłuchaniom konkursowym towarzyszyły wielkie emocje. 
Młodzi artyści z rodzinami byli bardzo dobrze przygotowani nie 
tylko wokalnie, ale również pod względem odpowiedniego stroju 
i choreografii. Wszyscy z niecierpliwością czekali na werdykt jury. 
Komisja konkursowa nie ukrywała, że wybór „najlepszych z najlep-
szych” był nie lada wyzwaniem, ponieważ poziom uczestników kon-
kursu był wyrównany. Wszyscy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe 
dyplomy. W ramach akcji „Szkoła do hymnu” o godz. 11.11 został od-
śpiewany Mazurek Dąbrowskiego.

Tekst: Magdalena Kapelińska
Foto: Daria Lewandowska Uczcili Niepodległą

 „Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka 
czyni się zła pustka, której niczym wypełnić 

nie można (…). Człowiek więdnie bez dobrej 
książki, jak więdnie kwiat bez słońca…”

(K. Makuszyński)

Pora na czytanie zawsze jest dobra, bez względu na wiek czy 
aurę panującą za oknem. Pomimo zabiegania i codziennych 
spraw znajdźmy czas na lekturę. Książka zawsze będzie od-
skocznią od codziennych zajęć. Obecnie mamy jesień, nieba-
wem nadejdzie zima, wyłączmy telewizory, komputery i za-
siądźmy w fotelach, oddajmy się słowu pisanemu. Zapełnijmy 
tę pustkę, o której mówi K. Makuszyński.

Czytelnik jest najważniejszym ogniwem każdej biblioteki. Bez 
czytelników książnice byłby niepotrzebne, dlatego staramy się 
wychodzić naprzeciw swoim czytelnikom, zaspokoić ich zainte-
resowania, a przy zakupie książek kierować się ich propozycjami 
i zainteresowaniami. Księgozbiór naszych placówek wzbogacił 
się o kolejne książki z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, ale 
także w pozycje z literatury niebeletrystycznej. Wszystko moż-
liwe jest dzięki budżetowi jednostki samorządu terytorialnego 
i dotacji Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 „Poprawa ofer-
ty bibliotek publicznych”. Dzięki tej pomocy (6 462 zł) kupiliśmy 
ok. 200 książek i dostęp do korzystania z kodów Legimi (tj. bazy 
e-booków i audiobooków). Z wkładu własnego zakupiliśmy ok. 
500 woluminów.

 Zapraszamy do bibliotek w Płowcach i Skbinie. Na pewno każdy 
znajdzie coś dla siebie. 

Tekst: Arleta Matuszewska

W świecie książek
W Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym w Skibinie, 
7  września br., odbyła się akcja Narodowego Czytania. W tym 
roku wróciliśmy do naszego wieszcza – Adama Mickiewicza – 
i słuchaliśmy „Ballad i romansów”.

Podczas wydarzenia spotkali się uczniowie klas VII i VIII ze szkół 
w Bieganowie i Płowcach, ale również mieszkańcy naszej gminy, aby 
posłuchać strof wybitnego twórcy polskiego romantyzmu. Utwory 
z tomiku Adama Mickiewicza pięknie zaprezentowały panie: Alina 
Krupińska, Danuta Wielgosz i Urszula Wanińska, którym serdecznie 
dziękujemy.

Z kolei w Gminnej Bibliotece w Płowcach akcja odbyła się 
22 września. W rolę lektorów wcielili się uczniowie klasy VIII, którzy 
zaprezentowali młodszym koleżankom i kolegom dwie ballady: „Po-
wrót Taty” i „Świtezianka”. Serdecznie dziękujemy Kindze Małkow-
skiej za inicjatywę i współpracę z biblioteką.

Ogólnokrajowa akcja Narodowego Czytana została zainicjowana 
w 2012 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszą edy-

cję rozpoczęła epo-
peja narodowa „Pan 
Tadeusz” Adama Mic-
kiewicza. Głównym 
celem tego przedsię-
wzięcia jest promocja 
i popularyzacja czy-
telnictwa najwybit-
niejszych dzieł litera-
tury polskiej.

Tekst/Foto:  
Arleta MatuszewskaLektorzy Narodowego Czytania w Płowcach
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W tym roku obchody 11 listopada – Narodowego Święta Niepod-
ległości miały nieco inną formę niż dotychczas. Tradycyjnie rozpo-
częły się mszą świętą w parafii Miłosierdzia Bożego w Topólce, pod-
czas której wystąpił Chór Męski Osięciny. Po mszy włodarze gminy, 
radni, sołtysi, poczty sztandarowe OSP z terenu gminy, Koła Łowiec-
kiego Cyraneczka, SP im. Mikołaja Kopernika w Topólce oraz przed-
stawiciele społeczności lokalnej udali się na plac, gdzie znajduje się 
nowy maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej oraz tablica upamięt-
niająca walczących za wolną i  niepodległą Polskę. Odbyło się uro-

Społeczność topólecka oddała hołd ojcom niepodległości

Wystąpienie okolicznościowe wójta Konrada Lewandowskiego

(od lewej): Mikołaj Bogdanowicz, Anna Gembicka i Konrad Lewandowski

W Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, 25 październi-
ka br.,  w obecności poseł na sejm RP wiceminister rolnictwa Anny 
Gembickiej, miało miejsce uroczyste podpisanie z  wojewodą ku-
jawsko-pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowy o dofinan-
sowanie środkami pochodzącymi z  budżetu państwa zadania pn. 
„Zakup średniego strażackiego wozu bojowego dla jednostki OSP 
w Topólce”. Kwota dofinansowania to 1 040 000, 00 zł. Dotacja zo-
stanie przeznaczona na zakup wozu bojowego dla jednostki OSP 
w Topólce, będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 
Zakup wozu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa miesz-
kańców naszej gminy i  jej bezpośredniego otoczenia. 

Tekst: Ewelina Waszak
Foto: Archiwum UG Topólka

Posłanka na Sejm RP Anna Gembicka w towarzystwie pasjonatów łowiectwa

Marsz ku Niepodległej

czyste podniesienie flagi państwowej na maszt przez przedstawicie-
li OSP w Topólce, któremu towarzyszył odegrany hymn państwowy.

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ra-
mach projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Umieszczenie fla-
gi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to, jak ważne są 
symbole narodowe w życiu Polaków. 

Tekst: Ewelina Waszak
Foto: Damian Lewiński

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

Wspomnienie świętego Huberta
3 listopada myśliwi obchodzą doroczne święto swojego patrona św. Huberta. Huber-
tus to szczególnie ważny dzień dla myśliwych, jeźdźców i leśników.

Z tej okazji 29 października br. na zaproszenie wójta gminy Topólka w  Świetlicy   Wiej-
skiej w Znaniewie myśliwi z Koła Łowieckiego Cyranka i Cyraneczka spotkali się, aby świę-

tować przy myśliwskiej biesiadzie. Swoją 
obecnością obchody zaszczyciła również 
posłanka na Sejm RP wiceminister rolnictwa 
Anna Gembicka.

Ważną cześcią spotka-
nia było wprowadzenie 
i  umieszczenie w gablocie 
sztandaru Koła Łowieckiego 
Cyranka w  Nowym Dworze. 
Od tej pory świetlica pełni 
kolejną istotną funkcję spo-
łeczną – jest miejscem spo-
tkań, do którego zaprasza-
my członków obydwu kół. 
Po części oficjalnej zebrani 
mogli podzielić się doświad-
czeniami. Zgodnie z  trady-
cją pasjonaci łowiectwa roz-
poczęli wymagający sezon 
jesienno-zimowy. 

Tekst: Ewelina Waszak
Foto: Archiwum UG Topólka
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Bezpieczeństwo

Podsumowanie akcji „Znicz”
Tegoroczna akcja na drogach powiatu upłynęła spo-
kojnie. Obyło się bez wypadków, odnotowano trzy 
kolizje. Zatrzymano sześciu kierujących po alkoholu.

Wzmożone patrole, nie tylko przy cmentarzach, ale 
także na wszystkich ważniejszych trasach w powiecie, przyniosły 
efekt. W ciągu sześciu dni działań związanych z zabezpieczeniem 
dnia Wszystkich Świętych, odnotowano trzy kolizje, nie było żadne-
go wypadku. Obyło się również bez większych zakłóceń płynności 
w ruchu pojazdów przy cmentarzach. Nie odnotowano żadnych 
zgłoszeń, o nieprawidłowo zaparkowanych autach i utrudnieniach 
w rejonach cmentarzy. W sumie przez cały czas trwania akcji, służbę 
pełniło 137 policjantów. Mundurowi zatrzymali sześciu kierujących 
po alkoholu, byli to rowerzyści.

Tekst/Foto: st. asp. Krzysztof Lizik Patrol policyjny w okolicach cmentarza

Reprezentacja radziejowskiego garnizonu z organizatorami

Policjanci z Topólki na podium
Zawody rozegrano z okazji obchodów jubileuszowych popular-
nego „Mechanika”. W rywalizacji 12 drużyn, policjanci reprezen-
tujący radziejowski garnizon wywalczyli srebrny medal.

Turniej Strzelecki z okazji 75-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Radziejowie zgromadził 12 trzyosobowych drużyn. Oczywiści nie 
mogło tam zabraknąć policjantów, którzy współpracują z uczniami 
klas mundurowych tej placówki. Radziejowski garnizon reprezen-
towali policjanci z posterunku w Topólce: asp. szt. Rober Zarębski, 
mł. asp. Wojciech Koziński i mł. asp. Arkadiusz Mazurkiewicz.

Po zaciętej rywalizacji i podliczeniu punktów zwycięstwo odnio-
sła drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy. Drugie 
miejsce zajęli policjanci z Topólki, a brązowy medal zdobyła ekipa 
gospodarzy. Uczestnicy zawodów wrócili do domów z pamiątkowy-
mi pucharami, dyplomami i medalami.

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki
Foto: ZSM w Radziejowie

Postawa godna pochwały 
Dużą odpowiedzialnością i odwagą wy-
kazał się 54-latek, który zatrzymał pija-
nego kierującego audi. Mężczyznę prze-
kazał policjantom.

Do zdarzenia doszło 12 listopada br., 
około 13:40 w Przewozie (gm. Piotrków Ku-
jawski). Dyżurny radziejowskiej policji ode-
brał zgłoszenie o obywatelskim zatrzyma-
niu nietrzeźwego kierowcy. Natychmiast na 
miejsce wysłał patrol. Jak ustalili policjanci, 
54-latek jadący autem, zauważył kierują-
cego audi, który prawdopodobnie był pod 
wpływem alkoholu. Zajechał mu drogę i gdy 
audi chciało go wyminąć, zjechało do rowu, 
nie mogąc odjechać dalej. Wtedy jego kie-
rowca chciał uciekać pieszo, jednak po chwi-
li został zatrzymany przez zgłaszającego 
i przekazany policjantom.

Zatrzymany to 39-letni mieszkaniec po-
wiatu konińskiego Wydmuchał ponad 3,2 
promila. Nie stracił prawa jazdy, gdyż miał 
je zatrzymane za kierowanie po alkoholu. 
Prosto z drogi trafił do aresztu, a po wytrzeź-
wieniu, usłyszał zarzut kierowania w stanie 
nietrzeźwości. Grozi mu kara do dwóch lat 
pozbawienia wolności, wysoka grzywna 
oraz zakaz kierowania.

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

Wyróżnienia dla pracowników służby cywilnej
100–lecie Służby Cywilnej i 104. rocznica Narodowego Święta Niepodległości była 
okazją do zorganizowania obchodów Dnia Służby Cywilnej w Komendzie Wojewódz-
kiej Policji w Bydgoszczy. Podczas uroczystej zbiórki wyróżniono i odznaczono pra-
cowników cywilnych kujawsko-pomorskiego garnizonu.

14 listopada br. w Kinoteatrze Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy odbyła 
się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej. Ko-
mendant Wojewódzki Policji nadinsp. Piotr Leciejewski wręczył kujawsko-pomorskim pra-
cownikom Policji i policjantom odznaczenia, medale i inne nagrody. Wśród wyróżnionych 
znalazły się panie, pracujące w Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie. Ewa Pakulska 
została odznaczona medalem „Za zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-
dowego Pracowników Policji”, a Agnieszka Filipiak otrzymała nagrodę od Komendanta 
Głównego Policji. Serdecznie gratulujemy!

Odznaczone pracownice radziejowskiej komendy

Nasze koleżanki na co dzień pracują na stanowiskach inspektora wydziału prewencji 
i kryminalnego. W radziejowskim garnizonie pracuje obecnie 14 pracowników cywilnych.

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki 
Foto:  KWP Bydgoszcz
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Bezpieczeństwo

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 998/112

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach 
i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. 
Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eks-
ploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym 
samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlen-
kiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz 
nie ma smaku, ani zapachu. 

Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny 
przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! 
NIE poczujesz! Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezo-
nu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy 
i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji 
wentylacyjnej. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowa-
nie czujek dymu i tlenku węgla, a także przypomina o obowiązku 
właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku 
węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są 
pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii. 

Pamiętajmy, czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicz-
nego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego 

spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy 
od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebez-
pieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest: bez-
wonny, bezbarwny, pozbawiony smaku. Czad blokuje dostęp tlenu do 
organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czer-
wonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć. 

Główna przyczyna zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest nie-

sprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich 
wadliwe działanie może wynikać z: nieszczelności, braku konserwacji, 
w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejące-
go systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien 
i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z przepisami ppoż. w obiektach, w których odbywa 

się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa 
się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i  spalinowych: czte-
ry razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, 
drewnem), dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym 
i  gazowym, co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe 
nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia 
i usług gastronomicznych, co najmniej raz w roku usuwamy zanie-
czyszczenia z przewodów wentylacyjnych. Ponadto przepisy bu-
dowlane zobowiązują właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych 
i  domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz 
w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów ko-
minowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!
•	 Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy 

techniczne przewodów kominowych.
•	 Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instruk-

cją producenta.
•	 Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
•	 Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
•	 W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność 

działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej 
szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku 
i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, dusz-
ność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one 
być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytu-
acji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz 
i zasięgnij porady lekarskiej.

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

Czujka na straży  
Twojego bezpieczeństwa!
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Rozmaitości

Kącik mola książkowego
Oksana Zabużko „Muzeum porzuconych sekretów”.

To monumentalna saga, powieść historyczna i kryminalna w jednym. Zwroty akcji, mi-
sterna konstrukcja, historia miłosna, świetnie rozpisane postacie oraz tajemnica, któ-
rą rozwiązujemy wraz z bohaterkami wędrując przez 60 lat ukraińskiej historii spra-
wiają, że od lektury nie można się oderwać. 

Trzy kobiety. Ołena Dowhan, członkini UPA zabita przez stalinowską policję w 1947 roku. 
Jej historię, znajdując starą fotografię, odkrywa kijowska dziennikarka Daryna Hoszczynska 
i zafascynowana postacią zamierza stworzyć o niej dokument. I Władysława Matusewycz, 
przyjaciółka Daryny, malarka, która zginęła w wypadku samochodowym, a ktoś skradł jej 
obrazy. Ale czy jej śmierć była tylko nieszczęśliwym zdarzeniem? A może, jak w przypadku 
Ołeny to zabójstwo polityczne? Zaczynamy śledztwo i poznajemy historię każdej z kobiet. 
Co je łączy? Szukając odpowiedzi odkrywamy Ukrainę, jakiej nie znaliśmy, bo Muzeum po-
rzuconych sekretów jest powieścią, jakiej nasz sąsiad wcześniej nie miał.

Wydana w 2009 roku powieść po Euromajdanie, okupacji Krymu i rosyjskiej inwazji, 
przypomniała, że jest ona świadectwem heroicznej walki o pamięć, spoiwem jednoczącym 
społeczeństwo, ale także przywraca należne miejsce kobietom w ukraińskiej narracji, będąc 
bezlitosną krytyką patriarchatu, zaś czytelnikowi zagranicznemu pozwala lepiej zrozumieć 
skomplikowane wybory rodaków Zabużko. „Muzeum porzuconych sekretów” zostało 
okrzyknięte wydarzeniem roku (Korrespondent 2010), książka zdobyła m.in. nagrodę BBC 
Ukraine (2010), Angelusa (2013), a szwajcarski dziennik Tages-Anzeiger uznał ją w 2020 za 
jedną z dwudziestu najważniejszych powieści XXI wieku.

Lubimyczytać.pl
Tekst: Dorota Świderska MiPBP Radziejów

Atrakcje na magicznej wyspie

Spacer z kozami

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Razem”, działające przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radziejowie, 
zorganizowało wyjazd edukacyjno- rekreacyjny do Ostrówka 
na „Wyspę Perperuny” dla 40 uczniów.

Było wesoło, aktywnie i kreatywnie. Zdecydowaną większość cza-
su uczniowie spędzili na świeżym powietrzu w towarzystwie zwierząt. 
Poranne karmienie mieszkańców wyspy, przytulasy, zabawy, gry, spa-

cer z kozami, alpakami, osłem, rejs promem i wiele innych atrakcji cze-
kało na dzieci. Pełen wrażeń dzień zakończył się przy ognisku. Wszy-
scy wrócili radośni,  uśmiechnięci i zrelaksowani. Pobyt na wyspie 
oprócz walorów rekreacyjnych był doskonałą formą terapii. Wyjazd 
został zorganizowany dzięki pozyskanym funduszom z 1% podatku. 
Za okazaną pomoc dziękujemy i zapewniamy, że dobro powraca.

Tekst/Foto: Agnieszka Fikert-Buło 
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Porady

Tornister – problem  
wagi ciężkiej

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała 
dziecka. Rzeczywistość pokazuje jednak, że plecaki są nawet 
cztery razy cięższe.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Radziejowie przeprowadzili ocenę obciążenia uczniów ciężarem 
tornistrów w szkołach podstawowych w klasach I-VIII. 

Akcja dotyczyła profilaktyki wad postawy u dzieci, a działania 
miały zwrócić uwagę na zbyt ciężkie tornistry, jak również eduko-
wać w zakresie ich prawidłowego pakowania oraz noszenia. Bada-

niem objęto 679 uczniów. 
Z  uzyskanych danych wynika, 
że 315  uczniów nosi plecaki 
nie przekraczające 10% masy 
ich ciała, 285 uczniów nosi 
plecaki nie przekraczające 
15% masy ich ciała, natomiast 
79  uczniów posiadało pleca-
ki, w których odnotowano 
wagę powyżej 15% wagi cia-
ła, co stanowi 12% badanych 
uczniów. Najcięższy plecak 
ważył 8,55 kg.
Wnioski z przeprowadzonych 
pomiarów: 
•	ciężar niektórych tornistrów 
przekraczał dopuszczalne nor-
my pomimo pozostawiania 

podręczników i przyborów szkolnych w indywidualnych pojem-
nikach i szafkach;

•	 tornistry niektórych uczniów były ciężkie, a dodatkowo jeszcze 
obciążone podwójnymi piórnikami oraz termosami i butelkami 
z wodą;

•	 noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z progra-
mem nauczania, np. albumy, pamiętniki, zabawki;

•	 tornistry uczniów starszych klas były obciążone dużą ilością pod-
ręczników.
Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące właści-

wego wyboru tornistra/plecaka szkolnego oraz wskazania jak prawi-
dłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie: waga 
tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia, po-
winien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę 
przylegającą do pleców, jego ciężar powinien być rozłożony syme-
trycznie, cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżej-
sze wyżej, tornister powinien mieć równe, szerokie szelki, długość 
szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie, za-
pewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców, zalecane 
jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej, 
tornister należy nosić na obu ramionach, konieczne jest kontrolo-
wanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu 
przez uczniów zbędnych rzeczy.

Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów 
pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać 
kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom 
kręgosłupa. Aby zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu, oprócz 
prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego torni-
stra należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności 
fizycznej, a także właściwe stanowisko pracy, zarówno w szkole, 
jak i w domu oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe (zachowa-
nie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i sta-
tycznych, tj. oglądanie telewizji lub odrabianie lekcji).

 Tekst: Katarzyna Staśkowiak 
Państwowa Inspekcja Sanitarna w Radziejowie

Zachęcamy do założenia konta 
w e-Urzędzie Skarbowym

W e-Urzędzie Skarbowym jest już dostępnych ponad 20 usług, 
m.in. możliwość złożenia zeznania podatkowego (usługa Twój 
e-PIT), wysyłania pism do organów podatkowych czy pobie-
rania zaświadczeń np. o niezaleganiu w podatkach. Do końca 
roku planowane są jeszcze 4 usługi, m.in. możliwość podglądu 
sald i rozliczeń we wszystkich podatkach oraz konto organiza-
cji za pomocą którego np. spółki będą mogły płacić podatki, 
składać deklaracje i pisma do organów podatkowych i odbierać 
swoją korespondencję.

W lipcu br. pojawiała się możliwość dwustronnego komunikowa-
nia się z organami podatkowymi za pośrednictwem konta w e-US. 
Wystarczy tylko zgoda na e-korespondencję, którą podatnik może 
złożyć na swoim koncie. W ten sposób można uzyskać zaświad-
czenia – bez uiszczania opłaty skarbowej. Odpowiedź otrzymuje 
się już w ciągu kilku minut (w niektórych przypadkach czas ocze-
kiwania może się wydłużyć). Otrzymane e-zaświadczenie nie ma 
stempla urzędowego, ale jest opatrzone podpisem elektronicznym, 
dodatkowo nie trzeba go drukować i można od razu przesłać dalej 
np. do banku. Podatnik nie dostanie już np. listu poleconego – ko-
respondencja z urzędu skarbowego będzie przychodziła tylko za 
pośrednictwem konta w e-US, a powiadomienie o wystawionym 
zaświadczeniu przyjdzie mailem lub smsem (bądź na oba te sposo-
by). Zasady doręczeń są takie same jak w przypadku pism wysłanych 
listem poleconym – podatnik ma 7 dni na odebranie decyzji, a jeśli 
tego nie zrobi otrzymuje powtórne powiadomienie. Po tym czasie 
uznaje się, że pismo zostało doręczone.

Jeszcze przed przyszłoroczną akcją rozliczania PIT za 2022 r. Mi-
nisterstwo Finansów planuje umożliwić większej liczbie Polaków za-
płatę podatku od razu po wysłaniu zeznania PIT. Trwają prace nad 
tym, aby z e-konta można było od razu przelogować się do każdego 
banku oraz dodać możliwość płacenia BLIK-iem. e-Urząd Skarbo-
wy umożliwia Ci załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia 
z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7. Link: https://www.podat-
ki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

Tekst: Lidia Paskal

Hodowco!
Nie czekaj do ostatniej chwili – przygotuj się wcześniej na ewentualne 
zagrożenie pojawienia się ognisk ASF na terenie naszego województwa.
Zaplanuj i wdróż program bezpieczeństwa biologicznego.
Przygotuj gospodarstwo do podziału na strefy: 
•	 „strefę czystą” – budynki (pomieszczenia) miejsca, gdzie trzyma się świ-

nie, ściółkę i paszę, 
•	 „strefę brudną” – część gospodarstwa, która obejmuje dom mieszkalny 

posiadacza świń, miejsce parkowania samochodów, maszyn rolniczych 
itp., nie graniczy bezpośrednio z wejściami do „strefy czystej”.
Przestrzegaj wymagań w zakresie bioasekuracji 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


