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Aktualności samorządu powiatowego

WOS w praktyce

Choinko, piękna jak las!

Młodzież w towarzystwie starosty

Starosta radziejowski Jarosław Kołtu-
niak 21 listopada br. gościł w urzędzie 
młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Radziejowie. Spotkanie odbyło się w ra-
mach zajęć z wiedzy o społeczeństwie 
i dotyczyło samorządu terytorialnego.

Podczas spotkania uczniowie szkoły bran-
żowej mieli okazję poznać strukturę i organi-
zację radziejowskiego starostwa oraz sposób 
jego funkcjonowania. Starosta przedstawił 
również zadania, jakie musi wykonywać 
włodarz powiatu oraz opowiedział o swoich 
obowiązkach. Współprowadzącą nietypową 
lekcję była sekretarz powiatu Małgorzata 
Chłodzińska. Młodzież mogła przymierzyć 
łańcuch starosty radziejowskiego, a na ko-
niec spotkania wszyscy otrzymali powiato-
we gadżety promocyjne. Opiekunem gości 
był nauczyciel ZSM Krystian Betliński.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Zielone drzewko w świątecznej szacie

no-Wychowawczego w Radziejowie. Co roku odwiedzają one 
starostwo, by wspólnie ze starostą ubrać choinkę.

Dzieci, jak zwykle, okazały się świetnymi pomocnikami przy de-
koracji świątecznego drzewka. Jak co roku, przyniosły samodzielnie 
wykonane w pracowni ceramicznej ozdoby choinkowe oraz papie-
rowe łańcuchy, które zawisły na drzewku w sali konferencyjnej sta-
rostwa. Po ciężkiej pracy dzieci zostały zaproszone na poczęstunek 
oraz otrzymały powiatowe upominki. Gości przyjął starosta Jarosław 
Kołtuniak, a podczas wizyty towarzyszyła mu sekretarz Małgorzata 
Chłodzińska. Dziećmi opiekowała się wychowawczyni z ośrodka – 
Wioletta Kuczek. Włodarz powiatu życzył dzieciom zdrowych i spo-
kojnych świąt oraz góry prezentów, a także wyraził nadzieję, że bę-
dzie mógł się z nimi spotkać w przyszłym roku. W przybyłej grupie 
podopiecznych naszego SOSW znalazł się Mikołaj, który tego dnia 
obchodził jednocześnie imieniny i urodziny. Z tej okazji starosta wrę-
czył chłopcu dodatkowy podarunek. W mikołajki życzymy wszyst-
kim dzieciom, a Mikołajowi podwójnie, dużo uśmiechu i radości!

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Okres przedświąteczny to bardzo szczególny czas związany 
z wieloma pięknymi zwyczajami. Mikołajki to dzień, w którym 
do dzieci przychodzi święty Mikołaj. W tradycję naszego urzędu 
jednak wpisała się wizyta dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkol-

W oczekiwaniu na święta

Podopieczni radziejowskiego ŚDS-u

We wtorek, 6 grudnia 2022 r., starosta Jarosław Kołtuniak 
uczestniczył w świątecznym spotkaniu w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Radziejowie. Podczas wydarzenia 
podopieczni domu zaprezentowali występ jasełkowy. 

Przedstawienie dostarczyło wielu pozytywnych emocji 
oraz wprawiło zgromadzonych w świąteczny nastrój. Na ko-
niec wszyscy usiedli do wspólnego wigilijnego stołu, a bo-
żonarodzeniowe spotkanie uświetniła wizyta św. Mikołaja, 
który obdarował wszystkich uczestników zajęć w radziejow-
skim ŚDS. Kierownik Aneta Sadowska powitała zaproszonych 
gości, a wśród nich starostę powiatu, sekretarz powiatu Mał-
gorzatę Chłodzińską oraz  Annę Bartczak, kierownika Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Przede 
wszystkim jednak jasełka oglądali rodzice i opiekunowie 
podopiecznych domu. Wszystkim uczestnikom i instrukto-
rom naszego ŚDS oraz ich bliskim życzymy wesołych świąt!

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie już po 
raz kolejny zorganizowała Powiatowy Konkurs „Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych”. W tym roku jego tematem przewodnim 
był „Wianek jesienny”. Nagrody dla laureatów ufundowało Sta-
rostwo Powiatowe w Radziejowie.

Celem konkursu corocznie jest aktywi-
zowanie osób z niepełno- sprawnościami 
oraz propagowanie i promocja ich arty-
stycznej twórczości. W tej edycji wydarze-
nia w jury zasiadali: Karolina Ćwikła, Dorota 
Świderska oraz Krzysztof Wątrobicz. Komi-
sja wnikliwie obejrzała 52 nadesłane wian-
ki i wybrała laureatów. I miejsce ex aequo 
zajęli: Mateusz Iżmanowski (Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radzie-
jowie) oraz Artur Kaniewski (Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Radziejowie). 
Grzegorz Michalak (SOSW w Radziejowie) 
stanął na II stopniu podium, a tuż za nim – 
na III miejscu – uplasowali się: Kazimiera 
Rogalska oraz Andrzej Michalak (oboje 
z ŚDS w Radziejowie).

Poziom prac był bardzo wyrównany, 
dlatego jury zdecydowało się wyróżnić 
wianki, które szczególnie przyciągnęły 

Informacje

Podziękowanie dla starosty

Spotkanie starosty z przedstawicielami PSP

W czwartek, 8 grudnia 2022 r., w Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Radziejowie odbyło się spotkanie, 
podczas którego starosta Jarosław Kołtuniak oraz skarbnik 
powiatu Urszula Miętkiewicz otrzymali podziękowania za dzia-
łania wspierające rozwój i unowocześnienie jednostki ratowni-
czo-gaśniczej w Radziejowie. 

Dzięki wsparciu starosty radziejowskiego zmodernizowano teren 
przed obiektem komendy: wyremontowano zniszczoną elewację, 
zamontowano energooszczędne oświetlenie oraz dokonano no-
wych nasad roślin ozdobnych. Poza tym wykonano rekonstrukcję 
i przebudowano zjazdy z nowo wyremontowanej drogi gminnej 
do budynku radziejowskiej jednostki PSP. Modernizacja polepszy-
ła funkcjonalność zjazdów oraz poprawiła widoczność, która jest 
szczególnie istotna w trakcie wyjazdów alarmowych do działań ra-
towniczych. Nadzór nad remontami sprawowali dowódcy jednostki 
ratowniczo-gaśniczej: st. kpt. Michał Sochaczewski, mł. bryg. Ma-
riusz Marciniak oraz pracownicy zmianowi.

Podziękowania za zaangażowanie w modernizację budynku ko-
mendy złożył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. 

Adam Małecki, razem z zastępcą mł. bryg. Maciejem Góreckim. W uro-
czystym spotkaniu uczestniczył także Kujawsko-Pomorski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kaczmarek. 

Tekst: mł. bryg. Maciej Górecki
Foto: KP PSP w Radziejowie

Wianki mieniące się kolorami jesieni

Laureaci konkursu z Karoliną Ćwikłą, dyrektorem 
radziejowskiej książnicy

ich uwagę, a zabrakło dla nich miejsca na podium. Wyróżnienia 
otrzymali: Piotr Kyrcz i Justyna Zawiszewska (radziejowski 
ŚDS), Roksana Kujawa, Martyna Wojciechowska i Oliwia Ogro-
dowska (Miejski Zespół Szkół w Radziejowie), Jakub Jóźwiak 
(SOSW w Radziejowie) oraz Julia Bieganowska i Bartosz Gap-
ski (oboje ze Szkoły Podstawowej w Płowcach). Nagrodzone 
wyróżnieniami zostały również prace zbiorowe. Tutaj zauważo-
no wianek stowarzyszenia „Subicere”, który wykonały: Joanna 
Włodarska, Barbara Wesołowska, Renata Juchniewicz, Dana 
Łąkowska oraz Karolina Trzeciak. Wyróżniono również dwie 
prace grup z SOSW w  Radziejowie: (1) Martyna Król, Karina  
Sobieraj, Jakub Góralski oraz Grzegorz Araszewski i (2)  
Aleksandra Zaborowska, Eryk Kwaśniewski, Tamara Kardacz, 
Bartosz Kostrzewski oraz Beata Sikorska.

Laureatom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzy-
my kolejnych artystycznych sukcesów! 

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: MiPBP w Radziejowie
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LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

Dr Marek Szuszman odbiera z rąk Zbigniewa Sosnowskiego – wicemarszałka woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego umowę na realizację projektu grantowego 

Uczestnicy warsztatów decoupage w Znaniewie

Dożynki w sołectwie Kwilno-Kłonówek

Gadżety dla uczestników na stoisku LGD

Dożynki gminno-parafialne w Dębiankach - zjeżdżalnie dla dzieci

Głównym zadaniem Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu 
Radziejowskiego” jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2016-2023. W tym celu ogłaszamy nabory wniosków o dofinanso-
wanie, organizujemy spotkania, szkolenia dla wnioskodawców, 
przeprowadzamy wiele działań informacyjno-doradczych.

Dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu 
Radziejowskiego” na obszarze powiatu radziejowskiego powstanie 
20 nowych działalności gospodarczych. Na przełomie stycznia i lute-
go 2022 roku LGD prowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach ini-
cjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowa-
nie działalności gospodarczej. Rada Lokalnej Grupy Działania oceniła 
23 projekty, które wpłynęły do biura w ramach naboru. 20 projektów 
znalazło się w limicie dostępnych środków i otrzyma dofinansowanie. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie umów dla części z na-
szych wnioskodawców. Pozyskane z PROW na lata 2014-2020 środki 
pozwolą na rozpoczęcie działalności m.in. w zakresie świadczenia 
usług fryzjerskich, wynajmu sprzętu budowlanego i ogrodniczego, 
czyszczenia pojazdów, konserwacji oraz naprawy pojazdów samo-
chodowych, utrzymania czystości oraz pielęgnacji terenów zielonych.

Łącznie w latach 2017-2022 LGD przeprowadziła 3 nabory wnio-
sków na podjęcie działalności gospodarczej, na łączną kwotę wspar-
cia ponad 4 mln złotych. Dzięki tym środkom w powiecie radziejow-
skim powstało – 41 nowych działalności gospodarczych oraz, co 
bardzo istotne, 49 nowych miejsc pracy.

Ponadto 8 listopada 2022 r. prezes Zarządu LGD dr Marek 
Szuszman podpisał umowę na realizację projektu grantowego pn. 
„Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 
promuje obszar objęty LSR, w tym produkty lub usługi lokalne oraz 
podtrzymuje zachowanie dziedzictwa lokalnego”. W ramach projek-
tu zrealizowanych zostanie 8 grantów na łączną kwotę 300 tys. zł. 
Wsparcie otrzymają:
•	 Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach na realizację zadania pn. 

„Formacja Mażoretki Osięciny jako element promowania obszaru 
objętego LSR”

•	 Powiat radziejowski na realizację zadania pn. „Popularyzacja walo-
rów przyrodniczych, historycznych i kulturowych powiatu radzie-
jowskiego poprzez realizację konkursu i pikniku edukacyjnego”

•	 Stowarzyszenie Bronisławianki na realizację zadania pn. „Zakup 
strojów ludowych oraz organizacja przeglądu zespołów ludo-

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 
w perspektywie finansowej 2014–2020
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•	 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dobre „Promyk Nadziei” 
na realizację zadania pn. „Stulecie dziedzictwa Gminy Dobre w la-
tach 1922-2022”

•	 Koło Gospodyń Wiejskich Czołowo na realizację zadania pn. 
„Z kulturą przez pokolenia – działania na obszarze LSR w zakresie 
zachowania dziedzictwa lokalnego”

•	 Koło Gospodyń Wiejskich przy Klubie Seniora w Stróżewie na re-
alizację zadania pn. „Wesele kujawskie jako tradycja ludowa słu-
żąca zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego”

•	 Stowarzyszenie Cegiełka na realizację zadania pn. „Spotkanie 
z tradycją: rzemiosła, rękodzieła i zapomniane smaki”
Dzięki realizacji tych operacji zostaną wykorzystane lokalne zaso-

by ludzkie, dziedzictwo kulturowe, historyczne, a także przyrodnicze 
obszaru powiatu radziejowskiego. Zaplanowane w ramach projektu 
zadania doskonale się uzupełniają i wpisują w zakresy tematyczne 
projektu tj. służą zachowaniu dziedzictwa lokalnego oraz promują 
obszar objęty LSR, w tym produkty i usługi lokalne. 

W sezonie letnim uczestniczyliśmy w  licznych imprezach ple-
nerowych na terenie powiatu radziejowskiego, tj.: w Dniu Dziecka 
i Rodziny w Osięcinach, w dożynkach gminno-parafialnych w Dę-
biankach w gminie Topólka oraz dożynkach w sołectwie Kwilno – 
Kłonówek w gminie Radziejów. 

Podczas tych wydarzeń w mobilnych punktach informacyjno-do-
radczych pracownicy LGD przekazywali mieszkańcom informacje 
o lokalnej strategii rozwoju, ogłaszanych naborach i zasadach udzie-
lania pomocy. Mieszkańcy obszaru LGD mogli również otrzymać 
materiały promujące LSR. Wszystkim dzieciom zapewnialiśmy dobrą 
zabawę poprzez działania animacyjne, tj.: stoisko z watą cukrową, 
wesołe miasteczko: dmuchańce, zjeżdżalnie, które sprawiały im wie-
le radości. Uczestników imprez częstowaliśmy grochówką. 

Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu radzie-
jowskiego cieszą się rajdy rowerowe organizowane przez LGD. 
W bieżącym roku zostały zorganizowane dwie wycieczki rowerowe: 
pierwsza po terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski; rajdowcy 
zatrzymali się m.in. w Ośrodku Terapeutyczno-Wypoczynkowym 
„Ranczo u Lucy” w Przewozie oraz gospodarstwie agroturystycznym 
CATALPA w Połajewku, druga po terenie gminy Dobre; organizato-
rzy rajdu przewidzieli postój i  pobyt w punkcie rekreacyjno-tera-
peutycznym „Puchate Niebo”.

W miesiącach wrześniu i październiku zorganizowaliśmy dwa 
wyjazdy studyjne do Osady Karbówko oraz Żnina – Biskupina – 
Wenecji. Celem wizyt było nabycie wiedzy, wymiana doświadczeń, 
ale także pokazanie uczestnikom możliwości wykorzystania walo-
rów historycznych, przyrodniczych i turystycznych wizytowanych 
miejsc. 

W listopadzie w świetlicy wiejskiej w Znaniewie, gmina Topólka, 
odbyły się dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne połączone 
z działaniami animacyjnymi, w ramach których odbyły się warszta-
ty decoupage. Uczestnicy własnoręcznie wykonali piękne bombki. 
Również w listopadzie, w świetlicy wiejskiej w Czamaninie, odbyły 
się kolejne dwa spotkania pod hasłem: „Domowa pielęgnacja – 
kosmetyki z wykorzystaniem naturalnych składników”. W ramach 
warsztatów panie mogły własnoręcznie wykonać m.in.: kule kąpie-
lowe czy sól do kąpieli. 

Lokalna Grupa Działania w najbliższej przyszłości planuje ogłosić 
konkursy w ramach grantów PROW:
– konkurs dot. przedsięwzięć edukacyjnych związanych z ochroną 

środowiska i zmian klimatycznych na łączną kwotę 200 000,00 zł,
– drugą edycję konkursu dziedzictwo kulturowe/promowanie 

obszaru objętego LSR na kwotę 300 000,00 zł. Najważniejsze 
jednak przedsięwzięcie, jakie obecnie realizujemy, to praca nad 
tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na perspektywę 
finansową 2021-2027. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
planuje ogłoszenie naboru na wybór LSR w I kwartale 2023 
roku. 
Osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej o działalności LGD, 

Lokalnej Strategii Rozwoju, zasadach przyznawania pomocy, ty-
pach operacji zapraszamy do biura LGD przy ul. Kościuszki 58 
w Radziejowie, gdzie pracownicy Stowarzyszenia udzielą bezpłat-
nego doradztwa. Zapraszamy także do odwiedzania naszej strony:  
www.lgd.com.pl. 

Tekst/Foto: Agnieszka Zawidzka

LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

Wizyta w punkcie rekreacyjno-terapeutycznym „Puchate Niebo” na trasie rajdu 
rowerowego

Uczestnicy wizyty studyjnej w Osadzie Karbówko

Uczestnicy warsztatów kosmetycznych w Czamanine

wych sposobem na promocję obszaru objętego LSR oraz zacho-
wania lokalnego dziedzictwa Kujaw”

•	 Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (oo. Franciszkanie) na re-
alizację zadania pn. „Zabezpieczenie zabytków odkrytych w pod-
ziemiach klasztoru służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego”
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Kultura

Alicja z polonistą Leszkiem Grabowskim 

Licealistka z „Łokietka” pierwsza  
w Polsce

Finał krajowy 45. Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych 
odbył się 27 listopada 2022 r. w Warszawie. Wzięli w nim udział zwycięzcy eliminacji 
wojewódzkich z całej Polski. Krasomówcy najpierw wygłaszali dziesięciominutową 
mowę, potem piętnastominutową i prezentowali, bez wcześniejszego przygotowania, 
trzyminutowy wywód na wylosowany temat. 

Z przyjemnością informujemy, że laureatką 1. miejsca została Alicja Krysiak, uczennica 
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Radziejowie. Pierwszy tekst, wygło-
szony przez Alicję, zatytułowany „Ponar”, dotyczył Antoniego Iglewskiego – cichociemnego 
z Radziejowa, Z drugiej prezentacji pt. „Smutny szatan” słuchacze dowiedzieli się o szcze-
gółach z życia, niekiedy tragikomicznych, Stanisława Przybyszewskiego, ulubieńca bohemy 
berlińskiej i krakowskiej z końca wieku XIX. – Sukces Alicji przynosi wiele satysfakcji, okupionej 
tytaniczną pracą, trzeba bowiem znaleźć pomysł na temat wystąpień, napisać teksty według 
wymogów retoryki, a potem tylko interesująco je wygłosić, przestrzegając zasad ortofonii i w eli-
minacjach wojewódzkich otrzymać nominację do etapu krajowego – mówi Leszek Grabowski, 
polonista przygotowujący uczennicę do konkursu.

Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: ze zbiorów LO

44. Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Kujawskiej im. Fran-
ciszka Becińskiego odbył się w piątek, 25 listopada, w Radzie-
jowskim Domu Kultury. W konkursie wzięli udział uczestnicy ze 
szkół podstawowych i średnich z powiatu radziejowskiego. 

Uczniów oceniało jury w składzie: Alina Krupińska – przewod-
nicząca, polonista, wieloletni członek komisji konkursowej, miło-
śniczka poezji, Małgorzata Pietrzak – poetka Kujaw, prozaik i krytyk 
literacki, laureatka wielu konkursów literackich i poetyckich, Danuta 
Wielgosz - emerytowany dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.

Wyróżnieni recytatorzy z członkami komisji konkursowej

Wyrecytowane!
Jury, oceniając dobór repertuaru, interpretację wybranych tek-

stów, oddziaływanie na odbiorcę i ogólny wyraz artystyczny, przy-
znało następujące nagrody i wyróżnienia: w kategorii szkół pod-
stawowych (kl. IV-VI) – I miejsce: Paweł Derucki – Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim, II miejsce: Wiktoria Kotlarz, 
III miejsce: Natalia Mordyl – obie z Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Krzywosądzy. Wyróżnienie uzyskał Miłosz 
Boleski – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Morzycach. 
W kategorii szkół podstawowych (kl. VII-VII) ex aequo II miejsce za-
jęły: Karolina Jaskulska ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Ło-
kietka w Płowcach oraz Marta Kińska z Miejskiego Zespołu Szkół 
w Radziejowie. Na III miejscu znalazła się Paulina Marciniak – Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krzywosądzy, 
a  wyróżniona została Maria Mikołajczak z PSP w Byczynie. Wik-
toria Chrząszcz zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawo-
wych. Tuż za nią uplasowały się: Magdalena Mikołajczak (II) oraz 
Julia Mordyl (III). Wyróżnienia trafiły do Katii Kaliuzhnej i Piotra 
Górniaka. Wszyscy laureaci to uczniowie LO im. Władysława Łokiet-
ka w Radziejowie, których przygotowuje polonista Leszek Grabow-
ski. Serdecznie dziękujemy firmie JL Comfort – Osiedle Fantazja Ra-
dziejów za ufundowanie nagród. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy oraz składamy podziękowania 
nauczycielom i instruktorom za przygotowanie recytatorów do kon-
kursu. Więcej zdjęć na facebooku Radziejowskiego Domu Kultury.

Tekst/Foto: Zespół Radziejowskiego Domu Kultury

Kolejny sukces Roksany 
Po wygraniu XI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ojczyźnianej we Włocławku roz-
poczęła się dobra passa Roksany Roszkowskiej – uczennicy Zespołu Szkół Mechanicz-
nych w Radziejowie.

Od 18 do 20 listopada 2022 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył 
się Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy im. Henryka Morysa i  Andrzeja Litwina. 
Roksana ponownie zdobyła I miejsce. O podziale miejsc i nagród zadecydowało jury 
w składzie: Aleksander Pałac, Tomasz Bracichowicz i Tomasz Kordeusz, które ocenia-
ło m.in. umiejętności wokalne, dobór repertuaru, interpretację wykonywanych pio-
senek oraz ogólny wyraz artystyczny wykonawców. Roksana zachwyciła jury piosen-
kami „Kiedy Paryż śpi” i „Nieznajomy”. Ponownie gratulujemy i czekamy na kolejne 
sukcesy.

Tekst/Foto: Karol Brzykcy Roksana Roszkowska
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Wieści gminne z Bytonia

Z końcem października do użytku 
została oddana przebudowana dro-
ga w  miejscowości Nasiłowo. Przy 
współudziale środków z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych w ra-
mach wyłączenia gruntów z produk-
cji rolnej oddano do użytkowania 
0,445 km drogi gminnej. 

W ramach inwestycji wykonano nową 
podbudowę z kruszywa pokrytą na-
wierzchnią asfaltową, wprowadzono 
organizację ruchu z oznakowaniem. In-
westycje drogowe w gminie Bytoń przy-
czyniają się zarówno do poprawy bezpie-
czeństwa, jak i komfortu użytkowników 
przebudowanych dróg. Wartość dofinan-
sowania, jakie uzyskała gmina, stanowi 
kwotę 80 100,00 zł, natomiast cała inwe-
stycja opiewała na kwotę 259 707,50 zł.

Tekst/Foto: Łukasz Estkowski Odcinek wyremontowanej drogi

Drodzy mieszkańcy  
gminy Bytoń!

W imieniu swoim  
oraz pracowników  

Urzędu Gminy Bytoń składam  
najserdeczniejsze życzenia!

Niechaj Święta Bożego Narodzenia 
rozbudzą w nas radość i nadzieję  

na następny rok.

Życzę, aby magiczna moc  
wigilijnego wieczoru, przyniosła 

szczęście, a Nowy Rok  
niech obdaruje nas zdrowiem  

i wszelką pomyślnością.

Wesołych Świąt  
Bożego Narodzenia  

oraz Szczęśliwego Nowego Roku
życzy Artur Ruciński – Wójt Gminy Bytoń

Komunikat
Wójt gminy Bytoń przypomina że od 28 listopada 2022 r. Urząd Gminy w Bytoniu 

został przeniesiony do budynku SHU – Pawilonu Handlowego.  
Interesantów przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30.

Modernizacja kolejnej drogi gminnej zakończona
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Wieści gminne z Dobrego

W listopadzie Gminny Ośrodek Kultury 
już tradycyjnie zaprosił mieszkańców do 
konkursu, którego celem było kształtowa-
nie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji, 
popularyzacja wiedzy na temat symboli 
narodowych oraz wzmocnienie uczuć pa-
triotycznych dzieci i młodzieży. Zadaniem 
uczestników konkursu było wykonanie ko-
tylionu zgodnie z przyjętymi zasadami. 

Na konkurs wpłynęły 43 prace plastycz-
ne. Każdy kotylion był inny i jedyny w swoim 
rodzaju. Kreatywność małych artystów prze-
rosła nasze najśmielsze oczekiwania. Komi-
sja w składzie: M. Prośniewska, N. Szatkow-
ska, E. Patyk przyznała następujące miejsca 
i wyróżnienia w trzech kategoriach. Katego-
ria I – I miejsce: Dominik Fabisiak, II miejsce: 
Ignaś Kempara, III miejsce Maja Woźniak, 
wyróżnienie Kaja Urbańska. Kategoria II  – 
I miejsce: Agata Kania, II  miejsce: Zosia 
Kempara, III miejsce: Zosia Janowska, wy-
różnienie Leon Szymański. Kategoria III – 
I miejsce: Kacper Kaniewski, II miejsce: Ju-
lia Fabisiak, III miejsce: Paulina Banasiak, 
wyróżnienia Blanka Ziętara i Julia Roszak. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Andrzejki to nie tylko wieczór zarezerwowa-
ny dla dorosłych, to także okazja na tradycyjny 
wieczór wróżb dla najmłodszych. 24  listopada 
br. odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury wie-
czór andrzejkowy zorganizowane przez uczest-
niczki warsztatów teatralnych, które pod czuj-
nym okiem pań ze świetlicy środowiskowej 
przygotowały całą imprezę. Spotkanie dostar-
czyło dzieciom sporo dobrej zabawy i niezapo-
mnianych wrażeń. Były wróżby andrzejkowe, za-
bawy i konkursy zręcznościowe, a także karaoke. 

Tekst: Natalia Szatkowska
Foto: Archiwum GOK w Dobrem

Nagodzeni w konkursie na Kotylion Niepodległościowy

Andrzejkowy konkurs taniec na gazecie

Radosnych i spokojnych  
Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w gronie najbliższych,
w miłości, radości  

i ciepłej atmosferze.
Niech Świąteczny czas
przyniesie wytchnienie  

i odpoczynek od codziennych  
obowiązków oraz energię  

i pomyślność  
na nadchodzący Nowy Rok.

Wójt Gminy Dobre
Stefan Śpibida

Przewodniczący Rady Gminy Dobre
Tomasz Kuźba
radni, sołtysi  

oraz pracownicy samorządowi  
gminy Dobre

Listopadowe atrakcje
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Wieści gminne z Osięcin

Projekt – formacja  
„Mażoretki Osięciny”

Gminny Ośrodek Kultury w ramach konkursu granatowego nr 
1/GR-PROW/2022 ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania 
otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. Formacja 
„Mażoretki Osięciny” jako element promowania obszaru obję-
tego LSR, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności 
społeczno-zawodowej 8000 mieszkańców obszaru LSR w zakresie 
ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu i ubóstwu do 2023 roku Łączna kwota 
otrzymanej i wnioskowanej pomocy to 14 688,64 zł. Czas realizacji 
projektu od 1 stycznia 2023 r. do 31 maja 2023 r. W ramach zadania 
przewidziane są następujące działania: uszycie strojów dla mażore-
tek, treningi taneczne, warsztaty regionalne i trzydniowa wycieczka 
do Kruszwicy. Beneficjentami projektu jest grupa dzieci uczestniczą-
ca w zajęciach tanecznych mażoretek. Formularze zgody na udział 
dziecka w projekcie zamieszczone zostaną w styczniu 2023 r. w za-
kładce projekt – mażoretki Osięciny oraz w biurze.

Ważne! Wypełniony formularz rekrutacyjny rodzic lub praw-
ny opiekun składa w biurze Gminnego Ośrodka Kultury do 
31 stycznia 2023 r. W projekcie wezmą udział dwadzieścia trzy 
osoby. Udział jest bezpłatny. O kwalifikacji do projektu będzie 
decydowała kolejność zgłoszeń.

Tekst: Monika Wesołowska

Wieczór pełen wróżb
Piątkowe popołudnie 25 listopada br. przepełnione było magią, 
andrzejkowymi wróżbami i dobrą zabawą za sprawą zorganizo-
wanego wieczoru dla dzieci, które biorą czynny udział w zaję-
ciach oferowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach.

Impreza rozpoczęła się tańcem zwanym „belgijką” wykonanym 
wspólnie przez dzieci, instruktorów i rodziców. Następnie wszyscy 
zebrali się na sali widowiskowej, by wysłuchać występów podopiecz-
nych Akademii Wokalu. Młodzi artyści zaśpiewali lubiane i znane 
wszystkim utwory Sanah. Najmłodsze mażoretki oraz grupa średnia, 
pod czujnym okiem Jerzego Ferchowa, zaprezentowały widowisko-
we układy taneczne. Na scenie pojawiło się roztańczone duo – Oliwia 
Dzierżawska i Zofia Malinowska, a także solistka Julia Wszołek.

Na parkiecie wirowali tancerze w kolorowych strojach

Po części artystycznej rozpoczęła się andrzejkowa zabawa, którą 
poprowadziła Agnieszka Matusiak. Dzieci wzięły udział m.in.: w wy-
ścigu butów, zaklętym cukierkowym kole oraz wspólnej zumbie. 
W  kawiarence na każdego uczestnika zabawy czekały stoły zasta-
wione słodkościami. Tego dnia na balu odwiedziły nas czarodziejki, 
wróżki, księżniczki, zwierzątka, superbohaterowie, zjawił się nawet 
Smerf Przeszkadzacz oraz Rio z serialu „Dom z papieru” i wielu, wielu 
innych. A cała zabawa andrzejkowa przebiegła w świetnej atmosfe-
rze dzięki tak wspaniałym i pozytywnie zakręconym uczestnikom!

Tekst: Monika Wesołowska
Foto: GOK w Osięcinach

Rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego

Konkurs plastyczny pt. „Czyste powietrze w Gminie Osięciny” 
organizowany przez Urząd Gminy w Osięcinach prowadzony 
był wśród dzieci z terenu naszej gminy od 18 października do 
4 listopada 2022 r. i dedykowany do uczniów klas 0-VIII.

Celem konkursu było promowanie i upowszechnienie wśród 
dzieci aktywnej postawy w walce o czyste powietrze. Zwrócenie 
uwagi na to, że każdy z nas ma wpływ na jakość powietrza, którym 
oddychamy. Tematyka prac plastycznych nawiązywała do programu 
„Czyste powietrze”, którego głównym założeniem jest walka ze smo-
giem.

Do konkursu zostało złożonych 27 prac wykonanych przez dzie-
ci z terenu gminy. Prace były oceniane w trzech kategoriach wie-
kowych tj. klasy 0-III, klasy IV-VI oraz VII-VIII szkoły podstawowej. 
Wszystkie prace złożone przez uczniów były bardzo ciekawe i pre-
zentowały bardzo wysoki poziom, co utrudniało dodatkowo pracę 
komisji konkursowej.

Przyznano następujące nagrody: pierwsza kategoria wiekowa 
klasy 0-III szkoły podstawowej – I miejsce Anna Dybowska, II miej-
sce Oskar Waśkiewicz, III miejsce Bartek Łyczak. Druga katego-
ria wiekowa klasy IV–VI szkoły podstawowej – I miejsce Amelia 
Moszczyńska, II miejsce Alicja Ochocińska, III miejsce Katarzyna 
Chmielewska. Trzecia kategoria klasy IV-VI – I miejsce Patrycja Dy-
bowska, II miejsce Dawid Łodygowski oraz III miejsce Kinga Łody-
gowska. Wszystkim pozostałym uczestnikom komisja konkursowa 
przyznała wyróżnienia. Serdecznie dziękujemy za duże zaintereso-
wanie konkursem.

Tekst: Joanna Szczerbiak-Straszewska

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, składamy 
Państwu najserdeczniejsze życzenia  

spokojnych, zdrowych i radosnych świąt  
spędzonych w gronie najbliższych.

Niech święta przyniosą w tym trudnym czasie 
wytchnienie od zmartwień i trosk.

Życzymy, aby radość, spokój, poczucie  
bezpieczeństwa i ufność towarzyszyły  

Państwu przez cały  
Nowy Rok 2023

Wójt Gminy Osięciny
Jerzy Izydorski

Przewodniczący Rady 
Gminy Osięciny

Ryszard Błaszczyk
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Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Mikołajki na piotrkowskim 
rynku

W niedzielę, 4 grudnia, pomimo chłodnej aury, na piotrkow-
skim rynku panowała gorąca atmosfera. Na spotkanie ze Świę-
tym Mikołajem licznie przybyły dzieci wraz z rodzicami. Wszyst-
kich uczestników przywitał burmistrz Miasta i Gminy Piotrków 
Kujawski Sławomir Bogucki oraz dyrektor Biblioteki i Ośrodka 
Kultury Przemysław Wawrzyniak. 

Dzieci wraz ze Śnieżynką bawiły się przy dźwiękach świątecznej 
muzyki. Na rozgrzewkę milusińscy mogli skosztować gorącej czeko-
lady oraz pierniczków i słodyczy. Nie zabrakło wspólnego ubierania 
choinki  oraz wręczania prezentów przez Świętego Mikołaja. Przez 
cały ten czas towarzyszyli nam motocykliści z klubu Born To Ride MC 
Poland, którzy przywieźli ze sobą słodkie upominki. Święty Mikołaj 
przyjmował od dzieci ich świąteczne życzenia i chętnie stawał do 
wspólnego pamiątkowego zdjęcia. 

Zabawa z animatorem

Pamiątkowe zdjęcie ze zmotoryzowanym Mikołajem

Dziękujemy za wsparcie przy organizacji tego wydarzenia: bur-
mistrzowi, radnym Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim oraz 
członkom klubu motocyklowego Born To Ride MC Poland oddział 
Piotrków Kujawski.

Tekst: Karolina Bladowska
Foto: A.P. Wawrzyniakowie

Andrzejkowe wróżby  
i zabawy za nami

29 listopada w piotrkowskiej bibliotece odbyła się zabawa an-
drzejkowa. Dzieci powitały wróżki: Szczęścia, Kolorowych Snów 
i Cyganka. Bardzo dziękujemy naszym wspaniałym gościom 
i cieszymy się, że razem bierzemy udział w kultywowaniu trady-
cji, która jest ogromną wartością, a przy okazji dobrą zabawą.

Tradycyjne andrzejkowe lanie wosku

Pierwsza grupa dzieci rozpoczęła zabawę od wspólnego tańca 
do piosenki „Duchy tu są”. Następnie zainicjowano wróżby, specjal-
nie przygotowane na tę okazję – kubeczki, a każdy wylosowany 
przedmiot miał swój symbol dla losującego, serce z imionami i losy: 
„Kim będę w przyszłości?” i „Czy wiesz, że…?” W tej edukacyjnej za-
bawie dzieci dowiedziały się skąd pochodzi zwyczaj andrzejkowy, co 
oznacza imię Andrzej i wiele innych ciekawych informacji. Była ga-
leria wizażu, andrzejkowe kalambury, które wniosły wiele radości 
i kreatywności i znany taniec Lambada. Nie zapomniano o tradycyj-
nym laniu wosku przez srebrny „magiczny” klucz. Każdy uczestnik 
zabrał do domu swoją woskową figurkę. Uczestnicy zabawy wyszli 
z propozycją zorganizowania tanecznego wyzwania – chętne dzie-
ci wykonywały własny układ choreograficzny do znanych utworów 
muzycznych. Na wszystkich czekał wspólny posiłek. 

Wieczór przebiegał w wesołej atmosferze

Drugą grupę dzieci przywitała Cyganka. Tu andrzejko-
we  przepowiednie  dotyczyły różnych aspektów życia: przyszłości 
dalekiej i bliższej, miłości, przyjaźni, zawodu oraz marzeń – tych 
wielkich i tych maleńkich. Było wróżenie z kart: „Cyganka prawdę ci 
powie”, odnajdywanie imienia przyszłego partnera za pomocą szpil-
ki, przebijającej serce z imionami, „Kim będę” – wróżba z akcesoria-
mi zawodów, były też szaszłyki z mądrą myślą – niespodzianką oraz 
wróżba pustej kartki. Aby wróżby się spełniły, trzeba było je przy-
pieczętować trafnym rzutem monety do wody – tzw. studni życzeń.

Tekst/Foto: Monika Kardacz, Irka Sobczak

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia,
niosących wszystkim betlejemski 
blask, składamy najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyślności,
niepowtarzalnej atmosfery ciepła  
i zrozumienia.
Niech radość i pokój Świąt Bożego 
Narodzenia towarzyszą przez cały 
nadchodzący Nowy Rok.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Piotrków Kujawski 

Sławomir Henryk Bogucki

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Piotrkowie Kujawskim 

Arkadiusz Krzysztof Włodarski
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Wieści gminne z Radziejowa

Komputery trafiły do dzieci

Sprzęt komputerowy w ramach projektu grantowego: Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - 
w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” przekazany miesz-
kańcom gminy Radziejów

Gmina Radziejów zakończyła procedurę wydawania sprzętu 
komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem, w ramach pro-
jektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w  roz-
woju cyfrowym – Granty PPGR - w ramach projektu grantowego 
„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na za-
grożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc-
nienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Na realizację projektu gminie Radziejów zostało przyznane dofi-
nansowanie w kwocie wskazanej na liście rankingowej i stanowiące 
100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu. Zakupiono 73 
komputery.

Tekst: Joanna Kicińska

„Motylki” poznawały  
historię Płowiec

20 października 2022 roku grupa przedszkolna „Motylki” ze 
Skibina odwiedziła Płowce. Przedszkolaczki ze swymi opiekun-
kami przyjechały poznać miejsce znane w historii Polski.

Spacer ścieżkami historii rozpoczęliśmy od pomnika, upamięt-
niającego bitwę pod Płowcami. Najmłodsi dowiedzieli się o królu 
Łokietku, Krzyżakach i rycerzach, walczących na płowieckim polu 
bitewnym. Następnie spacerkiem przeszliśmy na cmentarz rycerski, 
gdzie dzieci zobaczyły kamień, w którym, według legendy, strudzo-
ny po skończonej bitwie król Łokietek obmył miecz i ręce oraz wy-
słuchały legendy o stawie „Wdowina”.

Zapoznanie się z księgozbiorem biblioteki w Płowcach

Spacer po polach bitewnych

Zajęcia plastyczne

Kolejnym punktem wycieczki była miejscowa biblioteka. Tu mali 
poszukiwacze historii pokrzepili się po spacerze. W płowieckiej książ-
nicy zapoznali się z księgozbiorem (głównie dziecięcym) i  pracą bi-
bliotekarza. Oglądali książeczki, foldery i zdjęcia związane z Płowcami. 
Na zakończenie milusińscy oddali się pracy twórczej i z zaangażowa-
niem kolorowali postać średniowiecznego rycerza. Jak przystało na 
bibliotekę, głośnym czytaniem zakończyliśmy nasze miłe spotkanie.

Tekst: Arleta Matuszewska
Foto: Wiktoria Sobucka

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
oraz nadchodzącego Nowego Roku 2023,  

życzymy wszystkim mieszkańcom  
Gminy Radziejów oraz Powiatu Radziejowskiego, 

aby ten niezwykły czas napełnił wszystkich  
radością i życzliwością.  

Życzymy wielu miłych spotkań w gronie rodziny  
i przyjaciół, bez samotności i smutku.

Życzymy Państwu aby Nowy Rok – 2023  
– przyniósł ze sobą rozwiązanie kłopotów,  
nadzieję, przyjaźń, spokój, zdrowie, radość  

i spełnił zamierzone cele i marzenia.
Ze świątecznymi pozdrowieniami –

Marian Bandyszewski  
Przewodniczący Rady 

Gminy Radziejów

Marek Szuszman 
Wójt Gminy Radziejów
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Wieści gminne z Topólki

Węgiel po preferencyjnej cenie

Budowa garażu przy remizie OSP w Orlu
Staraniem samorządu gminnego i wójta gminy Konrada Lewan-
dowskiego udało się pozyskać środki zewnętrzne na realizację 
zadania pn. „Przebudowa z rozbudową budynku remizy Ochot-
niczej Straży Pożarnej Orle o garaż na sprzęt ratownictwa wod-
nego wraz z dociepleniem ściany frontowej zewnętrznej”. 

Inwestycja realizowana jest z Programu Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych w  ramach Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane 
w  miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane pań-
stwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Umowa z wykonaw-
cą, przedsiębiorcą DEKSTALBUD Daniel Kwaśniewski z siedzibą we 
Włocławku opiewa na kwotę 492 000,00 zł, a zakres prac to przede 
wszystkim rozbudowa budynku remizy wraz z wykonaniem stolarki 
zewnętrznej, robót wykończeniowych wewnętrzynych oraz założe-
niem instalacji elektrycznej.

Jednostka OSP Orle jest wpisana do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego. Ze względu na bliskość jeziora i duży napływ 
turystów w okresie letnim posiada w wyposażeniu łódź do ratow-
nictwa wodnego. Rozbudowa budynku remizy będzie miejscem 

Budynek remizy po rozbudowie

Od piątku, 25 listopada do 15 grudnia po złożeniu wniosku, 
mieszkańcy gminy Topólka mieli możliwość zakupić po cenach 
preferencyjnych od gminy Topólka węgiel dla gospodarstw do-
mowych sortyment orzech i groszek. Dystrybucją paliwa sta-
łego na terenie gminy zajął się skład węgla w Topólce – Firma 
Handlowo-Usługowa ISKIERKA Beata Caban.

Sprzedaż odbywa się do 30 grudnia na zasadzie przedpłaty. Moż-
liwa jest dostawa węgla ze składu w Topólce do poszczególnych go-
spodarstw domowych na terenie całej gminy za dodatkową opłatą. 
Istnieje również możliwość odbioru węgla ze składu w Topólce we 

własnym zakresie. W pierwszej transzy, tj. do 31 grudnia 2022  r., 
można na zasadach preferencyjnych zakupić maksymalnie 1,5 tony 
opału, a niewykorzystany limit z tego roku przechodzi na rok następ-
ny. W kolejnej transzy w roku 2023 na podobnych zasadach będzie 
można nabyć kolejne 1,5 tony węgla do 30 kwietnia 2023 r. Węgiel od 
samorządu mogą kupić osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Mieszkańcy, składając wnioski, zgłosili zapotrzebowanie na bli-
sko 700 ton węgla. Proces dystrybucji węgla do poszczególnych go-
spodarstw na terenie gminy potrwa do końca roku bieżącego.

Tekst: UG w Topólce

W tym wyjątkowym czasie  
świąt Bożego Narodzenia  

życzymy zadowolenia i satysfakcji 
z podejmowanych wyzwań.  

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 
przyniesie spokój, wytchnienie i radość.  
Każda chwila świąt Bożego Narodzenia  

niech żyje własnym pięknem, 
a Nowy Rok obdaruje zdrowiem, 

pomyślnością i szczęściem.

bezpiecznego przechowywania sprzętu ratujacego życie i mienie 
mieszkańców naszej gminy. Oddzielny garaż pozwoli na szybsze 
podjęcie akcji ratowniczej straży. 

Tekst/Foto: Ewelina Waszak

Wójt Gminy Topólka
Konrad Lewandowski

Przewodniczący 
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski
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ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
1. Rano, 15 października 2022 roku SKKP przyjęło zgłoszenie o pożarze ga-
rażu znajdującego się przy ul. Strażackiej w Piotrkowie Kujawskim. Duże zady-
mienie, wydobywające się z poddasza obiektu, zobligowało do zwiększenia sił 
i środków. Wszyscy mieszkańcy znajdowali się poza budynkiem. Miejsce akcji 
zabezpieczono pod względem ppoż. Działania zastępów polegały na odłącze-
niu głównego zasilania prądu. Ratownicy zabezpieczeni w  aparaty ochrony 
układu oddechowego dotarli do garażu przez tylne drzwi. Zlokalizowali pożar 
i podali dwa prądy wody w natarciu na ognisko pożaru. Po otwarciu bramy 
garażowej przystąpiono do wynoszenia spalonych rzeczy i przewietrzania 
garażu oraz kotłowni. W trakcie dogaszania w garażu zlokalizowano wejście 
na poddasze, gdzie sprawdzono kamerą termowizyjną ukryte zarzewia ognia. 
Budynek mieszkalny przewietrzono i wykluczono obecność tlenku węgla de-
tektorem wielogazowym. Na miejscu działały zespoły ratownicze z PSP Radzie-
jów, OSP Piotrków Kujawski, OSP Bytoń oraz OSP Bycz. 
2. 7 listopada 2022 roku przyjęto zgłoszenie o kolizji dwóch samochodów 
osobowych w Broniewku. W zdarzeniu brali udział tylko kierujący pojazdami. 
Działania zastępów polegały na udzieleniu KPP kierującemu jednego z po-
jazdów. Równolegle prowadzone było kierowanie ruchem wahadłowym, 
rozłączanie akumulatorów, zakręcenie butli z gazem. Poszkodowanego prze-
kazano przybyłemu na miejsce ZRM, który przetransportował go do szpita-
la. Po zakończonych czynnościach przez policję, samochody zepchnięto na 
pobocze drogi w miejsce nie stwarzające zagrożenia, jezdnię uprzątnięto 
z pozostałości po kolizyjnych. 
3. 10 listopada 2022 roku o 7:23 SKKP przyjęło zgłoszenie o pożarze domu 
przy ul. Leśnej w Dobrem. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pożar 
jednego z pomieszczeń. Poza budynkiem znajdowało się ciało właścicielki, 
która została ewakuowana przed przybyciem JOP, przez dwóch funkcjo-
nariuszy PSP, udających się na służbę w JRG Radziejów. Strażacy zauważyli 
pożar i przystąpili do wstępnych działań. Funkcjonariusze przed przybyciem 
JOP przy użyciu gaśnicy oraz wiader z wodą przystąpili do gaszenia pożaru 
przez wybite okno. Miejsce zdarzenia zabezpieczono. Działania zastępów 
polegały na podaniu prądu wody w natarciu na palące się elementy wyposa-
żenia pomieszczenia, prowadzeniu wentylacji mechanicznej. Jednocześnie 
dokonano przeszukania wszystkich pomieszczeń budynku. W drugiej fazie 
działań dokonano uprzątnięcia pogorzeliska oraz rozbiórki nadpalonej pod-
łogi. Na miejsce przybył lekarz, który stwierdził zgon ofiary. 
4. 10 listopada 2022 roku o 18:04 SKKP przyjęło zgłoszenie o pożarze podda-
sza domu w Witowie. W budynku przebywała tylko jedna osoba, która opuściła 
obiekt przed przybyciem JOP i nie uskarżała się na żadne dolegliwości. Dzia-
łania zastępów w pierwszej fazie polegały na podaniu trzech prądów wody 
w natarciu do wnętrza palącego się poddasza przez okno. Pogotowie energe-
tyczne odłączyło zasilanie w energię elektryczną dla obiektu. Po częściowym 
ugaszeniu pożaru dalsze działania polegały na demontażu poszycia dachowe-
go, co pozwoliło na dokładne zlokalizowanie źródła pożaru oraz jego całkowi-
tą likwidację. Następnie zastępy przystąpiły do rozbiórki drewnianej konstruk-
cji dachu oraz przelewaniu zarzewi ognia i tlących się drewnianych elementów 
dachu, a po ugaszeniu pożaru, przy użyciu kamery termowizyjnej wykluczono 
ich obecność. Po zakończonych działaniach gaśniczych cały obiekt sprawdzo-
no przy użyciu detektora wielogazowego na obecność szkodliwych gazów.
5. 28 listopada 2022 roku około 14:00 SKKP przyjęło zgłoszenie o osobie 
przygniecionej przez drzewo w Kolonii Wąsewo. Na miejsce zdarzenia razem 
z JOP dotarł ZRM.. Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że męż-
czyzna z podejrzeniem urazu kończyn dolnych, twarzy i klatki piersiowej nie 
może sam się wydostać spod drzewa, jednakże był przytomny, kontaktowy 
z zachowanymi parametrami życiowymi. Po konsultacji z ratownikami me-
dycznymi podjęto decyzję o natychmiastowej ewakuacji poszkodowanego. 
Mężczyzna został wyciągnięty spod drzewa i przeniesiony do karetki, a na-
stępnie przekazany do śmigłowca LPR i zabrany do szpitala.
6. 25 listopada 2022 roku przyjęto zgłoszenie o pożarze domu w Przedłu-
żu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano budynek, który w całości był 
objęty ogniem. Dom nie był zamieszkały. Miejsce akcji zabezpieczono. Dzia-
łania zastępów w pierwszej fazie działań polegały na podaniu trzech prądów 
wody w natarciu do wnętrza obiektu oraz na palącą się konstrukcję dachu. 
Działania gaśnicze realizowane były z drabin przystawnych oraz z poziomu 
gruntu z uwagi na brak możliwości prowadzenia ich wewnątrz obiektu, gdzie 
istniało ryzyko zawalenia się drewnianego stropu. Pogotowie energetyczne 
odłączyło zasilanie obiektu w energię elektryczną. Po częściowym ugasze-
niu pożaru dalsze działania polegały na demontażu poszycia dachowego 
oraz drewnianego stropu. Następnie przystąpiono do rozbiórki konstrukcji 
oraz poszycia dachowego, co pozwoliło na dokładne zlokalizowanie źródła 

pożaru oraz jego całkowitą likwidację. Przelano zarzewia ognia i tlących się 
drewnianych elementów dachu, a po ugaszeniu pożaru, przy użyciu kamery 
termowizyjnej wykluczono ich obecność. 

Z ŻYCIA KOMENDY
1. 12 listopada 2022 roku komisja egzaminacyjna powołana przez Komen-
danta Powiatowego PSP w Radziejowie przeprowadziła egzamin końcowy 
szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP. Jego celem było przygo-
towanie członków OSP do wykonywania podstawowych czynności ratowni-
czych (gaśniczych, prawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych 
czynności ratowniczych, sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań pod-
czas powodzi i prowadzenia łączności na sieciach radiowych UKF PSP). Zreali-
zowano również szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współ-
działania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Szkolenie obejmowało 133 
godziny zajęć teoretycznych i praktycznych. Ponadto strażacy uczestniczący 
w  szkoleniu przeszli testy w komorze dymowej, znajdującej się w Ośrod-
ku Szkolenia KW PSP w Toruniu. Egzamin pozytywnie ukończyło 33 druhów 
(w  tym 5 druhen), strażacy w znaczący sposób wzmocnią szeregi podziału 
bojowego poszczególnych jednostek OSP z terenu powiatu radziejowskiego. 

Podczas szkolenia OSP

2. 23 listopada 2022 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Bydgoszczy odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości. Funkcjonariuszy PSP z regionu udekorowano „Medalami za długo-
letnią służbę”, odznakami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Za-
służony dla ochrony przeciwpożarowej” oraz wręczono dyplomy i nagrody 
Komendanta Głównego PSP. Były także awanse na wyższy stopień służbowy 
w korpusie oficerskim i aspiranckim. Wśród wyróżnionych znaleźli się funk-
cjonariusze pełniący służbę w KP PSP w Radziejowie. Postanowieniem Pre-
zydenta RP brązowy „Medal za długoletnią służbę” otrzymał  st. kpt Michał 
Sochaczewski. Wyższy stopień służbowy w korpusie oficerskim przyznany 
został mł. bryg. Mariuszowi Marciniakowi. Nagrodę Komendanta Głównego 
odebrał kpt. Szymon Marciniak.
3. 26 listopada 2022 roku komisja egzaminacyjna powołana przez Komen-
danta Powiatowego PSP w Radziejowie przeprowadziła egzamin końcowy 
szkolenia kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego OSP. Celem szkolenia 
było przygotowanie uczestników do wykonywania zadań operatora sprzętu, 
do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, 
stanowiących wyposażenie OSP, a także konserwacji i drobnych napraw, mają-
cych na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP.
4. 7 grudnia 2022 roku na terenie gminy Osięciny przeprowadzone zostały 
ćwiczenia Plutonu Gaśniczego „Radziejów”. Ćwiczenia zakładały pożar lasu w 
okolicach miejscowości Samszyce. W skład plutonu wchodzą wydzielone siły 
i środki z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Radziejowie oraz OSP w Radzie-
jowie, Osięcinach i Krzywosądzy.
5. 10 grudnia 2022 roku został rozegrany mikołajkowy turniej zakładowy 
w halową piłkę nożną. W turnieju uczestniczyły następujące drużyny: PSP Ra-
dziejów, Angama, Wesoły czwartek, Auto-Kurek, Zarząd Start Radziejów. Klasy-
fikacja na podium: I miejsce – PSP Radziejów; II miejsce – Zarząd Start Radzie-
jów; III miejsce – Wesoły Czwartek. Drużynę KP PSP Radziejów reprezentowali 
funkcjonariusze codziennego i zmianowego systemu oraz komendant.

Tekst: st. sekc. Patryk Wojciechowski,  
mł. bryg. Maciej Górecki, mł. bryg. Mariusz Marciniak

Bezpieczeństwo

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 998/112
Od 15.10.2022 r. do 11.12.2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 64 zdarzenia, w tym:

Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość interwencji
1. Pożar 19
2. Miejscowe zagrożenie 41
3. Alarm fałszywy 4
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Bezpieczeństwo

Nie bądź obojętny!
Radziejowscy policjanci prowadzą działania skie-
rowane do osób samotnych, bezdomnych. Chcą im 
pomóc w przetrwaniu trudnego, jesienno-zimowe-
go okresu. Funkcjonariusze współpracują z pracow-

nikami opieki społecznej.
Okres jesienno-zimowy to trudny czas dla osób samotnych, bez-

domnych. Znaczne spadki temperatur stwarzają zagrożenie dla 
życia i zdrowia osób bezdomnych, osób nietrzeźwych, przebywa-
jących na wolnym powietrzu lub w opuszczonych czy nieogrzewa-
nych pomieszczeniach. Dlatego radziejowscy policjanci wspólnie 
z pracownikami opieki społecznej, sprawdzają opuszczone budynki, 
ogródki działkowe i inne miejsca, gdzie mogą przebywać takie oso-
by. W przypadku dotarcia do nich, informują je, w których placów-
kach mogą uzyskać pomoc i opiekę.

Policjanci apelują do mieszkańców, aby nie przechodzili obojęt-
nie obok osób bezdomnych, samotnych oraz będących pod wpły-
wem alkoholu, które w związku z trudnymi warunkami zimowymi 
znalazły się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Prosimy o prze-
kazywanie informacji o takich osobach pod nr 112  lub do odpo-
wiednich instytucji pomocowych.

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

Niebezpieczna choinka
W Święta Bożego Narodzenia w naszych domach pojawią się 

choinki, które stanowią nieodłączny świąteczny symbol. Jednak nie-
kiedy mogą stanowić poważne źródło zagrożenia pożarowego, jeśli 
obchodzimy się z nimi w nieprawidłowy sposób. O czym warto pa-
miętać, aby uniknąć tragedii.

Źródłem pożaru choinki mogą być:
•	 uszkodzone lub niesprawne lampki choinkowe oraz przewody 

doprowadzające napięcie (przedłużacze);
•	 kontakt lub zbyt mała odległość od otwartego ognia (świeczki, 

piece kaflowe);
•	 kontakt lub zbyt mała odległość od wszelkiego typu urządzeń 

grzewczych (podgrzewacze elektryczne i gazowe) lub kominków.
Podstawy bezpieczeństwa:
•	 jeśli decydujemy się na choinkę naturalną starajmy się, aby jak 

najdłużej była świeża (mokre, niewyschnięte igły);

•	 zamocujmy ją w stabilnym stojaku, upewniając się, że nie grozi jej przy-
padkowe przewrócenie (np. przez dzieci lub zwierzęta domowe);

•	 stawiajmy drzewko, co najmniej 1m od wszelkich źródeł ognia lub 
wysokiej temperatury (kominki, podgrzewacze elektryczne i  ga-
zowe, świeczki, piece);

•	 na choinkę wieszajmy lampki wyłącznie elektryczne (nie wolno 
umieszczać świeczek) w pełni sprawne i podłączone sprawnym 
przedłużaczem;

•	 nie przypinajmy lampek do drzewka spinaczami czy też zszywka-
mi, czym można uszkodzić przewody i spowodować zwarcie;

•	 nie stawiajmy choinki na drodze do wyjścia z pomieszczenia (dro-
dze potencjalnej ewakuacji);

•	 zawsze wyłączajmy lampki przed snem czy wyjściem z domu;
•	 zamontujmy czujkę dymu, która w razie pożaru poprawi nasze 

bezpieczeństwo.
Tekst: st. sekc. Patryk Wojciechowski, mł. bryg. Maciej Górecki, mł. bryg. 

Mariusz Marciniak

Państwowa Straż Pożarna radzi

„Trzeźwy poranek” na drogach 
334 skontrolowanych kierowców – to efekty działań wymierzonych 
przeciwko pijanym użytkownikom dróg. Niestety, nie obyło się bez 
kierujących po alkoholu.

Podczas kontroli

Radziejowscy policjanci ogniwa ruchu drogowego i prewencji pierw-
szego dnia grudnia prowadzili działania pod kryptonimem „Trzeźwy 
poranek”. W wybranych miejscach na terenie powiatu kontrolowali stan 
trzeźwości kierowców. Sprawdzali także stan techniczny pojazdów oraz 
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. W  trakcie działań skon-
trolowano 334 kierujących, którzy zostali sprawdzeni pod kątem trzeź-
wości. Zatrzymano dwóch kierujących pod wpływem alkoholu, którzy 
stracili prawa jazdy.

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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie in-
formuje, iż na okoliczność Światowego Dnia AIDS Państwowy Wo-
jewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy ogłosił konkurs pla-
styczny na plakat. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 
nastąpi 19.05.2023 r. tuż przed obchodami Międzynarodowego 
Dnia Pamięci i Zmarłych na AIDS.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych 
województwa kujawsko-pomorskiego. Przebiegać będzie wyłącznie 
na szczeblu wojewódzkim, z pominięciem etapu szkolnego i po-
wiatowego. W ramach konkursu wyłonione zostaną trzy najlepsze 
prace, charakteryzujące się poprawnością artystyczną, zwięzłym 

i  zrozumiałym przekazem oraz po-
prawnością merytoryczną. Szczegó-
łowe informacje na temat konkursu 
znajdują się na stronie internetowej 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Radziejowie.

Mamy głęboką nadzieję, że inicjaty-
wa ta pozwoli na zwiększenie wiedzy uczniów na temat HIV/AIDS 
oraz będzie sprzyjała ukształtowaniu pożądanych postaw sprzyjają-
cych ochronie zdrowia. Zachęcamy do udziału w konkursie!

Tekst: Katarzyna Staśkowiak, Państwowa Inspekcja Sanitarna w Radziejowie

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 

świnie, ściółkę i paszę, 
•	 „strefę brudną” – część gospodarstwa, która obejmuje dom mieszkal-

ny posiadacza świń, miejsce parkowania samochodów, maszyn rolni-
czych itp., nie graniczy bezpośrednio z wejściami do „strefy czystej”

Przestrzegaj wymagań w zakresie bioasekuracji wynikających z roz-
porządzenia MRiRW z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków po-
dejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie

Konkurs na plakat

Nowość na rynku 
muzycznym

Na początku listopada br. premierę miał 
debiutancki singiel mieszkanki naszego 
powiatu – Moniki Susłyk pt. „Co przynie-
sie jutro”. Utwór jest refleksją na temat 
skomplikowanej relacji damsko-męskiej. 
Singiel zapowiada minialbum wokalistki  
„Wszyscy (nie)moi mężczyźni”, który zo-
stanie wydany już wkrótce. 

Monika Susłyk Band

Autorem tekstu i muzyki jest Monika, 
która napisała utwór, inspirując się histo-
rią toksycznego związku swojej przyjaciół-
ki. Wokalistka i skrzypaczka w przeszłości 
uczęszczała do Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Radziejowie. Teraz występuje z zespołem 
w składzie: Paweł Jankowski (bas, synth 
bass), Filip Kałuża (instrumenty klawiszo-
we) oraz Nikodem Świerkowski (perkusja). 
Muzycy poznali się w 2018 roku podczas 
tworzenia projektu Gospel. Przez dwa lata 
koncertowali z coverowym materiałem, a od 
2020 roku pracują nad autorskimi piosen-
kami. Sami siebie nazywają „romantykami 
z groovowym pazurem”. Pierwszy singiel 
można przesłuchać w serwisie You Tube na 
kanale Monika Susłyk Official oraz w innych 
serwisach streamingowych.

Tekst/Foto: nadesłane
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Jubileusze

Towarzystwo Miłośników Kujaw powstało w 1962 roku z inicjatywy gru-
py radziejowian, których organizatorem był Józef Górczyński. Był on 
założycielem towarzystwa, pełniącym w tym czasie funkcję dyrektora 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radziejowie. Ceniony działacz spo-
łeczny, który przez 20 lat sprawował funkcję prezesa, miał niesamowi-
tą charyzmę i szybko zgromadził wokół siebie grupę ludzi kochających 
ziemie kujawskie.

Dzieło założyciela kontynuowali kolejni prezesi: Jan Kalafus – wieloletni 
dyrektor Radziejowskiego Domu Kultury, Janusz Korcz i obecnie, od 10 lat, 
Halina Paczkowska. Osoby te potrafiły wokół siebie skupiać wielu pasjona-
tów, którzy wspólnie realizowali działania na rzecz naszego miasta, powiatu 
i Kujaw. Pierwszym znaczącym działaniem tego gremium było gromadzenie 
eksponatów, dotyczących śladów historii, kultury, tradycji, folkloru Radzie-
jowa i regionu. Zgromadzone zbiory zmieniały swoje siedziby. Przez 24 lata 
Izba Regionalna mieściła się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Radziejowie. Od 2016 roku – dzięki staraniom i przychylności m.in. ks. pro-
boszcza Ireneusza Mrowickiego, władz miasta oraz biblioteki, a zwłaszcza 
zarządu i członków towarzystwa – eksponaty mają piękną siedzibę w budyn-
ku „Starej Plebanii”. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem społeczeństwa. 
Administratorem budynku jest radziejowska MiPBP. Izba działa przy wspar-
ciu finansowym samorządu miasta.

Izba Regionalna prowadzona jest społecznie przez zarząd członków TMK. 
Realizuje podstawowy cel, jakim jest zachowanie dziedzictwa naszych przod-
ków od zapomnienia dla przyszłych pokoleń. Pełni także rolę „małego mu-
zeum”. Obok edukacji regionalnej dla dzieci i młodzieży z miasta i powiatu, od-
wiedzana jest przez mieszkańców, turystów z kraju i zagranicy. Świadczą o tym 
wpisy w księdze odwiedzin. Prowadzona jest tu szeroka działalność w zakresie 
tradycji oraz promocji twórców – wystawy, konkursy, spotkania, warsztaty 
oraz prelekcje. Warto przypomnieć, że „sen o skansenie” radziejowskim rozwiał 
się z  dymem pożaru zrekonstruowanego wiatraka-koźlaka, który znajdował 
się przy dzisiejszej ul. Wiatraczny Stok. Piękny relikt kultury ludowej spłonął 
w 1987 r. Zniszczeniu uległa też chata kujawska, w której miało powstać Mu-
zeum Przemiału –„Chata Młynarza”. W 1967 r., z myślą o odkrywaniu i rozpo-
wszechnianiu kujawskich pieśni, tańców i obrzędów, powstał Zespół Pieśni 
i Tańca „Kujawy”. Również łączy się to z Józefem Górczyńskim, który wyszedł 
naprzeciw marzeniom mieszkańców Radziejowa, zafascynowanych muzyką 
ludową. (przyp. red.: więcej czytaj w artykule na dole).

Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie obchodzi w tym roku 
jubileusz 60-lecia działalności. Przez 60 lat podejmowaliśmy wiele działań 

Izba Regionalna

na rzecz promocji województwa kujawsko-pomorskiego, szczególnie ziemi 
radziejowskiej i Kujaw. Naszą podstawową działalnością jest prowadzenie 
„Izby Regionalnej – Radziejowskie muzeum”, gdzie siedzibę ma stowarzy-
szenie. W swoich działaniach dbamy o podtrzymywanie tradycji narodowej 
i regionalnej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu lokalnego. Promujemy 
też lokalnych twórców ludowych. Przy izbie działa Polskie Koło Historyczne 
Oddział w Inowrocławiu, które uczestniczy w programach znakowania mogił 
powstańców wielkopolskich, bitwy polsko-bolszewickiej, obecnie Armii Kra-
jowej. Podejmujemy wiele inicjatyw na rzecz ochrony dóbr kultury i trady-
cji regionalnych. Prowadzimy działalność edukacyjną dla dzieci i dorosłych, 
łącząc pokolenia. Organizujemy spotkania z twórcami regionu, wystawy, 
Powiatowy Konkurs „Tradycja w moim domu”, Powiatowy Konkurs Twórców 
Ludowych i Nieprofesjonalnych „Spotkanie z tradycją” (przy współpracy 
z  Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku). Zajmujemy się 
także działalnością wydawniczą, organizujemy konferencje, rajdy rowero-
we: Szlakiem Powstania Styczniowego czy Szlakiem Piastowskim. Jesteśmy 
współorganizatorem Gry Miejskiej – Odkryj Radziejów podczas Święta Po-
wiatu Radziejowskiego. Za swoją aktywność zostaliśmy uhonorowani Na-
grodą im. Oskara Kolberga „Za Zasługi dla Kultury Ludowej”. Nasze działania 
można śledzić na Facebooku i stronie internetowej.

Tekst/Foto: Karol Szmagalski

Zespół Pieśni i Tańca „ Kujawy” z Radziejowa zachwyca miłośników folk-
loru już 55 lat. W ich repertuarze znaleźć można przede wszystkim pie-
śni, przyśpiewki i tańce kujawskie. Członków zespołu połączyła wspólna 
pasja śpiewania, tańczenia oraz zamiłowanie do folkloru kujawskiego. 

Wszystko zaczęło się w 1967 r., kiedy z inicjatywy wybitnego działacza 
społecznego Józefa Górczyńskiego – prezesa TMK powstała „Kapela Ludo-
wa”. Członkami kapeli byli muzykanci ludowych kapel z okolic Radziejowa. 
Z czasem do zespołu wstępowali kolejni członkowie, aż w końcu w 1970 r. 
zmieniono charakter zespołu, który rozbudowano do śpiewaków i tancerzy. 
Zmieniono nazwę na Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy”. 

Podczas swojej działalności zespół brał udział w przeglądach folklory-
stycznych, organizowanych w: Bydgoszczy, Ciechocinku, Kazimierzu Dol-
nym, Włocławku, Golubiu Dobrzyniu, zdobywając tam liczne nagrody i wy-
różnienia. Najbardziej prestiżową nagrodą była nagroda otrzymana w 1977 r. 
w Kazimierzu Dolnym na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych. Potem Grand Prix w 2007 r. na Międzywojewódzkim Przeglądzie Folk-
lorystycznym w Bydgoszczy. Wspomnieć należy, że zespół nie tylko wystę-
pował na festiwalach w Polsce, ale również wyjeżdżał za granicę. W 2004 r. 
występował z serią koncertów „Szlakiem Bursztynowym” na Litwie i Łotwie. 

Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy”

W 1984 r. prezentował się w Barcelonie. W latach 90. oprócz pieśni, przyśpie-
wek i tańców kujawskich, wystawiał widowiska obrzędowe, takie jak: „Podko-
ziołek na Kujawach”, „Kiszenie kapusty” czy „Wieczór Andrzejkowy”. W 1994 r. 
podjęto decyzję o inscenizacji „Wesela na Kujawach”. Było to ambitne przed-
sięwzięcie, oparte na niepublikowanym wcześniej tekście z 1935 r. autorstwa 
poety ludowego Franciszka Becińskiego. Inscenizacja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców Radziejowa. Bogaty zbiór utworów 
wykonywanych przez radziejowski zespół jest w Archiwum Radia Pomorza 
i Kujaw w Bydgoszczy. 

Najdłużej zespołem kierowała Wanda Waszak, która podniosła poziom 
artystyczny zespołu, wprowadzając nowe układy choreograficzne. W 2015 r. 
zawieszono działalność zespołu i prawie o nim zapomniano. Dopiero w maju 
2017 r. „Kujawy” odrodziły się na nowo, dzięki staraniom ówczesnej radnej 
miasta Marii Golon, i trwają do dziś. Nadal bierzemy udział w przeglądach 
folklorystycznych, a nasze występy zachwycają miłośników folkloru. W tym 
roku pracowaliśmy bardzo intensywnie. Był to dla nas niezwykle udany czas 
pod względem otrzymanych nagród. Na 49. Spotkaniach z Folklorem Kujaw 
i Ziemi Dobrzyńskiej otrzymaliśmy pierwszą nagrodę w swojej kategorii. Fe-
stiwal Zespołów Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego w Brześciu Kujaw-
skim nagrodził nas III miejscem. W czerwcu br. nasz zespół występował na 
deskach muszli koncertowej w Inowrocławiu podczas XI Kujawskiego Festi-
walu Pieśni Ludowej i otrzymał nagrodę Grand Prix. Było to dla nas dużym wy-
różnieniem, tym bardziej, że w Inowrocławiu wystąpiliśmy po bardzo długiej 
nieobecności. 

Organizowane przeglądy folklorystyczne z nagrodami bardzo nas mobi-
lizują i utwierdzają w przekonaniu, że to co robimy jest dobre i doceniane. 
Przed występami szczególnie skupiamy się nad interpretacją utworów, do-
braniem repertuaru oraz choreografią tańców. Staramy się wtedy w krótkim 
czasie pokazać najpiękniej przygotowaną część naszego repertuaru. Na razie 
świetnie nam to wychodzi. Dziękujemy władzom miasta oraz sympatykom 
folkloru za wsparcie finansowe oraz chęć oglądania naszych występów. 
Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do zespołu serdecznie zapraszamy! 

Tekst: Elżbieta Giętkowska, kierownik zespołu „Kujawy”
Foto: Archiwum zespołu

60 lat Towarzystwa Miłośników Kujaw

55 lat Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”


