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I. Informacje ogólne o gminie Radziejów 
 
  

Gmina Radziejów leży w środkowo – wschodniej części historycznego terenu 

Kujaw. Znajduje się we wschodniej części Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej. 

 Uwzględniając uwarunkowania administracyjne gmina położona jest 

w południowej części województwa kujawsko – pomorskiego i wchodzi w skład 

powiatu radziejowskiego. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa gminy Radziejów z podziałem na sołectwa (źródło: Biuletyn Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Nr 57, czerwiec 2004, s.26) 

 
 

Od wschodu graniczy z gminami Bytoń i Osięciny, od zachodu z gminą 

Kruszwica, od północy z gminą Dobre, od południa z gminą Piotrków Kujawski. 

Siedzibą władz gminy jest miasto Radziejów. 

 Powierzchnia gminy wynosi 92,6 km², z czego użytki rolne zajmują 8779 ha. 

Obszar gminy zamieszkuje 4530 mieszkańców, średnia gęstość zaludnienia wynosi                                  

49  osób/km². 
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 Według danych Urzędu Gminy Radziejów na jej terenie wyszczególnionych 

jest 18 sołectw i 27 miejscowości. 

 Gmina charakteryzuje się wysoką produkcją towarową. Główne kierunki 

produkcji to bydło mleczne, opasowe, trzoda chlewna oraz uprawa zbóż, buraków 

cukrowych, rzepaku  i warzyw gruntowych. 

 Przez obszar gminy przebiega magistrala węglowa – linia kolejowa łącząca 

bezpośrednio zagłębie węglowe Górnego Śląska z Gdynią. 

Infrastrukturę drogową w gminie stanowią: droga krajowa  nr 62 Włocławek – 

Radziejów – Anusin o długości 12,1 km, droga wojewódzka nr 266 Ciechocinek – 

Radziejów – Konin o długości 5,3 km, drogi powiatowe – 46,5 km oraz 89, 75 km 

dróg gminnych. 

 Obszar obecnej gminy od wczesnego średniowiecza związany był z Kujawami                     

i wyodrębnionym w końcu XIII wieku księstwem kujawskim. Do końca okresu 

przedrozbiorowego teren gminy znajdował się w granicach województwa brzesko – 

kujawskiego i powiatu radziejowskiego. Później, w wyniku rozbiorów i podczas 

zaborów jego podległość administracyjna zmieniała się kilkakrotnie. Od 1918 r. teren 

gminy znalazł się w granicach powiatu nieszawskiego, w województwie 

warszawskim. Od l kwietnia 1938 r. razem z powiatem nieszawskim, włocławskim, 

lipnowskim i rypińskim znalazł się w granicach województwa pomorskiego. 

 W 1975 roku, kiedy wszedł w życie dwustopniowy podział administracyjny 

Państwa i nastąpiła likwidacja powiatu radziejowskiego, terytorium gminy weszło 

w skład utworzonego wówczas województwa włocławskiego. W roku 

1992 podzielono Miasto i Gminę Radziejów na dwie niezależne jednostki: 

Gminę Radziejów i Miasto Radziejów. Odrodzenie powiatu nastąpiło z początkiem 

1999 roku, a gmina Radziejów weszła w skład powiatu radziejowskiego, 

w województwie kujawsko-pomorskim. 

Z Gminą Radziejów wiąże się ważna dla historii Polski bitwa stoczona pod 

Płowcami 27 września 1331 roku pomiędzy wojskami Władysława Łokietka i armią 

krzyżacką. Bitwa ta rozwiała legendę o niepokonanych Krzyżakach, choć nie 

zakończyła się jednoznacznym zwycięstwem Polaków. 
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 Świadectwem bogatej przeszłości są  zabytki i dobra kultury znajdujące się na 

terenie gminy, które objęte są ochroną prawną i opieką konserwatorską. Należy  tutaj 

wymienić:  

• pradziejowy kompleks osadniczy Opatowice – tzw. Wzgórze Prokopiaka, 

• zespoły dworsko – parkowe w Biskupicach, Czołówku, Płowcach, Przemystce                       

i Skibinie, 

• park podworski w Broniewie, 

• kościół parafialny pw. śś. Wojciecha i Barbary w Broniewie, 

• kapliczki przydrożne w Broniewie,  Czołówku i Kłonówku, 

• cmentarz rzymsko – katolicki w Broniewie, 

• cmentarz poległych w bitwie w 1331 roku w Płowcach, 

• pomnik dla uczczenia zwycięskiej bitwy Władysława Łokietka z wojskami 

Zakonu Krzyżackiego. 

Przez teren gminy przebiegają również szlaki turystyczne. Szlak Łokietka 

wiedzie z Inowrocławia przez Kruszwicę, Radziejów, Płowce do Kowala, Szlak 

Powstania Styczniowego na Kujawach  prowadzi z Aleksandrowa Kujawskiego 

przez Dobre, Radziejów, Piotrków Kujawski, Babiak, Izbicę, Brześć Kujawski do 

Włocławka. Lokalnym szlakiem turystycznym jest Szlak bitwy pod Płowcami 

wiodący z Radziejowa przez Pruchnowo, Stary Radziejów, Płowce, Witowo do 

Osięcin. 

  

                      
               

 Herb gminy Radziejów                             Flaga gminy Radziejów 
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II. Charakterystyka miejscowości 
 
 Przemystka leży w województwie kujawsko – pomorskim, w powiecie 

radziejowskim, na terenie gminy Radziejów. Miejscowość graniczy bezpośrednio od 

północy z miastem  Radziejów. 

 Jak podają źródła w 1885 roku Przemystka była folwarkiem, rozległym na 

305 mórg gruntów ornych, 269 mórg ogrodów i 28 mórg łąk, 8 mórg nieużytków, 

12 budynków murowanych. Miejscowość położona była w guberni warszawskiej, 

powiecie nieszawskim. Wobec powyższego wynika, że folwark ten mógł powstać na 

początku lat 80. XIX wieku. 

 W latach 1975 – 1998 wieś należała administracyjnie do województwa 

włocławskiego. W 2012 r. miejscowość zamieszkiwało 228 osób. 

 Pod koniec 1991 roku Rada Miejska podjęła uchwały, na mocy których 

ustanowiono nowy podział terytorialny i majątkowy. Ustanowiła lokalizację 

organów miasta i gminy, udało jej się rozstrzygnąć prawa własności oraz określić 

struktury organizacyjne i ustrojowe wewnątrz nowo powstałych jednostek 

samorządowych.  

 Niewątpliwie wizytówką miejscowości Przemystka jest szkoła średnia. 

Powstała na ziemi wydzielonej przez p. Paliwodę – ówczesnego dyrektora PGR-u 

przeznaczonej na przyszkolne gospodarstwo. 

 Budowę rozpoczęto w 1971 r. Szkoła rozpoczęła pracę 2 września 1974 r. pod 

nazwą Państwowe Technikum Rolnicze w Przemystce. W jej skład wchodziło sześć 

oddziałów szkoły zasadniczej i trzy pierwsze klasy technikum. Młodzież 

przeniesiono ze Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Biskupicach i Zasadniczej 

Szkoły Rolniczej w Radziejowie - pozostali uczniowie pochodzili z dalszych okolic. 

Tym ostatnim placówka oferowała internat, który mógł pomieścić ok. 200 osób.  

 Zaczęło także funkcjonować technikum zaoczne. Praca pozalekcyjna skupiła 

się wokół zespołów: muzycznego, tanecznego, recytatorskiego, sportowego. 

Powstało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa, Samorząd Uczniowski, 

Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej, Towarzystwo Przyjaźni Polsko – 

Radzieckiej. 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI PRZEMYSTKA 

 
 

 

6 

 Wraz z nowym obiektem szkolnym w 1974 r. powstała również biblioteka 

szkolna. Stan księgozbioru w 2012 r. to 15000 woluminów i 30 tytułów 

prenumerowanych czasopism. Największą ilość książek stanowi literatura piękna, 

z lekturami szkolnymi. Oprócz beletrystyki zgromadzono także książki popularno- 

naukowe. 

 Od czerwca 1997 roku biblioteka mieści się w nowym, przestronnym lokalu. 

Posiada dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i czytelnię na 40 miejsc, w której 

znajdują się także 2 komputery z dostępem do Internetu. Czytelnię i wypożyczalnię 

wyposażono w nowe meble i dzięki temu zostały stworzone bardzo dobre warunki 

do spokojnej, samodzielnej pracy. Czytelnicy tam pracujący mają dostęp do regałów 

z księgozbiorem podręcznym i czasopismami.  

 Oprócz gromadzenia, opracowywania i udostępniania księgozbioru biblioteka 

szkolna prowadzi pracę pedagogiczną. Bibliotekarze prowadzą zajęcia z edukacji 

czytelniczej i medialnej. Współpracują w tym z innymi bibliotekami tj. Miejską i 

Powiatową Biblioteką Publiczną w Radziejowie, bibliotekami naukowymi tj. 

biblioteką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i biblioteką Akademii 

Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy. W czytelni organizowane są wystawy książek. 

Biblioteka włącza się w większość imprez, jakie organizowane są w szkole. Jest także 

inicjatorką wielu z nich, np. obchody patrona roku m.in. Mickiewicza, Chopina, 

Reymonta, Kardynała Wyszyńskiego. Dzięki ścisłej współpracy z Miejską 

i Powiatową Biblioteką Publiczną w Radziejowie  w czytelni odbywają się spotkania 

z literatami. Biblioteka szkolna jest, więc miejscem obcowania nie tylko z książką, ale 

także z szeroko rozumianą kulturą.  

 W styczniu 1977 r. maturę pomyślnie zdało i szkołę ukończyło 

70 absolwentów technikum dziennego i 26 zaocznego. Rok później funkcję dyrektora 

objął mgr inż. Lucjan Walczak - sprawował ją przez czternaście lat - zaś zastępcą 

została mgr inż. Alicja Pawikowska, która pełni tę funkcję do dziś. Technikum 

rolniczym zaocznym, funkcjonującym przez dziewiętnaście lat, kierował najpierw 

wicedyrektor inż. Edward Łukanowski, później mgr inż. Bogdan Prus. W latach 

1976 - 1983 działało technikum rolnicze wieczorowe. 
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 W dniu 30 grudnia 1977 r. Przemystka otrzymała nazwę Zespołu Szkół 

Rolniczych, od września 1978 r. do 1993 r. funkcjonowała filia w Piotrkowie 

Kujawskim. W 1979 r. utworzono technikum rolnicze pięcioletnie oraz stacjonarne 

rolnicze studium policealne dla absolwentów szkół średnich, które w latach 1981-

1985 r. zaczęło kształcić w trybie zaocznym. 

 Początkowo uczniowie praktyki szkolne odbywali w przedsiębiorstwach 

rolniczych. Dopiero w 1986 r. szkoła otrzymała 24 ha ziemi, zaś od 1 września 1992 r. 

było to gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych -  z areałem  34 ha. 

Ze szkoły typowo rolniczej Przemystka stała się i jest ośrodkiem coraz bardziej 

uniwersalnym, dającym dobry poziom kształcenia. Próbuje także stworzyć 

możliwości poszerzania wiedzy osobom realizującym się już na stanowiskach pracy.  

 Na początku lat dziewiędziesiątych powstało czteroletnie liceum zawodowe 

o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe. Koniec naboru nastąpił w 1997 r.  

 W maju 1992 r. szkoła otrzymała imię „Ziemi Kujawskiej”, a funkcję dyrektora 

objął mgr inż. Benedykt Kowalski, który sprawuje ją do dziś. W tym też roku 

powołano liceum ekonomiczne. Innymi typami szkół, jakie funkcjonują 

w Przemystce są: Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalizacji: mechanik operator 

pojazdów i maszyn rolniczych oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa 

Domowego.  W 1998 r. szkoła stała się obiektem dydaktycznym Akademii 

Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy, a od 1 grudnia 1998 r. uzyskała status i nazwę: 

Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół 

Rolniczych.  

  W 2001 r. po raz pierwszy rozpoczęto nabór do studium informatycznego. 

Kolejny etap przemian szkolnych wiąże się z reformą szkolnictwa w 2002 r.  

Powołano oddziały ponadgimnazjalne: czteroletnie Technikum Ekonomiczne, 

trzyletnie Liceum Profilowane, czteroletnie Technikum Rolnicze i Technikum 

Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową. 

 Od 1 września 2004 r. powołano liceum ogólnokształcące.  

 Wspólnie ze szkołą francuską jako koordynatorem szkoła w Przemystce 

podjęła się realizacji projektu w ramach programu Sokrates-Comenius pn.: 

„Rolnictwo europejske a produkty jakościowe. Wspólnym zadaniem młodzieży 
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francuskiej i polskiej jest porównanie produktów rolnych w Polsce i Francji oraz 

wypracowanie wizji rolnictwa europejskiego. Aby zrealizować program szkoły 

przeprowadzają szereg działań, m.in.:  odwiedzają wzajemnie swoje szkoły, by 

podejmować rozmowy oraz wspólne warsztaty związane z projektem. Aby rozwijać 

umiejętności porozumiewania się, które są potrzebne w trakcie realizacji projektu, 

młodzież uczestniczy w lektoratach języka angielskiego, prowadzonych w ramach 

zajęć szkolnych oraz w kursie języka francuskiego. 

 

Przemystka 

Województwo Kujawsko- Pomorskie 

Powiat Radziejowski 

Gmina Radziejów 

Liczba ludności 228 

Powierzchnia 206,72 ha 
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Mapa Gminy Radziejów z zaznaczonym położeniem Przemystki 
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III. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie 
miejscowości 
 

 
DZIEDZICTWO KULTUROWE 

 
 
Obiekty o wartościach 
historycznych i 
sentymentalnych 

 

W miejscowości Przemystka znajdują  się budynki 

stanowiące pozostałości po zespole parkowo – dworskim 

tj.:  

• dworek wybudowany w 1923 roku. W latach 

powojennych został przejęty przez państwo, 

• stróżówka z 1933 roku, 

• dworska stajnia koni – wybudowana przed II wojną 

światową. Na budynku zostały zmienione poszycia 

dachowe. Przed wojną i po wojnie budynek był pod 

strzechą, obecnie na dachu znajduje się eternit, 

• przy szkole znajduje się krzyż, w czasach 

przedwojennych konstrukcja krzyża była 

drewniana z drewnianą kapliczką, obecnie 

konstrukcja krzyża jest metalowa. 

 

DZIEDZICTWO RELIGIJNE I HISTORYCZNE 

 

Święta i odpusty 

 

 

 

W środowisku widoczne jest kultywowanie corocznych 

odpustów parafialnych. Mieszkańcy Przemystki należą do 

parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego 

OO. Franciszkanów. Odpusty przypadają odpowiednio 

w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia (Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy) i 14 września (Podwyższenia Krzyża 
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Świętego). 

 
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 
 

Zaopatrzenie w energię 

elektryczną 

 

Miejscowość Przemystka zasilana jest w energię 

elektryczną od 1949 roku. Zaopatrywana jest w energię 

elektryczną przez Koncern ENERGA S.A., obsługiwany 

jest przez Rejon Dystrybucji Radziejów. 

 

 
Zaopatrzenie w ciepło 
 

 

Zaopatrzenie miejscowości w ciepło oparte jest na 

indywidualnych źródłach ciepła. Są to w przeważającej 

części kotłownie opalane węglem lub miałem. Ogrzewają 

one budynki mieszkalne.  

 

 
 
Zaopatrzenie w gaz 
 

 

W miejscowości rozwinięta jest gospodarka gazem 

bezprzewodowym (butle gazowe),  który używany jest 

w gospodarstwach domowych głównie do 

przygotowywania posiłków.  

 

 
Sieć wodociągowa 
 

 
Sieć wodociągowa została uruchomiona na terenie gminy  
w 1984  roku. 
Studnie głębinowe i stacja uzdatnianie wody znajdują się 

w Szostce. Zasilają one miejscowości: PRZEMYSTKA, 

Broniewek, Płowki, Broniewo, Czołowo, Czołówek, 

Szybka, Szostka, kol. Wąsewo, Biskupice, Rokitki, część 

Skibina.  
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Gospodarka ściekowa 
 

Gospodarstwa rolne posiadają tzw. przydomowe szamba 

wybieralne. Natomiast mieszkańcy bloków przy zespole 

szkół podłączeni są do kolektora ściekowego oczyszczalni 

miejskiej w Radziejowie. 

 

 
 
Usuwanie odpadów 
 

 

W Przemystce  znajdują się kosze na śmieci, które raz w 

miesiącu  opróżnia Firma „Saniko” i składuje odpady na 

wysypisku w Machnaczu k. Włocławka. 

 

 
GOSPODARKA I ROLNICTWO 

 
 
Zakłady pracy 
Przedsiębiorstwa 
Działalność gospodarcza 
 

 
• nauka jazdy – Tomasz Radzikowski, 

• działalność w zakresie projektowania budowlanego, 

urbanistycznego i technologicznego – Piotr 

Bykowski, 

• ośrodek szkolenia kierowców – Roman 

Grzechowiak, 

• sprzedaż detaliczna żywności i napojów – Elżbieta 

Spychalska, 

• gabinet logopedyczny – Joanna Szałek, 

• ELKAR – ośrodek szkolenia kierowców – Karol 

Spychalski, 

• ELEKTROW  - wykonywanie instalacji 

elektrycznych – Łukasz Lewandowski, 

• usługi transportowe – Piotr Wojda. 

 
 
 
Gospodarstwa rolne 
 

 

Na terenie sołectwa znajduje się 11 gospodarstw rolnych: 6 

w Przemystce i 5 w Łanach Wybranieckich (część 
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sołectwa). 

 

 

IV.  Wieś w obiektywie 

 
 

przydrożny krzyż z okresu międzywojennego 
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dawny dworek z 1923 roku  
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stróżówka z 1933 roku  

 

 
dworska stajnia koni z okresu przedwojennego 
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej 
w Przemystce 
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Internat szkoły, w którym m.in.  
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znajduje się biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oraz 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Radziejowie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. ANALIZA „SWOT” 

 
Analiza SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) identyfikuje oraz 

ocenia silne i słabe strony społeczności oraz przyszłe szanse i zagrożenia wynikające 

z wpływu otoczenia i zmian w nim zachodzących. 

Szansę i zagrożenia odnosi się do czynników zewnętrznych, nad którymi nie ma 

kontroli. 

Silne i słabe strony tkwią w czynnikach wewnętrznych. Analiza tych 

czynników pozwala zidentyfikować słabe i mocne strony, jej celem jest 

wykorzystanie mocnych stron i wyeliminowanie słabych. 

 

Silne strony – uwarunkowania, stanowiące mocne strony wsi, elementy przewagi 

nad innymi, które należy wykorzystać aby osiągnąć zamierzone cele,  
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Szanse – czyli czynniki, które mogą być traktowane jako pomocne i przy 

odpowiednich działaniach wykorzystane jako uwarunkowania sprzyjające 

rozwojowi wsi. 

Słabe strony – obecnie istniejące problemy i bariery, które należy wyeliminować aby 

nie utrudniały osiągnięciu misji,  

Zagrożenia – czyli czynniki zagrażające realizacji misji, których wpływ może osłabić 

podejmowane działania.  

 

Plan odnowy miejscowości powinien opierać się na mocnych stronach 

mieszkańców, powinien eliminować słabości, wykorzystywać pojawiające się szanse 

oraz unikać przyszłych zagrożeń.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANALIZA SWOT 
 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 
- zwarta zabudowa miejscowości, 
- dobre połączenie komunikacyjne, 
- dobra jakość gleb-wysokie klasy 
gruntów rolnych, 
- zwiększająca się liczba ludzi młodych 
podejmujących studia wyższe, 
- wzrost zainteresowania tradycją 
i historią, 
- dobrze rozwinięta sieć 
telekomunikacyjna. 
 

 
− niedostatecznie dobry stan techniczny 

dróg, 
− starzejące się społeczeństwo, 
− brak miejsc rekreacji i wypoczynku, 
− nie utrwalone tradycje historyczne i 

pamiątki. 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 
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− sprzyjająca polityka regionalna, w tym 
adresowana do rozwoju obszarów 
wiejskich, 

− zwiększanie się dostępności do 
kapitałów i środków pomocowych, 
w tym pochodzących z Unii 
Europejskiej, 

− promocja wsi poprzez działalność 
kulturową 

 

- niebezpieczeństwo wypadków 
z  powodu złej nawierzchni dróg, 
− ujemny przyrost naturalny, 
− brak troski o dobro wspólne, 
− brak zaangażowania społeczności 

w rozwój wsi, 
− migracja młodzieży do miast, 
− rosnące bezrobocie/brak pracy. 

 

 

 

 
 
 
VII. PODSUMOWANIE 
 

Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Przemystka spełniają warunek 

zgodności z zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy  

tj. Strategią Rozwoju Gminy Radziejów na lata 2005-2014, Strategią Rozwoju Powiatu 

Radziejowskiego, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 

zapisami Strategii Rozwoju Kraju. Cele i zadania określone w Planie Odnowy 

Miejscowości są wewnętrznie zgodne, a ich osiąganie i realizacja nie powoduje 

negatywnych skutków dla osiągania celów i realizacji zadań strategii wyższego 

rzędu.  

Dla potrzeb sołectwa  Przemystka opracowano zadania jakie powinno 

się zrealizować w ciągu najbliższych lat, aby poprawić sytuację społeczno-

gospodarczą miejscowości wchodzącej w skład całej gminy. W celu stworzenia 

zbioru inwestycji, działań i zadań, jakie należy przeprowadzić w okresie 

krótkoterminowym  

i perspektywicznym na terenie wsi Przemystka posłużono się przede wszystkim 

sugestiami mieszkańców oraz wynikami analizy SWOT.  

Planowanymi do realizacji zadaniami we wsi Przemystka są: 

1. Budowa placu zabaw, jego oświetlenie oraz ogrodzenie terenu wokół placu. 
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2. Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości poprzez montaż ok. 5 lamp. 

3. Ułożenie chodnika wzdłuż drogi na odcinku Przemystka – Bronisław. 

4. Remont i modernizacja drogi na odcinku Przemystka – Biskupice. 

5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 

6. Gazyfikacja miejscowości. 

 

Wszystkie wyżej wymienione zadania możliwe będą do realizacji głównie przy 

dużej aktywności mieszkańców umiejętnie kierowanych przez miejscowych liderów, 

przy odpowiednim zrozumieniu i współpracy ze strony władz samorządowych, 

i lokalnych przedsiębiorców i rolników. Oczywiście warunkiem koniecznym jest 

zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania tych zadań ze strony władz 

gminnych, samorządów wyższego szczebla, instytucji dysponujących środkami 

unijnymi, przedsiębiorstw użyteczności społecznej oraz firm prywatnych. 
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