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Powstanie Styczniowe 1863
pozostały mogiły i pamięć w naszych sercach

P

owstanie 1863–1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej.
Ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, w którym
wzywano Polaków do walki w zaborze rosyjskim. Powstanie miało charakter wojny partyzanckiej. Jego dyktatorami byli: Ludwik Mierosławski, Marian Langiewicz i Romuald Traugutt. Chociaż powstanie upadło, to
jednak przyczyniło się do wewnętrznego umocnienia narodu polskiego. Polacy wykazali się umiejętnością
organizacji skutecznego aparatu państwowego w najtrudniejszych warunkach.
Foto: Zbigniew Zasada – zbiorowa mogiła powstańcza w Dobrem (zdjęcie archiwalne)

Aktualności samorządu powiatowego

Ostatnia sesja w 2020 roku
XVIII Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego odbyła się w poniedziałek 28 grudnia, jednocześnie była ona ostatnią
sesją, która miała miejsce w minionym roku. Na początku obrad zaprzysiężony został nowy radny.
Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw
Rzeczypospolitej Polskiej – takimi słowami rozpoczęła się ostatnia sesja w 2020 roku. Ślubowanie złożył Zbigniew Matykiewicz – który
w składzie rady naszego powiatu zastąpił śp. Piotra Kapelińskiego.
Nowym członkiem Zarządu Powiatu Radziejowskiego została
Irena Zofia Matuszak, magister pedagogiki o specjalności praca
socjalna i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz absolwentka studiów
podyplomowych
z zakresu prawa
i finansów oraz zarządzania zasobami Nowy radny VI kadencji Rady Powiatu w Radziejowie
ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Rada na czele z przewodniczącą Sylwią
Kubiak życzyła pomyślności w wykonywaniu obowiązków osobom, które od 28 grudnia zaczęły pełnić nowe funkcje.
Podczas obrad, po sprawozdaniu starosty z prac zarządu między sesjami oraz sprawozdaniach przewodniczących z prac komisji Rady Powiatu w Radziejowie, uchwalono budżet po-

Irena Matuszak – nowy członek Zarządu Powiatu Radziejowskiego

wiatu radziejowskiego na 2021 rok oraz jego
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata
2021–2028. Transmisje Sesji Rady Powiatu
w Radziejowie można oglądać na żywo na
stronie internetowej www.crv.pl. Znajdują
się tam również sesje archiwalne. Istnieje
możliwość przekierowania na ww. witrynę
z portalu informacyjnego powiatu radziejowskiego www.radziejow.pl.
Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Obrady sesji Rady Powiatu Radziejowskiego w reżimie sanitarnym

Budowa kolejnej ścieżki pieszo-rowerowej
Jazda na rowerze i długie spacery to fizyczne aktywności, z których coraz chętniej korzystają mieszkańcy powiatu radziejowskiego. Zarząd Powiatu w Radziejowie, mając na uwadze
bezpieczeństwo naszych rowerzystów oraz pieszych
angażuje się w budowę ścieżek, zapewniających
taki sposób spędzania wolnego czasu.
W ostatnim czasie zakończyła się realizacja rozbudowy odcinka drogi powiatowej Radziejów–Bytoń (ul. Armii Krajowej), na którą powiat przeznaczył środki z Funduszu Dróg Samorządowych. W jej
ramach wykonano nową nawierzchnię asfaltową,
zamontowano oświetlenie, ale przede wszystkim –
wzdłuż lasu – zbudowano ścieżkę pieszo-rowerową,
która pozwala spokojnie i bez ryzyka poruszać się podczas

rekreacji w okolicach miasta powiatowego. Tym razem zarząd,
stawiając sobie za jeden z priorytetów połączenie takimi traktami
gmin, zaopiniował pozytywnie i postanowił zaangażować
się w budowę ścieżki od Radziejowa w stronę Piotrkowa Kujawskiego. Plany przewidują na razie wykonanie
1 km trasy. Inwestycja ma być realizowana pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka
w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730
o budowę ścieżki pieszo-rowerowej”. Projekt
przygotowała firma PROBUD z Inowrocławia.
Ponadto, powiat przeznaczy również środki na
budowę podobnej ścieżki w Połajewie, przy drodze
powiatowej Piotrków Kujawski–Przewóz.
Tekst: Marta Tomaszewska
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Podsumowanie wykonanych inwestycji

dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w 2020 roku
Pomimo trudnego dla wszystkich roku,
który nie oszczędzał również jednostek
samorządowych, Powiat Radziejowski
zrealizował niezbędne i zaplanowane
wcześniej projekty dofinansowane przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz z przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich.
Mimo zaistniałych przeszkód w postaci
pandemii i związanych z nią obostrzeń,
udało się wykonać i zamknąć wszystkie
inwestycje.
Obiekt Starostwa Powiatowego został
wybudowany i oddany do użytku w 1962
r. Budynek od początku istnienia przeznaczony był do użyteczności publicznej. Jednak, z uwagi na rok powstania nie spełniał
wymogów prawa budowlanego i rozporządzenia wykonawczego
w zakresie dostępności
dla osób niepełnosprawnych. Wokół budynku wytyczone są
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, jednak mieli oni utrudniony
dostęp do budynku. W związku z tym, powiat radziejowski zrealizował przy współfinansowaniu ze środków PFRON projekt
pt. „Dostosowanie pomieszczeń łazienki
dla osób niepełnosprawnych, montaż
platformy schodowej zewnętrznej oraz
wymiana drzwi zewnętrznych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie”. Celem projektu była likwidacja barier architektonicznych
w budynku oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w celu załatwiania spraw urzędowych poprzez łatwą
dostępność do świadczonych przez urząd
usług publicznych. Wartość całkowita projektu to 162 206,94 zł, z czego dofinansowanie z PFRON wyniosło 56 772,42 zł.

Platforma ułatwiająca osobom niepełnosprawnym
dostanie się do budynku starostwa

19-osobowy autobus przystosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych

Drugą inwestycją związaną z dostępnością dla osób niepełnosprawnych z terenu
powiatu radziejowskiego był projekt, którego celem była likwidacja barier transportowych poprzez umożliwienie im dostępu do
usług świadczonych przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Radziejowie. Inwestycja ta to „Zakup autobusu 19-osobowego
do przewozu osób niepełnosprawnych
dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie”. Dofinansowanie wyniosło 188 128,50 zł, zaś koszt zakupu autobusu to 268 755,00 zł. Środowiskowy Dom
Samopomocy w Radziejowie jest ośrodkiem
wsparcia dziennego, który swoim zasięgiem
działania obejmuje cały powiat radziejowski.
Na chwilę obecną z usług ośrodka korzy-

sta 40 osób niepełnosprawnych, z których
5 osób zamieszkuje miasto Radziejów,
4 osoby – gminę Radziejów, 5 osób – gminę
Piotrków Kujawski, 12 osób – gminę Osięciny, 9 osób – gminę Dobre, 3 osoby – gminę
Bytoń, a 2 osoby – gminę Topólka. Zapewnienie tym osobom codziennego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie wymaga stałego ich dowozu do
ośrodka. Do tej pory użytkowane auto wymagało coraz większych nakładów finansowych związanych z naprawami wynikającymi z ciągłej eksploatacji i dużego przebiegu
kilometrów, dlatego zakup 19-osobowego
autobusu znacznie ułatwił dostęp uczestników do zajęć prowadzonych przez ŚDS.

Powiat Radziejowski zrealizował również dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. Pierwszy z nich to „Inwestycje
w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU
w Przemystce”. Szkoła przeprowadziła prace remontowe i zakupiła
wyposażenie do budynku warsztatów szkolnych w celu stworzenia odpowiednich warunków nauczania zgodnego z rynkiem pracy w zawodach: technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Przygotowano warsztat ręcznej obróbki metali, pracownię agrotroniki,
halę do praktycznej nauki zawodu oraz salę sensoryki, aktoryki i elektroniki pojazdowej. Na takiej samej zasadzie przeprowadzono prace
w pomieszczeniach byłego internatu dla zawodu technik hotelarstwa. Wykonano pokój hotelowy z łazienką, salę obsługi konsumenta
oraz salę obsługi informatycznej. Wartość całkowita projektu wyniosła
– 856 693,05 zł, z czego dofinansowanie EFRR to 693 608,22 zł. Sala
obsługi konsumenta dla technikum hotelarstwa została wyposażona
w ladę recepcyjną dostosowaną do nauki obsługi osób z niepełno-

sprawnością wzrokowo-słuchową oraz w komputer dla osób niedowidzących. Taki sam komputer zakupiono do pracowni agrotroniki.
Zakończyły się też prace termomodernizacyjne Zespołu Szkół
Mechanicznych w Radziejowie. Powiat Radziejowski otrzymał 85%
dofinansowania z Funduszy Europejskich kosztów kwalifikowanych
projektu pt. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie” w wysokości 889 158,13 zł. Wartość
całkowita inwestycji wyniosła 1 206 456,87 zł. Dzięki projektowi dokonano kompleksowej modernizacji energetycznej budynku ZSM,
polegającej m.in.: na dociepleniu ścian budynku, wymianie stolarki
okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej, termomodernizacji poszycia
dachowego, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także wykonano podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do szkoły.

Tekst: Edyta Kozłowska
Foto: Marta Tomaszewska
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Wsparcie dla radziejowskiego szpitala
w walce z COVID-19
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej uzyskał dofinansowanie i realizuje projekt: Ograniczenie negatywnych skutków
COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 (dalej: RPO WKP 2014-2020) Wniosek nr RPKP.06.01.0104-0003/20. RPKP.06.00.00 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry; RPKP.06.01.00 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
i społeczną; a RPKP.06.01.01 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Wniosek nr RPKP.06.01.01-04-0003/20. Umowa partnerska Nr DZ9024.20.11.433.5.2020.

Koszty zadania o łącznej wartości 3.144.578,96 zł (słownie
złotych: trzy miliony sto czterdzieści cztery tysiące pięćset
siedemdziesiąt osiem 96/100) będą pokryte w następujący sposób:
90% ze środków EFRR: 2.830.121,05 zł, 10% ze środków BP (budżetu państwa): 314.457,91 zł. SP ZOZ w Radziejowie w ramach projektu zakupi: aparat do znieczulenia – 3 szt., respirator – 3 szt., respirator transportowy – 3 szt., aparat RTG cyfrowy – 1 szt., aparat RTG typ
C – 1 szt., defibrylator AED – 11 szt., defibrylator – 3 szt., aparat do
EKG – 5 szt., pompa infuzyjna strzykawkowa – 10 szt., zamgławiacz –
5 szt., ssak mobilny – 2 szt., termometry bezdotykowe – 10 szt., aparat do pomiaru ciśnienia RR z mankietem do dezynfekcji – 10 szt.,
stacja opisowa z licencją 1 szt., ambulans typu C – 1szt.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej uzyskał dofinansowanie i realizuje projekt: Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające
skierowane do służb medycznych RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo; RPKP.09.03.00 Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych RPKP.09.03.01 Rozwój usług zdrowotnych Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktycz-

ne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych w ramach
części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 151 238,76 zł. Kwota dofinansowania: 143 676,82 zł. Wkład własny: 7 561,94 zł. SP ZOZ w Radziejowie
w ramach projektu zakupił środki ochrony osobistej, w tym: fartuchy
jednorazowe, maseczki ochronne ffp2, ffp3, kombinezony ochronne, komplety odzieży chirurgicznej oraz płyny do dezynfekcji.
Tekst: SP ZOZ w Radziejowie

Dar Polskiego Związku Łowieckiego
dla powiatowej lecznicy
Jan Wojciechowski, 30 grudnia minionego roku, przekazał dyrektorowi szpitala w Radziejowie Sebastianowi Jankiewiczowi
bezpłatne paczki zawierające środki ochronne i dezynfekcyjne
przeznaczone do walki z koronawirusem.
Ten znaczący prezent, tak ważny w czasie pandemii, to dar Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego we Włocławku i kół łowieckich, dzierżawiących obwody łowieckie na terenie
powiatu radziejowskiego Nr 15 Budowlani i Nr 216 Przyjemność
w Bydgoszczy, w ramach organizowanej przez nich akcji „Myśliwska
paczka dla Służby Zdrowia”. Jak podkreślił Jan Wojciechowski: – Dar
ten należy traktować jako drobną pomoc płynącą z głębi naszych myśliwskich serc, mającą na celu wspomożenie wysiłków w walce z tym
groźnym wirusem. W paczkach znalazły się: przyłbice, 3-warstwowe
maseczki ochronne, płyn do naczyń, żel do higienicznej dezynfekcji
rąk bez użycia wody, wirusobójczy środek do szybkiej dezynfekcji
powierzchni, rękawice motylowe, profesjonalny wirusobójczy oraz
bakteriobójczy płyn do dezynfekcji rąk oraz mydło antybakteryjne.
Dyrektor Sebastian Jankiewicz w imieniu pracowników radziejowskiej lecznicy i własnym podziękował za dar serca i zapewnił, że
każdego dnia stają na pierwszej linii i z pełnym zaangażowaniem

(od lewej) Sebastian Jankiewicz, dyrektor szpitala i Jan Wojciechowski

niosą pomoc najbliżej dotkniętym koronawirusem chorym i zagrożonym zarażeniem pacjentom.
Tekst/Foto: Karol Szmagalski
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Szkoła w czasie pandemii

– rozmowa z Jackiem Malinowskim, dyrektorem Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce
Wanda Wiatrowska: Pandemia uderzyła w każdy fragment naszego rozporządzenia. Dotychczasowe przepisy pozwoliły nam zorganizożycia. Jednym z nich jest edukacja. Tętniące życiem szkoły ucichły, wać zajęcia praktyczne w technikach i część zajęć dla maturzystów,
a nauka wkroczyła do domów rodzinnych. „Szkoły na odległość” re- co oczywiście uczyniliśmy i nasza szkoła chociaż w części tętniła
alizują pracę zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodo- życiem. Zmiana terminu ferii zimowych nie przerwała pracy szkoły.
wej. Z jakimi trudnościami przyszło zmierzyć się Waszej placówce?
Pracujemy podczas organizacji egzaminów potwierdzających kwaJacek Malinowski: Tak – szkoła to uczniowie, a sytuacja w jakiej lifikacje w zawodzie. Wszyscy dyskutują o ograniczeniach egzamisię znaleźliśmy, jest dla nas wszystkich trudna. Celowo mówię „dla nu maturalnego, nikt natomiast nie zastanawia się, że uczniowie
wszystkich”, bo z taką fortechników zdają egzaminy
mą nauczania przyszło się
zawodowe w pełnym zazmierzyć zarówno uczniom,
kresie, bez żadnych zmian
jak i nauczycielom. Zdalne
i ograniczenia wymagań.
nauczanie to nie tylko praca
Dla tej grupy uczniów egzauczniów, również nauczymin zawodowy jest często
ciele uczą się pracy w noważniejszy od egzaminu
wych realiach. Przekonany
maturalnego.
Egzaminy
jestem, że po wyciągnięciu
rozpoczęliśmy 11 stycznia,
wniosków z wiosennego
a zakończymy 21 stycznia,
procesu zamknięcia szkół,
są dni, że do egzaminu przynasze wspólne nauczanie
stępuje 150 uczniów z zaprzebiega aktualnie bez
chowaniem oczywiście wywiększych zakłóceń. Wskatycznych sanitarnych. Nasi
zaliśmy jeden wspólny dla
uczniowie od wielu lat
wszystkich
komunikator
zdają egzaminy na bardzo
ZOOM, zajęcia odbywają
wysokim poziomie, dzięki
się w czasie rzeczywistym
czemu szkoła w Przemystzgodnie z tygodniowym
ce od wielu lat znajduje się
planem lekcji. Jesteśmy dow gronie laureatów „NajlepDyrektor szkoły w pomieszczeniu nowej pracowni agrotroniki
brze wyposażeni w sprzęt
szych Techników w Polsce”.
komputerowy i mogliśmy
Do egzaminów końcowych
tutaj wspomagać uczniów, którzy zgłaszali takie potrzeby. Przewod- dla strażaków ochotników przygotowują się również uczniowie
niczący zespołów przedmiotowych przeszkoleni zostali w zakresie naszego liceum ogólnokształcącego o profilu pożarnictwo i ratowstosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz z zakre- nictwo medyczne. Podsumowując, ferie zimowe w mojej szkole to
su narzędziowni dydaktyki cyfrowej. Zajęcia nauczyciele prowadzą praca zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, za co im serdecznie
częściowo z domu, ale również z pracowni przedmiotowych w szko- dziękuję.
le. Do szkoły przychodzą również uczniowie, którzy mają utrudnione warunki do realizacji nauki zdalnej w domu. Dużą pomocą w re- W.W.: Choć szkoły są zamknięte, a uczniowie uczą się zdalnie, realializacji zdalnego nauczania było zakupienie laptopów dla szkoły zujecie Państwo wraz z powiatem radziejowskim projekty w ramach
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Unowoprzez organ prowadzący naszą placówkę.
cześniacie infrastrukturę edukacyjną przeznaczoną do nauki prakW.W.: A jak tę całkowicie nową sytuację oceniają uczniowie?
tycznej.
J.M.: To trudne pytanie i zgodnie ze starą maksymą: ilu uczniów,
J.M.: Tak, nasza szkoła stara się aktywnie uczestniczyć w realizacji
tyle opinii, nie jest łatwo na nie odpowiedzieć. Nauczanie zdalne projektów z funduszy unijnych. Nasze działania wpisują się w Euronigdy nie zastąpi bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel – pejski Program Rozwoju Szkoły, który kilka lat temu opracowaliśmy.
uczeń. Przekonany jestem, że oni również tęsknią za szkołą. (Pewnie Uczestniczymy w projektach w ramach programów: ERASMUS+,
niektórzy uśmiechną się, czytając takie stwierdzenie). Potwierdze- POWER, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozniem mojego przekonania jest obecność uczniów podczas zajęć woju Regionalnego. Dzięki takim działaniom możemy sukcesywnie
praktycznych i konsultacji maturalnych, które zorganizowaliśmy zmieniać szkołę dla naszych uczniów. Ostatnio nasza inwestycja
w szkole. Pomimo ograniczeń sanitarnych uczniowie bardzo syste- w infrastrukturę kształcenia zawodowego to gruntowny remont
matycznie uczestniczyli w tej formie zajęć przez cały okres pande- wraz z wyposażeniem pracowni dla zawodów – hotelarz, rolnik,
mii. Wszelkie akcje organizowane przez Samorząd Szkolny spoty- mechanizator rolnictwa i agrotroniki. Wydatki na te działania to blikają się z szerokim zainteresowaniem ze strony uczniów. Chociażby sko 900 tysięcy złotych przeznaczone na warsztat obróbki ręcznej
nasz coroczny „Adwenciak” czy „Świąteczna paczka z Przemystki”. metali, salę sensoryki, aktoryki i elektroniki pojazdowej, pracownię
Mieliśmy przygotować jedna paczkę dla jednej rodziny – obdaro- agrotroniki i halę do praktycznej nauki zawodu, aranżację pokoju
waliśmy – 18 rodzin, a to wszystko robili uczniowie z nauczycielami. hotelowego, salę obsługi konsumenta oraz salę obsługi informaCzy czekają na powrót do szkoły? – mogę tylko powiedzieć, że tak tycznej w obiekcie hotelowym. Wszystkie te pracownie czekają już
jak wszyscy, z utęsknieniem.
na powrót uczniów do szkoły. Wcześniejsze działania projektowe to
w pełni wyposażone dwie nowoczesne pracownie dla technikum
W.W.: Kiedy powrót do szkół? Czy dla Pana i kadry pedagogicznej żywienia, gdzie mogą uczyć się dodatkowo barmaństwa i baristyki,
jest to oczekiwane wydarzenie?
cały czas unowocześniana pracownia dla ekonomistów. Hotelarze
J.M.: Takie pytanie skierowane być powinno do MEN, ale poważnie to nie wiem. Cały czas czekam na decyzje ministerstwa i kolejne
dokończenie na str. 4
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Edukacja / Kultura

Konkurs fotograficzny
rozstrzygnięty
Organizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w powiecie radziejowskim” został rozstrzygnięty 8 stycznia 2021 roku. Wyłonienie
zwycięzcy nie było łatwym zadaniem.

dokończenie ze str. 3

Szkoła w czasie pandemii...
w ramach dodatkowych umiejętności uczą się w profesjonalnej pracowni usług kosmetycznych.
Okres czasowego zamknięcia szkół poświęciliśmy również na
gruntowne prace remontowe w szkole, na które zawsze brakuje czasu. Na uczniów czeka odnowiona sala gimnastyczna, trwa remont
korytarzy szkolnych, przygotowałem również dla uczniów niespodziankę, ale to zobaczą, jak wrócą do szkoły.
Okres pandemii zakłócił nasze podróże edukacyjne, ale nie zamknął naszych działań europejskich. Zakończyliśmy projekt „We share the land”, polegający na współpracy ekologicznej naszej szkoły ze
szkołami z Francji i Włoch. Przesunięte zostały wyjazdy na praktyki
zagraniczne do Irlandii dla 50 uczniów z klas hotelarskich i żywieniowych w ramach projektu „Europejska obsługa gości i konsumenta
wraz ze szkoleniem kadry”. Mam nadzieję, że wyjedziemy w tym roku.
Na wyjazdy szkoleniowe czekają również nauczyciele. Wiosną br. planujemy wyjazd 5 nauczycieli na szkolenie do Irlandii, a w lipcu 8 nauczycieli wyjedzie na kurs szkoleniowy do Norwegii. To tylko wycinek
naszych działań, dzięki którym szkoła cały czas się rozwija, uczeń
może pracować na nowoczesnym sprzęcie i w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, a nauczyciel przekazuje wiedzę, opierając się na
nowoczesnych technologiach. Wszystkie powyższe działania mogę
realizować przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Radziejowie jako
organu prowadzącego szkołę, bo wiele z nich wymaga wsparcia finansowego. Czy to koniec naszych działań – z pewnością nie. Świat
cały czas się zmienia, a my musimy za nim nadążać. Cóż, wiele jeszcze
przed nami. Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania i będziemy je realizować, no bo przecież „jak nie my, to kto”.
Dziękuję za rozmowę.

Kącik mola
książkowego

Laureaci I i II nagrody w towarzystwie starosty Jarosława Kołtuniaka i sekretarz powiatu
Małgorzaty Chłodzińskiej (laureatka II miejsca nie dotarła na oficjalne rozdanie nagród)

W każdej zgłoszonej pracy były fotografie, które przykuły uwagę jury. Wybrano jednak te, których całokształt najbardziej spełniał
założenia konkursu. W konkursie wzięły udział 22 osoby, z czego
20 z nich spełniło konieczne warunki udziału. Spłynęło 130 prac,
a 128 z nich mogło zostać wzięte pod uwagę. Ostatecznie wybrano trzech laureatów, którzy w poniedziałek – 18 stycznia z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego odebrali nagrody z rąk starosty
radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka. I miejsce zajął Wiktor Kozłowski, II miejsce – Martyna Zabielska, a III – Julia Kurant. Fotografie, które zostały zgłoszone do konkursu zostaną wykorzystane przy
tworzeniu materiałów promocyjnych powiatu. Wszystkim, którzy
wzięli udział w konkursie dziękujemy, a laureatom serdecznie gratulujemy! Nagrodzone prace zostaną umieszczone w lutowym numerze „Powiatowego ABC”. Zainteresowane osoby zapraszamy do
lektury najbliższego wydania gazety.
Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

TVP 1 prezentuje serial „Osiecka”.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie w swoich zbiorach posiada wiele tytułów autorstwa Agnieszki Osieckiej.
Mamy także kilka biografii, w tym powieść Manueli Gretkowskiej
„Poetka i książę”. W opartym na faktach utworze autorka mistrzowsko opowiada historię miłości niemożliwej, o której Osiecka milczała
całe życie. Agnieszkę Osiecką kochamy i widzimy w niej ikonę słodkiej poetessy z warkoczem. A ona była pełna sprzeczności. Miała jak
każdy swoje mroczne strony, być może mroczniejsze, na pewno bardziej niszczące.
Tekst/Foto: Dorota Świderska

Wieści gminne z Bytonia
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Kolejny etap przebudowy drogi gminnej
W ramach naboru uzupełniającego gmina Bytoń otrzymała dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizowana będzie przebudowa drogi gminnej nr 180502C Świesz–Czarnotka. Prace
przeprowadzone zostaną na odcinku
mierzącym 300 metrów.

Przebudowany zostanie odcinek drogi
zlokalizowany w miejscowości Świesz. Jest
to już trzeci etap prac prowadzonych na tej
drodze. Przekazanie terenu budowy oraz
rozpoczęcie robót nastąpi najwcześniej
w marcu 2021 r. Przebudowa obejmować
będzie przede wszystkim zmianę nawierzch-

Ukończony w drugim etapie prac remontowych odcinek drogi gminnej Świesz-Czarnotka

ni. W ramach prac budowlanych wykonane
zostaną również zjazdy, wprowadzona zostanie organizacja ruchu – droga zyska nowe
oznakowanie. Powierzchnia jezdni wykonana
w technologii podwójnego utrwalenia emulsją i grysami, z biegiem czasu zniszczyła się,
stwarzając zagrożenie przez liczne wyboje.
Podczas prac droga zyska nową nawierzchnię z warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej betonu asfaltowego, a istniejąca służyć
będzie za jej podbudowę. Przebudowa jezdni
spowoduje podniesienie jej poziomu w stosunku do stanu obecnego. Odprowadzenie
wód opadowych z jezdni i korony drogi nastąpi dzięki spadkom poprzecznym jezdni
i poboczy utwardzonych oraz istniejącym
spadkom podłużnym drogi na przyległy teren, a także do odtworzonych rowów z wykorzystaniem już istniejących przepustów.
Fundusz Dróg Samorządowych jest środkiem wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach
samorządowych, którego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej
infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.
Gmina Bytoń wielokrotnie korzystała ze środków w ramach tego programu, zmierzając do
podwyższenia poziomu życia mieszkańców,
przez stopniową poprawę warunków bezpieczeństwa na gminnych drogach.
Tekst: Monika Świrska-Walasińska
Foto: Łukasz Estkowski

Klub Dziecięcy „Nasz Maluszek”
Z inicjatywy Urzędu Gminy w Bytoniu
i oparciu o Resortowy Program Rozwoju
Instytucji Opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch +” 2019 i program „Nasz Maluszek”
– zapewnienie opieki dla najmłodszych
mieszkańców gminy Bytoń, 01.07.2020
roku rozpoczął swoją działalność Klub
Dziecięcy „Nasz Maluszek” w Morzycach.
Klub działa w zakresie opieki żłobkowej
i zapewnia opiekę 12 maluchom w wieku
od 1 roku życia do 3 lat. Dziećmi zajmuje się
3 opiekunów i pani z obsługi. „Nasz Maluszek” zapewnia domową i ciepłą atmosferę
oraz kreatywne spędzanie czasu i zabawy,
sprzyjające prawidłowemu rozwojowi dzieci. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo,
prawidłowy rozwój i szczęśliwe dzieciństwo
podopiecznych. W klubie dzieci bez stresu
mogą spędzić czas rozłąki z rodzicami.
Placówka wyposażona jest w meble
i zabawki dostosowane do wieku dzieci,
z odpowiednimi certyfikatami i wszystkimi
niezbędnymi atestami. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 16:30.
Życzliwie i partnersko współpracujemy z rodzicami, jesteśmy otwarci na państwa potrzeby.
Tekst/Foto: nadesłane

Sala klubu przygotowana na zajęcia z dziećmi
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Wieści gminne z Dobrego

Zmodernizowano
odcinek drogi gminnej
w Smarglinie
Jak co roku Gminie Dobre przy wsparciu dotacji pochodzącej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych udało się zmodernizować kolejną drogę. Całkowity koszt przedsięwzięcia pn.
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni
bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie bitumicznej do długości 0,637 km w obrębie geodezyjnym Smarglin część dz. nr 358/1” to 112 270,43 zł, z czego
38 220,00 zł stanowi dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przed modernizacją na rozpatrywanym odcinku droga miała nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym z licznymi spękaniami, wybojami i nierównościami. W ramach inwestycji oczyszczono i skropiono nawierzchnię drogi. Na całym odcinku położono
nawierzchnię z asfaltu o grubości 4 cm, obustronnie ścięto pobocza
i umocniono je. W ramach przedsięwzięcia ustawiono również oznakowanie.
Wsparcie finansowe na modernizację dróg dojazdowych do
gruntów rolnych jest co roku przyznawane przez Samorząd Województwa, a środki te pochodzą z opłat rocznych z tytułu wyłączenia
gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu korzystania z drogi
przez mieszkańców wykorzystujących maszyny rolnicze do codziennych prac polowych.
Tekst: Katarzyna Marciniak
Foto: Archiwum UG Dobre

Droga gminna Kobielice–Smarglin
przebudowana ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych
W następstwie rozstrzygniętego naboru 2/2020/FDS, kolejna
inwestycja drogowa w gminie Dobre uzyskała dofinansowanie
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
16 grudnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim
a Gminą Dobre podpisana została umowa o udzielenie dofinansowania, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej
nr 180109C Kobielice–Smarglin na odcinku od km 0+008 do km
0+645, w istniejących granicach pasa drogowego”. Inwestycja
uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Celowego, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie
76 550,00 zł, a całkowita wartość projektu wyniosła 114 770,43 zł.
W ramach przedsięwzięcia wykonano m. in.: szereg robót przygotowawczych, nową nawierzchnię jezdni, umocnienie poboczy
kruszywem łamanym oraz zamontowano oznakowanie pionowe.
Wykonawca zadania, zgodnie z obowiązującą umową wykonał prace w terminie od 20.04.2020 r. do 18.06.2020 r.
Pozostałości środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych, przeznaczonych na realizację zadań gminnych i powiatowych
w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r., umożliwiły dofinansowanie kolejnej już tego typu inwestycji drogowej w gminie
Dobre.
Tekst: Jacek Depta
Foto: Archiwum UG Dobre

Wieści gminne z Osięcin
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Dwa miliony wsparcia

z Funduszu Inwestycji Lokalnych
W Delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
21 grudnia ubiegłego roku, Przewodniczący Rady Gminy Osięciny – Ryszard Błaszczyk
odebrał promesę dla gminy Osięciny z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Dzięki intensywnym staraniom wójta gminy Jerzego Izydorskiego zostały przyznane
środki w wysokości 2 mln zł, które przeznaczone zostaną na budowę nowej stacji uzdatniania wody o wydajności 120m3/h w miejscowości Osięciny. W ramach przedsięwzięcia
przewidziano: budowę budynku stacji uzdatniania wody, wyposażenie technologiczne wraz
z instalacją elektryczną i sterowania oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Realizacja
projektu w znaczącym stopniu poprawi jakość dostarczanej wody, co z kolei będzie miało
pozytywny wpływ na życie i zdrowie mieszkańców gminy. Inwestycja będzie realizowana
w 2022 r. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy na opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej.
Tekst/Foto: UG Osięciny

Przewodniczący Rady Gminy Osięciny odbiera
promesę z rąk Anny Gembickiej, pełnomocnika rządu
do spraw lokalnych inicjatyw społecznych

Nowy obiekt rekreacji ruchowej – siłownia

4 grudnia 2020 roku został złożony wniosek o płatność dotacji do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
w ramach zadania „Wyposażenie i montaż siłowni wewnętrznej w miejscowości Osięciny”. Wnioskowana kwota dotacji to 20 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji – 108 677,22 zł.
Tekst/Foto: Marcin Korzeniewski

Kolejny radiowóz w radziejowskiej komendzie
Dobra współpraca z samorządami zaowocowała nowym radiowozem dla dzielnicowych z Osięcin. Zakup został sfinansowany w połowie ze środków policyjnych,
a drugą część dołożyło Starostwo Powiatowe w Radziejowie i gmina Osięciny.
W radziejowskiej komendzie policji odbyło się przekazanie nowego radiowozu marki
Kia Ceed. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią w uroczystości udział wzięli Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie podinsp. Karol Konopacki, starosta radziejowski
Jarosław Kołtuniak oraz Przewodniczący Rady Gminy Osięciny Ryszard Błaszczyk. Samochód
przed pierwszym patrolem poświęcił gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów w Radziejowie
o. Krzysztof Tarnowski. Oznakowana kia wykorzystywana będzie do codziennej służby przez
dzielnicowych z Osięcin. Będzie umożliwiał szybkie i sprawne dotarcie do mieszkańców w sprawach przez nich zgłaszanych, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa.
Zakup nowego radiowozu był możliwy dzięki dofinansowaniu przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie i gminę Osięciny. Pozostałą kwotę przekazano z budżetu Komendy
Głównej Policji.
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki
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Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego
„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowie Kujawskim,
05.01.2021 r., odbyło się przekazanie wyposażenia strażackiego
w postaci ubrań specjalnych. Zakup ten był możliwy dzięki środkom
pozyskanym z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem
jest minister sprawiedliwości. Całkowita wartość zadania wyniosła
25.736,52 zł, w tym środki pozyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości 25.466,52 zł, a wkład własny Miasta i Gminy Piotrków Kujawski to
270,00 zł. Piotrkowskiej OSP zostało przekazane 5 szt. ubrań specjalnych (Nomex), a do OSP w Połajewie przekazano 3 szt. ubrań (Nomex).
W uroczystości udział wzięli Sławomir Henryk Bogucki – burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, Mariusz Kałużny
– poseł na Sejm, Adam Galus – dyrektor biura poselskiego, Marek
Kiliański – prezes OSP w Piotrkowie Kujawskim, Adam Ilecki – prezes
OSP Połajewo.
Tekst: Dariusz Kujawa
Foto: Archiwum MiG Piotrków Kujawski

Zakupiony sprzęt zapewni jednostkom OSP pełną gotowość bojową, umożliwi
sprawne udzielanie pierwszej pomocy przez ratowników poszkodowanym na
miejscu zdarzenia.

Tradycje bożonarodzeniowe
w pracach literackich
Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim zorganizowała dla młodzieży i dorosłych konkurs literacki o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. „Moja opowieść wigilijna”,

bo tak brzmi tytuł konkursu, był organizowany po raz pierwszy
i od razu cieszył się zainteresowaniem wśród czytelników. Celem
konkursu było kultywowanie tradycji Bożego Narodzenia, poszerzanie i wzbogacanie wiedzy o języku polskim, kształtowanie gustów
czytelniczych, rozwijanie kreatywności i wrażliwości, jak również
rozwój czytelnictwa. Nadesłane opowieści są dowodem wielkiej wyobraźni i wrażliwości, o którą coraz trudniej.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie, którzy mimo świątecznej pogoni znaleźli czas na napisanie
czegoś od serca. Wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów
nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Mamy nadzieje, że to wydarzenie
wejdzie na stałe w nasz kalendarz i będzie się cieszyć jeszcze większym zainteresowaniem.
Tekst/Foto: Przemysław Wawrzyniak/Monika Kardacz

„Świąteczny Anioł
– Opiekun Książek”
W Bibliotece i Ośrodku Kultury w Piotrkowie Kujawskim, 29 grudnia ub. roku, odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu pt. „Świąteczny Anioł – Opiekun książek”. Celem konkursu
było m.in. kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz zainteresowanie książką i czytelnictwem. Wpłynęły 24 prace konkursowe. Laureaci
konkursu i wyróżnieni uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Zgodnie z Regulaminem konkursu wszystkie prace zostaną przeznaczone na licytację
podczas 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Więcej informacji na naszych
stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.
Tekst/Foto: Przemysław Wawrzyniak

Wieści gminne z Radziejowa
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Wigilia 2020
w przedszkolu
Tym razem Wigilia przedszkolna oraz przedstawienie jasełkowe
w Przedszkolu Gminnym w Skibinie miały zupełnie inny niż dotychczas wymiar.
Dzieci z grupy 6-latków przygotowane przez Iwonę Gapską oraz
Justynę Linowiecką wystawiły przedstawienie bożonarodzeniowe
pt. „Bóg się rodzi…”. Ze względu na panujący reżim sanitarny, rodzice nie mogli zobaczyć wystąpienia na żywo, dlatego przedstawienie dzieci zostało udostępnione online na facebookowym profilu
przedszkola, a wieczerza wigilijna przedszkolaków odbyła się w grupach w obecności wychowawców.
Tekst/Foto: Sylwia Łąkowska

Spotkanie bożonarodzeniowe dopełniły jasełka w wykonaniu maluchów

Zimowe zajęcia integracyjne
Po zakończeniu remontu sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym w Sibinie, odbył się cykl szkoleń dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich
oraz druhów ochotniczych straży pożarnych. Jednym z tematów szkoleń były
„Inteligentne wioski - zacieranie granic”
zorganizowane przez Stowarzyszenie na
Rzecz Inicjatyw Lokalnych „Lornetka”.
Członkinie kół gospodyń miały możliwość uczestnictwa w szkoleniu z Justyną
Ossowską, którego tematyką była zdrowa
słodkość oraz robienie naturalnych kremów
i błyszczyków do ust. Przeprowadzone zostały również warsztaty kulinarne z Wojciechem Grześkowiakiem – znakomitym
kucharzem, podczas których panie miały
możliwość przygotowania potraw wigilijnych. Z myślą o karnawale odbyły się zajęcia
taneczne, które poprowadziła Aleksandra
Betlińska. Ze względu na panujące restrykcje sanitarne, szkolenia odbywały się w pię- Warsztaty kulinarne
cioosobowych grupach.
Udało nam się też zorganizować wyjazd do stadniny koni w Kaniewie, gdzie zostały poprowadzone zajęcia motywacyjne na świeżym powietrzu ze zwierzętami. Spotkanie miało na celu nabycie
umiejętności pokonywania własnych lęków i ograniczeń.

Dziękujemy bardzo za miłą współpracę Stowarzyszeniu na Rzecz
Inicjatyw Lokalnych „Lornetka”, a w szczególności Edycie Trocikowskiej. W planach na 2021 rok Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny zakłada dalsze promowanie zdrowego stylu życia z poszanowaniem kultury i tradycji kujawskich.

Tekst/Foto: Jolanta Raźniewska

Warsztaty kosmetyczne

Zajęcia taneczne
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Wieści gminne z Topólki

Nowa świetlica
w Czamaninie

Tajemnica w Znaniewie
ujawniona

Z przyjemnością przekazałem pani sołtys Danucie Matusiak klucze do nowej świetlicy w Czamaninie. Poświęcenia obiektu dokonał
ksiądz Antoni Wojciechowski, proboszcz parafii w Topólce. Była to
również okazja do rozmów o działającej tu niegdyś szkole podstawowej, jej pracownikach i dyrektorach: Krystynie Kowalskiej, Jadwidze Simińskiej i Stanisławie Głuszkowskim. Tak się składa, że wszyscy oni byli moimi nauczycielami i wiele im zawdzięczam. Dziękuję
Markowi Linertowi za czuwanie nad przebiegiem prac, całej Radzie
Gminy za zrozumienie i wsparcie tej ważnej inicjatywy oraz moim
pracownikom za wkład, jaki wnieśli w to przedsięwzięcie.

Jakiś czas temu w Znaniewie pojawił się nowy, bliżej niezidentyfikowany obiekt, który wzbudził zainteresowanie mieszkańców. Dziś
wiemy już dokładnie, co to jest. Zainstalowana została automatyczna stacja meteorologiczna, która na podstawie umowy z Instytutem
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem
Badawczym w Puławach, została włączona do Monitoringu Suszy
Rolniczej.

Automatyczna stacja meteorologiczna

Mieszkańcy Czamanina otrzymali nowe miejsce do spotkań i prowadzenia działalności kulturalno-rekreacyjnej
Tekst: Konrad Lewandowski, wójt gminy Topólka
Foto: Archiwum UG w Topólce

Stacja zasilana jest automatycznie poprzez turbinę wiatrową
400W oraz panel solarny 140W. Dane wysyłane są na centralny serwer bazodanowy (www.meteor.iung.pulawy.pl) poprzez łącza internetowe. W całości została sfinansowana z budżetu gminy Topólka.
Dane pogodowe ze stacji można na bieżąco śledzić w zakładce „Stacja Znaniewo” na stronie internetowej naszej gminy. Teraz pogoda
nam nie straszna!
Tekst: Konrad Lewandowski, wójt gminy Topólka
Foto: Archiwum UG w Topólce

Sprzęt dla OSP
w Orlu
Dzięki wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości jednostka OSP
w Orlu wzbogaciła się o nowy sprzęt. Symbolicznego przekazania
dokonał poseł na Sejm RP Mariusz Kałużny.
Szczególne podziękowania wraz z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia w imieniu swoim i druhów z Orla ślę dla wicestarosty
Grzegorza Piaseckiego, który był duchem sprawczym całego przedsięwzięcia.
Tekst: Konrad Lewandowski, wójt gminy Topólka
Foto: Archiwum UG w Topólce

Dar dla jednostki OSP w Orlu przekazał wójt Konrad Lewandowski
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PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE
Telefon alarmowy: 998/112
Od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 275 zdarzeń, w tym:
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj zdarzenia
Pożar
Miejscowe zagrożenie
Alarm fałszywy

Ilość interwencji
15
246
14

Zdarzenia wg wielkości w rozbiciu na poszczególne gminy w roku 2020
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gmina
Bytoń
Dobre
Osięciny
Piotrków Kujawski
m. Radziejów
Radziejów
Topólka
Razem

Pożary
9
19
20
35
6
6
15
110

Miejscowe zagrożenia
41
38
62
95
218
44
91
589

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
22.10.2020 r. w miejscowości Łączki, gm. Piotrków Kujawski, doszło do
wypadku drogowe z udziałem dwóch pojazdów osobowych marki Citroen i Mazda. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane. Na
miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Radziejów i OSP
Piotrków Kujawski; przybyła policja i Zespół Ratownictwa Medycznego.
Do czasu przyjazdu drugiego ZRM strażacy udzielali pomocy jednej
osobie poszkodowanej w wypadku. Zabezpieczono miejsce zdarzenia,
odłączono akumulatory w pojazdach, zakręcono zawór gazu na instalacji LPG, zneutralizowano wyciekłe płyny eksploatacyjne. Przypuszczalna
przyczyna powstania zdarzenia to niezachowanie zasad w ruchu drogowym. Straty w mieniu: 15 tys. zł.
08.12.2020 r. w miejscowości Dobre Wieś, gm. Dobre, doszło do wypadku drogowe z udziałem jednego pojazdu osobowego marki Dacia.
Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG Radziejów. Samochód osobowy marki Dacia blokował częściowo jeden pas ruchu po
wcześniejszym uderzeniu w przydrożne drzewo. Kierująca pojazdem nie
odniosła obrażeń. Na miejscu działania była policja, która zadysponowała ZRM. Przybyły zespół zabrał uczestniczkę zdarzenia do szpitala. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulatory w pojazdach,
zneutralizowano wyciekłe płyny eksploatacyjne. Przypuszczalna przyczyna powstania zdarzenia niezachowanie zasad w ruchu drogowym.
Straty w mieniu: 12 tys. zł.

Z ŻYCIA KOMENDY
Nowa łódź dla radziejowskich strażaków
08.01.2021 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie odbyło się przekazanie łodzi KONTRA 450 RCC z silnikiem zaburtowym HONDA BF 50 DK4 LRTU i przyczepą. Przekazana łódź
została zakupiona z środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt zakupionej łodzi wyniósł 86 375, 00 zł. W przekazaniu łodzi tut. komendzie uczestniczył
Kujawsko -Pomorsk i
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej st. bryg. Jacek
Kaczmarek. Pozyskany
sprzęt zastąpi wysłużoną łódź i tym samym
usprawni
działania
z zakresu ratownictwa
wodnego na akwenach
znajdujących się na
terenie działania Komendy Powiatowej PSP
st. bryg. Jacek Kaczmarek Kujawsko-Pomorski Komendant
Wojewódzki i bryg. Adam Małecki Komendant Powiatowy PSP w Radziejowie.

Alarmy fałszywe
1
2
4
14
27
1
5
54

Łącznie na terenie gminy
51
59
86
144
251
51
111
753

Udział straży pożarnej w zwalczaniu pandemii „COVID 19”
Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie pomagali w organizacji działań medycznych związanych z wystąpieniem pandemii COVID 19. Wszystkie działania, które prowadzili miały
charakter wspomagający działania innych służb i instytucji. Nasze zadania polegały na przygotowaniu i rozstawieniu namiotu pneumatycznego, który posłużył jako przyszpitalna izba przyjęć. Ponadto strażacy
z komendy przewozi pobrane próbki „COVID 19” do Instytutu Genetyki
Sadowej , Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Zakładu
Mikrobiologii Szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy oraz przywożeniu osocza dla SP ZOZ w Radziejowie przekształconego w szpital jednoimienny.

PORADY
Pamiętajmy o usuwaniu śniegu z dachu
Śnieg na dachu jest zimą zjawiskiem tak powszechnym, że praktycznie nie
zwraca się na niego uwagi. Niestety, często stanowi groźne obciążenie dla
konstrukcji nośnej dachu. Śnieg zalegający na dachu może być przyczyną
tragedii, zwłaszcza gdy nie usuwa się go z dachów płaskich i dużych. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe.
Trzeba je usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi.
Obowiązki prawne administratorów i właścicieli budynków
Za właścicieli obiektów budowlanych są uważane nie tylko osoby
czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Jeśli podmiot, który włada obiektem,
nie dopilnuje usunięcia śniegu z dachu, może spodziewać się mandatu
lub nawet zamknięcia obiektu. Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 mkw. mają obowiązek
przeprowadzenia dwa razy w roku kontroli stanu technicznego swoich
obiektów. Inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego sprawdzają, czy przestrzegane jest prawo.
Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków są zobowiązani
przez ustawę Prawo budowlane do usuwania z dachów śniegu i lodu.
W czasie odwilży nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się
ciężka i często zamienia się w lód. To zjawisko bardzo niebezpieczne
dla konstrukcji dachów płaskich, pokrywających np. hipermarkety, hale
produkcyjne lub hale wystawiennicze. Zgodnie ze wspomnianą ustawą,
właściciel lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego
użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie
życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska. Do zdarzeń tych należą:
wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.
Tekst: mł. bryg. Jarosław Stokwisz
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Wandal, który zdemolował groby usłyszał zarzuty
25-latka, który w pijackim szale niszczył groby na
piotrkowskim cmentarzu zatrzymał strażnik więzienny i przekazał policjantom. Zatrzymany po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, za które grozi do 5 lat
pozbawienia wolności.
Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w Nowy Rok, 1 stycznia
2021 r.,wieczorem na cmentarzu w Piotrkowie Kujawskim. Radziejowscy policjanci otrzymali zgłoszenie od przechodnia, że zatrzymał młodego mężczyznę, który niszczył groby. Jak się okazało, interwencję
podjął funkcjonariusz Zakładu Karnego we Włocławku, który był po
służbie. Strażnik przekazał policjantom agresywnego i pobudzonego

25-letniego mieszkańca miasta, który był pijany. Alkomat wskazał blisko dwa promile, trafił więc do policyjnego aresztu.
W tym czasie kryminalni ustalili pokrzywdzonych, którzy wycenili straty na kilka tysięcy złotych. Wandal uszkodził nagrobki, rozbił
wazony oraz znicze. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut uszkodzenia
mienia, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Dodatkowo będzie musiał zapłacić za zniszczenia, których dokonał.
Funkcjonariuszowi Zakładu Karnego we Włocławku gratulujemy
wzorowej i obywatelskiej postawy oraz życzymy sukcesów w życiu
prywatnym i służbowym.
Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki

Patrole zamarzniętych akwenów
Ujemne temperatury sprawiły, że na akwenach pojawił się lód,
który zachęca do zabawy na nim. Należy jednak pamiętać, że
nie ma bezpiecznego lodu. Dlatego radziejowscy policjanci patrolują zamarznięte stawy i jeziora.
Policjanci z Radziejowa systematycznie sprawdzają zamarznięte
stawy i jeziora w powiecie. Podczas patroli apelują o wyobraźnię
i rozwagę osób tam przebywających. Przekonują, że nie ma bezpiecznego lodu. Załamanie się pokrywy lodowej w wielu przypadkach kończy się tragicznie.
Kilka porad, co robić, jeśli pod kimś załamie się lód.
• W przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i próbujmy wzywać pomocy. Najlepiej położyć się płasko na wodzie,
rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na lód. Starajmy się
poruszać w kierunku brzegu, leżąc cały czas na lodzie.
• Kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku,
ponieważ pod nami również może załamać się lód. Nie wolno też
podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ
zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może
załamać się pod ratującym. Najlepiej próbować podczołgać się
do tonącego.
• Jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalki lub grubą gałąź, spróbujmy
podczołgać się na odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec.

Kontrolą policyjną objęty jest również staw niedaleko restauracji „Arkadia” w Radziejowie

• Jeśli sami nie mamy możliwości udzielić poszkodowanemu pomocy, natychmiast poinformujmy o wypadku najbliższą jednostkę policji lub straży pożarnej.
• Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją
czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej
utracie ciepła. Pamiętajmy, że nie wolno poszkodowanego polewać
ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować szok termiczny.
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Zachowajmy ostrożność na drodze w zimowych warunkach
Do kilku zdarzeń drogowych doszło 8 stycznia na terenie powiatu radziejowskiego.
Przyczyną najpoważniejszego było niedostosowanie prędkości do warunków na
drodze.
Na drodze powiatowej w Niegibalicach, gm.
Bytoń, 26-latek kierujący peugeotem nie zapanował nad autem, zjechał na pobocze i uderzył
bokiem w drzewo. Został przewieziony do szpitala na badania. Kierowca był trzeźwy, a przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków na drodze.
Radziejowscy policjanci apelują do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy w zimowych warunkach.
Wystarczy zmniejszyć prędkość, zwiększyć
odstępy pomiędzy autami, aby uniknąć kolizji. Mundurowi podkreślają również, dużą
rolę właściwego przygotowania pojazdu do
drogi. W szczególności ważna jest wymiana
opon na zimowe, odśnieżenie szyb. To podstawowe rady, które mogą pomóc w bezpiecznym poruszaniu się po drodze.
Na miejscu wypadku drogowego

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Rozmaitości

Radziejów – moje spotkania i przyjaźnie
Aż trudno uwierzyć, że moje serdeczne więzi z Radziejowem
trwają już ponad pół wieku. We wspomnieniach utrwaliła się
moja pierwsza wizyta na tej ziemi 6 lutego 1966 r.

Mogilno na radziejowskiej estradzie
Pięćdziesiąt pięć lat temu do Powiatowego Domu Kultury w Radziejowie przyjechałem wraz z nieco wcześniej powstałym w Mogilnie Powiatowym Zespołem Estradowym. Prawie dwugodzinny
występ gości radziejowianie przyjęli wyjątkowo serdecznie. Ze szczególnym uznaniem widzowie oklaskiwali znakomitą recytatorkę Dorotę Ciechanowską, późniejszą aktorkę krakowskiego Teatru „Groteska“,
piosenkarki Anielę Handke i Iwonę Tomaszewską, a także znakomitego wykonawcę ballad Mariana Maciejewskiego. Równie gościnnie
mogileńscy estradowcy przyjęci zostali na wieczornym koncercie
w Topólce. To właśnie wtedy przekonałem się, że warto tu wrócić.

Wśród ciekawych słuchaczy
Mimo wszystko nie spodziewałem się, że powrót do Radziejowa
nastąpi tak szybko. Przyjacielskie kontakty z Powiatowym Domem
Kultury, kierowanym przez Jana Kalafusa, a potem przez Mirosława
Kowalskiego, zapoczątkowały wiele moich spotkań dziennikarsko-literackich, m. in. w Domu Kultury i Technikum Mechanicznym oraz
w Zespole Szkół Rolniczych w Przemystce. Podobne spotkania kilkakrotnie organizowała mi również Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Obie świetnie działające placówki pozwoliły mi zaprzyjaźnić
się z licznym gronem ciekawych postaci tej ziemi. Spotkania z nimi
do dziś wspominam z wielką sympatią.

Wieczór z krakowskim artystą
W 1998 r. Powiatowy Dom Kultury zorganizował w swojej sali widowiskowej imponującą wieczornicę z okazji dwustulecia urodzin
Adama Mickiewicza. Dyrektor Mirosław Kowalski zaprosił na nią znakomitego aktora i reżysera Starego Teatru w Krakowie – Tadeusza

Malaka, późniejszego profesora i prorektora tamtejszej Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej. Tadeusz Malak był też uznanym w kraju
interpretatorem poezji. To on właśnie zachwycił słuchaczy swoją mistrzowską prezentacją wybranych utworów Adama Mickiewicza. Ja
miałem zaszczytną rolę moderatora tego niezwykłego wydarzenia,
zakończonego wywiadem T. Malaka dla Telewizji Bydgoszcz.

Miasto w Kapitule
W lecie 1996 r. przy ognisku nad jeziorem w podkonińskich
Mrówkach, zrodziła się idea powołania ogólnopolskiej organizacji skupiającej miasta i miejscowości sięgające swoim rodowodem
XII wieku. Już w połowie listopada tego roku w Sieradzu z inicjatywy
jego prezydenta Krzysztofa Michalskiego zgromadziło się 38 reprezentantów takich miejsc, jak m. in.: Chełmża, Inowrocław, Mogilno,
Miechów, Strzelno i Włocławek. Był wśród nich również burmistrz
Radziejowa Marek Szuszman, z którym jako rzecznik Kapituły szybko się zaprzyjaźniłem. Potem jeszcze wielokrotnie byłem jego gościem, otrzymując wiele ciekawych publikacji o tym mieście. Radziejów działał w Kapitule do końca jej istnienia, twórczo ukazując swoje
dzieje i wieloraki dorobek.

Dziennikarskie spojrzenie na „ABC“
Trwająca do dziś sympatyczna więź z tym regionem od kilkunastu lat najokazalej ujawnia się w interesującej współpracy z zespołem redakcyjnym „Powiatowego ABC“, szczególnie zaś z jego redaktor naczelną Wandą Wiatrowską. Przed kilku laty z jej inicjatywy
uczestniczyłem w roboczym spotkaniu z redakcją i współpracownikami tego znanego również poza granicami powiatu czasopisma.
Wówczas analizowaliśmy jego walory, ale także niedostatki. Szybko
można było dostrzec jego profesjonalne udoskonalenie. Dziś „Powiatowe ABC“ pod względem szaty graficznej, doboru i opracowania redakcyjnego tekstów znacząco wyróżnia się pośród podobnych
pism lokalnych w kraju.

Podwawelscy ambasadorzy
Po spotkaniu w radziejowskim Liceum Ogólnokształcącym podszedł do mnie jeden z jego uczniów interesujący się kulturalno-artystyczną i naukową atmosferą współczesnego Krakowa. Zachęciłem
go do podjęcia studiów pod Wawelem. Nieco później dowiedziałem
się, że pochodzący z Piortkowa Kujawskiego Łukasz Woźniak został
studentem krakowskiej Akademii Rolniczej . Uznany od lat fotograf
ukończył też studia podyplomowe na SGGW w Warszawie. Równie
znakomicie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyła jego
przyjaciółka, a obecnie żona Anna Wierzchowska, współzałożycielka i redaktorka cenionego czasopisma teatralnego „Didaskalia“, do
2005 r. kierownik literacki Teatru w Nowej Hucie. Po obronie doktoratu w 2003 r. została wykładowcą na macierzystej uczelni. Mieszkający w podkrakowskim Sierakowie Woźniakowie wraz z dziećmi Iwo
i Ritą często odwiedzają rodzinny region.
(od lewej) Stanisław Kaszyński – autor artykułu, Tadeusza Malak – artysta scen
krakowskich

Tekst: Stanisław Kaszyński
Foto: prywatne archiwum autora tekstu
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Konkurs literacki

Uczniowskie
rozważania
nad myślą
Jana Pawła II
W życiu każdego człowieka ważny jest wzór do naśladowania.
Sątakie chwile, że pragniemy powołać się na autorytet – na osobę,
która ma wpływ na zachowanie i poglądy innych, budzi zaufanie
i szacunek. Bez wątpienia takim człowiekiem był Jan Paweł II. Jego
myśli, sentencje czy cytaty były i są drogowskazami dla wielu z nas.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie ogłosiła w ubiegłym roku powiatowy konkurs
literacki na interpretację myśli Jana Pawła II „ Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze, kultura jest tym przez
co człowiek staje się bardziej człowiekiem”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 26 listopada 2020r. Spośród 9 prac, które wpłynęły
na konkurs, komisja w składzie: Danuta Wielgosz, Dorota Sosińska
i Wanda Wiatrowska przyznała 4 wyróżnienia. Otrzymali je: Jagoda
Maria Krzymińska – Radziejów, Teresa Jętczak – Bronisław, Miłosz
Olejniczak - Płowce Drugie, Agata Kubiak – Piotrków Kujawski.
Poniżej drukujemy pracę Jagody Krzymińskiej.
Tekst: Wanda Wiatrowska
Foto: Archiwum radziejowskiej biblioteki

Jagoda Maria Krzymińska

Żyć a żyć, czyli istota kultury w życiu człowieka
Myślę, rozważam, interpretuję
Odnaleźć to, co potrzebne … Kulturę
Wiele osób jest nieszczęśliwych, biednych, samotnych, a nawet
marzących o śmierci. Brakuje im sensu życia, pasji oraz siły. Pytam –
dlaczego? Czy są zbyt słabi, aby swoje życie poprowadzić tak, żeby
być z niego zadowolonym? Co jest powodem? Niektórzy pewnie
zrzucą winę na fatum, inni być może wskażą na wrogie otoczenie,
a jeszcze kolejni postanowią dać sobie spokój w szukaniu odpowiedzi na to pytanie. Ja więc zabiorę głos. Każdy jest odpowiedzialny za
swój własny los! Jesteśmy przecież wolni… Czego więc powinniśmy
szukać? Co jest nam potrzebne? Kultura.

Znaleźć kulturę.
W ludziach, ale … których?
Niektórzy żyją, bo muszą. Tak po prostu. Można powiedzieć, że
są niczym zwierzęta puszczone w głąb wielkiego świata, zdani jedynie na siebie. Ich zadanie jest jedno: przeżyć choćby w najprostszy
sposób. Zadam pytanie – to ma być kultura? Moim zdaniem to prostactwo. Szukajmy zatem dalej. Człowiek kulturalny ma rozum religijno-twórczo-fizjologiczny. Tak sądzę. Dlaczego? Taka osoba dba
o wszystko. Nie jest jej obojętna żadna sfera życia, żaden detal. Duchowość, wrażliwość, piękno, ale i materializm oraz potrzeby naturalne nie są jej obce. Wszędzie zna umiar. Ma osobiste przekonania,
wierzy, twierdzi, rozwija się dla siebie oraz świata, bo wie, jakie to
ważne. Słucha innych, myśli, interpretuje, działa. Tak powinno być!
Taki jest wzór Prawdziwego człowieka! To jest kultura! Ona daje tę
prawdziwość. Człowiek jest zawsze człowiekiem, ale człowiek a bardziej człowiek – to już różnica, ten ma pełną świadomość i potrzebę
życia. Kocha i umie żyć.

Dorosnąć do kultury.
Nasze zadanie
Jak wiele czasu musi upłynąć, aby człowiek zaczął żyć – prawdziwie żyć! Kultura to podstawa, a jak wiele osób nie potrafi do niej
dorosnąć. Recepta? Starać się ją zrozumieć, pokochać i zaprosić do
siebie. Przecież jest tak ważna! Człowiek otrzymuje dzięki niej chęć
życia, odkrywa jego piękno – po prostu chce żyć. Prawdziwie żyć.
Żyć dobrze. Kultura to też między innymi wysiłek, motywacja i zaangażowanie, kształtujące w nas piękne cechy oraz prowadzące do
znalezienia odpowiedzi na pytanie – jak zachowywać się prawdziwie ludzko? Kultura uczy. Jesteśmy wolni, dlatego od nas zależy, czy
z tego skorzystamy. Działajmy! Wyruszmy po kulturę!

Jesteśmy w stanie odnaleźć własną kulturę
Człowiek jest zdolny, aby posiąść kulturę. Takie mamy szczęście
– możemy przeżyć naszą ziemską wędrówkę jako Prawdziwi ludzie.
Taką możliwość nam daje! Starajmy się dążyć do pełnego, właściwego jej ukształtowania. To nie stanie się od razu, ale warto być cierpliwym, gdyż jest ona prawdziwym skarbem, który jeśli już zdobędziemy - mamy za zadanie pielęgnować! Każdemu życzę z całego serca,
aby odnalazł swoją własną kulturę.

Pamiętajmy!
Kultura nie jest potrzebna do życia,
ale do ŻYCIA już tak!

