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Magia Świąt
Z

okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego
Roku wszystkim Czytelnikom i Sympatykom naszej gazety życzymy zdrowych,
pogodnych i spokojnych chwil w gronie najbliższych oraz pomyślności i nigdy
niegasnącej nadziei. Niech świąteczny czas będzie przepełniony wzajemną życzliwością
i miłością do drugiego człowieka.
Redakcja „Powiatowego ABC”
Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego

Aktualności samorządu powiatowego

Podsumowanie trudnego roku
w rozmowie ze starostą radziejowskim
Jarosławem Kołtuniakiem

Wanda Wiatrowska: Za nami trudny czas pod wieloma
względami. Wszystko z powodu pandemii koronawirusa, która postawiła przed samorządami nowe wyzwania i obowiązki. Jak COVID-19 wpłynął na funkcjonowanie urzędu?
Jarosław Kołtuniak: Rzeczywiście w tym roku stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem. Z jednej strony
musieliśmy zapewnić maksimum bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym w Starostwie i pozostałych jednostkach organizacyjnych, ale z drugiej strony obsługa
klientów i realizacja zadań publicznych musiała być realizowana. Dołożyliśmy wszelkich starań, by przedłużający
się czas pandemii nie wpłynął negatywnie na jakość obsługi. Urzędy powiatowe funkcjonowały w sposób nieprzerwany, czasowo jedynie ograniczyliśmy swobodny
do nich dostęp klientów. Podjęliśmy również kroki w celu
umożliwienia naszym klientom załatwienia niektórych
spraw bez wychodzenia z domu. Przykładem może tu
być system kolejkowy w wydziale komunikacji, który pozwala umówić wizytę przez internet bez potrzeby stania
w kolejce w urzędzie. Skraca to czas przebywania klienta w urzędzie, dzięki czemu klient i pracownik są mniej
narażeni na ewentualne zarażenie. Oczywiście nie obyło się bez trudności i opóźnień. Nasi pracownicy, tak jak
pozostali mieszkańcy powiatu, odbywali kwarantannę
(czasami kilkukrotnie). Części pracowników nie ominęło
również zakażenie COVID-19. Tak jak Pani wspomniała,
pandemia postawiła przed nami nowe obowiązki. Poza
zwiększonymi rygorami bezpieczeństwa jest to między
innymi obowiązek zapewnienia miejsc kwarantanny
zbiorowej. Utworzenie takiego punktu wiąże się z obciążeniem pracowników Starostwa dodatkowymi obowiązkami, wykonywanymi często poza godzinami pracy.
Wszyscy pracownicy solidarnie podjęli ogromny wysiłek,
by praca urzędu przebiegała bez zakłóceń. Serdecznie im
za to dziękuję.

W.W.: Wzrost liczby zachorowań spowodował zamknięcie szkół i wprowadzenie zdalnego nauczania.
Czy nasze szkoły podołały temu zadaniu?
J.K.: Myślę, że dziś nie można na to pytanie odpowiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Ostatnie lata były bardzo trudne dla oświaty i nie mam tu na myśli jedynie czasu
pandemii. Ostatnie trzy lata to czas zawirowań w oświacie
– reforma znosząca gimnazja, strajk nauczycieli i wreszcie
nauka zdalna spowodowana koniecznością izolacji. Na
pewno nie pozostanie to bez skutków w przyszłości. Jednak na pytanie, na ile nasze szkoły poradziły sobie z kryzysem odpowiemy sobie za jakiś czas, śledząc chociażby losy
absolwentów. Jako organ prowadzący szkoły dołożyliśmy
wszelkich starań, by ten trudny czas uczynić jak najłatwiejszym. Zapewniliśmy sprzęt do nauki zdalnej, cały czas realizowane są projekty mające na celu wsparcie kształcenia
zarówno nauczycieli jak i uczniów.
W.W.: Pandemia do góry nogami wywróciła życie wielu przedsiębiorców, którym z pomocą przyszła Tarcza
Antykryzysowa – kompleksowy pakiet działań rządu
przeciwdziałających skutkom COVID-19. W jakim stopniu skorzystali z tego wsparcia lokalni przedsiębiorcy?
J.K.: Nikt nie jest w stanie zrekompensować przedsiębiorcom utraconych dochodów. Zły stan gospodarki to
zły stan dochodów samorządów. Mimo że sami borykamy
się z trudną sytuacją finansową, to w miarę możliwości
staraliśmy się okresowo zwalniać przedsiębiorców wynajmujących lokale powiatowe z czynszu. Ofertę wsparcia
dla przedsiębiorców ma również Powiatowy Urząd Pracy,
który realizuje zadania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej. Z tego co wiem, wielu lokalnych przedsiębiorców
z tego wsparcia skorzystało wcześniej i korzysta obecnie.
W.W.: Z doniesień prasowych dowiedziałam się, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o rozbudowie szpitala w Radziejowie z udziałem spółek Skarbu
Państwa. Proszą, aby Pan przybliżył naszym Czytelnikom założenia tego projektu?
J.K.: Szpital w Radziejowie od pewnego czasu przyjmuje pacjentów z COVID-19. Wymusiło to wprowadzenie dodatkowych obostrzeń oraz poczynienia inwestycji, które
umożliwią leczenie choroby wywoływanej przez wirusa.
Taką inwestycję jest budowa stacji tlenowej, dzięki której
szpital będzie wyposażony w wysokowydajną infrastrukturę do podawania pacjentom tlenu. Inwestycja jest realizowana w trybie nadzwyczajnym po to, by jak najszybciej
można było korzystać z niej przy leczeniu pacjentów z koronawirusem. Inwestycja podniesie jakość leczenia w naszym
szpitalu i po opanowaniu pandemii służyć będzie pacjen-
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tom również z innymi schorzeniami. Podzielenie szpitala
na strefy dostępu pozwoliło na działanie poradni specjalistycznych oraz Oddziału Ginekologii. Przychodnia rejonowa
w naszym szpitalu jako jedna z niewielu w powiecie, a pewnie i w całej Polsce, przyjmuje pacjentów na bieżąco. W tym
miejscu chciałbym również powiedzieć, że podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na to, by w naszym szpitalu leczono
osoby zarażone wirusem COVID-19 była bardzo trudna.
Z jednej strony są chorzy na koronawirusa, z drugiej z pozostałymi schorzeniami, równie poważnymi. Przeważyła rosnąca liczba zachorowań i osób wymagających hospitalizacji. Ogromny wysiłek organizacyjny ze strony i samorządu,
a przede wszystkim personelu szpitala, pozwolił na to, że
mimo zamknięcia większości oddziałów szpitalnych i przeznaczeniu łóżek dla osób z koronawirusem, osoby z innymi
schorzeniami mogą uzyskać poradę specjalisty na miejscu.
Szczególne podziękowania należą się całemu personelowi
szpitala, za ich tytaniczną pracę i poświęcenie.
W.W.: Epidemia ma na pewno wpływ na sytuację finansową powiatu. Czy mimo problemów uda się zrealizować zaplanowane inwestycje?
J.K.: Jako samorząd powiatowy, podobnie zresztą jak
inne samorządy, znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Zaplanowane w budżecie na 2020 rok dochody okazały się nierealne do osiągnięcia. Podjęliśmy jednak intensywne działania w celu pozyskania środków zewnętrznych. W zasadzie
wykorzystaliśmy wszystkie możliwe źródła dodatkowego finansowania inwestycji. Dzięki tej aktywności zaplanowane

inwestycje przebiegały bez większych zakłóceń. Odbywały
się remonty dróg, zakończono termomodernizację Zespołu
Szkół Mechanicznych, kończymy budowę platformy schodowej, która umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp
do budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Kościuszki
17. Poczyniliśmy również przygotowania do budowy windy
przy budynku na ulicy Kościuszki 20/22.
W.W.: Za kilka dni usiądziemy do wigilijnego stołu i złożymy sobie życzenia. Co Pan, gospodarz powiatu radziejowskiego, chciałby życzyć naszym mieszkańcom?
J.K.: Zwykle przy wigilijnym stole życzymy sobie pomyślności, zdrowia, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Ostatni czas pokazał nam, że z tych wszystkich
wartości zdrowie jest najważniejsze. Życzę wszystkim
mieszkańcom powiatu przede wszystkim zdrowia i wytrwałości w pokonywaniu przeszkód, jakie stawia przed
nami życie. Niech radość i ciepło zagoszczą w Państwa
domach. Wierzę w to, że pomimo trudnej sytuacji uda
się Państwu spotkać z najbliższymi, podzielić opłatkiem
i oderwać się choć na chwilę od trudów codzienności. Pamiętajmy, zwłaszcza w tym czasie, o osobach biednych, samotnych, chorych. Narodziny nowego życia niosą nadzieję
na lepsze jutro. W tym szczególnym czasie życzę również,
aby nadzieja nie opuszczała Państwa nawet w najtrudniejszych chwilach i by wokół znajdowali się zawsze życzliwi
ludzie.
Dziękuję za rozmowę.
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Z żałobnej karty… Święto Niepodległości
„Kto pozostaje w pamięci innych,
nie umiera nigdy.”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi Piotra Kapelińskiego,
wieloletniego radnego powiatu radziejowskiego,
członka Zarządu powiatu VI kadencji, a także
członka Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radzie-

jowskiego.
Rodzinie Piotra składamy szczere wyrazy współczucia.

Starosta Radziejowski z pracownikami,
Koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia
oraz redakcja „Powiatowego ABC”

obchodzone
jak nigdy dotąd
Panująca w kraju sytuacja pandemiczna paraliżuje wiele wydarzeń, które powinny odbywać się szczególnie uroczyście.
Tak niestety stało się również w przypadku radziejowskich obchodów 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tego roku były one nad wyraz skromne.

Internetowa
rejestracja do kolejki
Informujemy, że w celu ustalenia wizyty w Wydziale
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Radziejowie
należy zarejestrować się poprzez nowy system kolejkowy dostępny na stronie internetowej www.radziejow.pl
w zakładce: Rejestracja pojazdów – umówienie wizyty
online. Wizyt nie można już rezerwować telefonicznie.
Usprawniając pracę urzędu wprowadzono elektroniczny
system kolejkowy, który pozwala uporządkować obsługę
klientów i zapobiega tworzeniu się długich kolejek. Aby się
zarejestrować wystarczy kliknąć we wspomnianą zakładkę,
po czym wybrać rodzaj sprawy, którą chce się załatwić. Następnie postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi
się na ekranie: wybrać datę i godzinę, wpisać swoje dane oraz
zaakceptować regulamin. W dniu umówionej wizyty należy
pojawić się w urzędzie co najmniej 5 minut wcześniej w celu
potwierdzenia swojej obecności na specjalnym interaktywnym ekranie, znajdującym się w poczekalni.
Jedna wizyta to możliwość zarejestrowania jednego
pojazdu, natomiast jeden zarezerwowany termin po odbiór
stałego dowodu rejestracyjnego umożliwia odebranie maksymalnie dwóch takich dowodów.
Tekst: Marta Tomaszewska

Pomnik Chwały Oręża Polskiego na radziejowskim rynku

Okoliczność 11 listopada 2020 roku miała symboliczny, a nie
oficjalny charakter. Zważywszy na obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz na bezpieczeństwo
mieszkańców, władze powiatu zdecydowały się nie organizować
tradycyjnie uroczystych obchodów tego narodowego święta.
Rocznicę odzyskania niepodległości o 12:00 rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele Farnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie, której przewodniczył ks.
prob. Ireneusz Mrowicki. Na początku mszy został odśpiewany
„Mazurek Dąbrowskiego”. W liturgii brała udział delegacja Starostwa Powiatowego: starosta powiatu – Jarosław Kołtuniak, wicestarosta – Grzegorz Piasecki oraz sekretarz – Małgorzata Chłodzińska, a także przedstawiciele powiatowych instytucji. Po ceremonii,
uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Chwały Oręża Polskiego w celu złożenia kwiatów, by upamiętnić tych, którzy walczyli
o niepodległość. Wszystkim zaangażowanym w uroczystość należą
się szczere podziękowania.
Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Zawsze pamiętamy!
Co roku w listopadzie obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa. W Oddziale Rejonowym PCK,
w programie działania, każdego roku na ten
okres planowane są tematyczne imprezy. Do
obchodów Dni włączają się szkolne koła PCK.
W przeróżnych formach pamiętają o bohaterach – honorowych krwiodawcach. Młodzież
doskonale wie, jak wielką rzeczą jest oddanie
części siebie – kropli krwi – drugiemu człowiekowi. Krwi nie można kupić, trzeba ją oddać.
Zarząd Oddziału PCK z okazji obchodów Dni
Honorowego Krwiodawstwa organizował spotkania

honorowych krwiodawców, zapraszając także wspierających nasze działania gości. W tym roku nasza
wdzięczność ogranicza się do złożenia najszczerszych życzeń.
Drodzy Honorowi Krwiodawcy! Pamiętajcie nasze czerwonokrzyskie hasło: „Kto nie
słyszy wołania o pomoc, ten nie słyszy ani
szumu drzew, ani śpiewu ptaków.” Bądźmy
sobie życzliwi i cytując słowa Kardynała Stefana
Wyszyńskiego: Zamiast czekać na dobro innych,
sami napełnijmy codzienność życia dobrocią.
Prezes OR PCK Alina Krupińska
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Powiatowe inwestycje w edukację
Powiat radziejowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 poddziałanie 06.03.02 Inwestycje w infrastrukturę
kształcenia zawodowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizuje projekt pn. „Inwestycje
w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
RCKU w Przemystce”. Wartość (wydatki ogółem) projektu

Wykonane inwestycje

wynosi 879 562,60 zł, z czego dofinansowanie z UE (EFRR) to
747 628,21 zł.
W Zespole Szkół RCKU w Przemystce uczniowie mają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, dlatego jedną z podstawowych potrzeb szkoły było unowocześnianie niedostatecznej
infrastruktury edukacyjnej przeznaczonej do nauki praktycznej.
Dbając o wysoki poziom nauczania, potwierdzony m.in. wysokimi
lokatami w ogólnopolskich i wojewódzkich rankingach fundacji
edukacyjnej „Perspektywy”, szkoła wskazała konieczność remontu
i wyposażenia pracowni nauki zawodów. Potrzeba realizacji projektu wynikała z rosnącego zainteresowania ofertą edukacyjną
szkoły i była ona niezbędna, aby sprostać wyzwaniom, jakie niosą
zmiany wprowadzane w edukacji, związane szczególnie z reformą
szkolnictwa.
Szkoła zaplanowała zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem i wytycznymi Krajowego
Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Ich zakup
był niezbędny, aby realizować cele naukowe oraz zapewnić odpowiednie zaplecze edukacyjne w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych na kierunkach kształcenia objętych wsparciem, również
dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Projektem objęte zostało 7 pracowni przeznaczonych do nauki kształcenia praktycznego w zawodach: technik rolnik, technik
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik hotelarstwa.
W ramach projektu wykonano prace remontowe polegające na
adaptacji pomieszczeń i wyposażeniu zaplecza dla technika hotelarstwa w budynku byłego internatu oraz w budynku warsztatów
szkolnych dla obu zawodów rolniczych. Zakup urządzeń spowodowany był przede wszystkim wysokim stopniem zużycia technicznego dotychczasowego sprzętu, ale także bardzo wysokim
postępem technologicznym i brakiem odpowiednich pomocy
i narzędzi porównywalnych do tych, funkcjonujących na obecnym
rynku pracy.
W budynku warsztatów szkolnych, w celu stworzenia odpowiednich warunków nauczania dla zawodów TR i TMRiA utworzono warsztat ręcznej obróbki metali, salę sensoryki, aktoryki
i elektroniki pojazdowej (pomieszczenie A), pracownię agrotroniki
(pomieszczenie B) - sala dostosowana do osób z niepełnosprawnością (komputer dla osób niedowidzących) ze sprzętem do technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz halę do praktycznej
nauki zawodu (pow. ok. 166 m2). Ponadto, w budynku po internacie dla uczniów TH zaaranżowano pokój hotelowy z łazienką, salę
obsługi konsumenta oraz salę obsługi informatycznej ze sprzętem
TIK, która jest także dostosowana do osób niepełnosprawnych
(lada recepcyjna jest przystosowana do nauki obsługi osób z niepełnosprawnością słuchowo-wzrokową).
Technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz
technik hotelarstwa to zawody, które zgodnie z dokumentem „Barometr zawodów. Raport podsumowujący badanie w województwie kujawsko-pomorskim”, odpowiadają na potrzeby regionalnego rynku pracy. Projekt w głównym stopniu spowodowany jest
koniecznością poprawy stanu infrastruktury szkolnej na terenie
powiatu radziejowskiego w celu podniesienia jakości kształcenia
zawodowego dla zawodów zgodnych z klasyfikacją zawodów
szkolnictwa zawodowego określoną w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 poz. 622).
Tekst: Edyta Kozłowska
Foto: Agnieszka Kapelińska
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Lokalna Grupa Działania Radziejów

Rok 2020 w Lokalnej Grupie Działania
„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”
Głównym zadaniem Lokalnej Grupy
Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” była realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. W tym
celu ogłaszaliśmy nabory wniosków
o dofinansowanie, organizowaliśmy
spotkania, szkolenia dla beneficjentów,
przeprowadzaliśmy działania informacyjno-doradcze.
W ramach środków PROW 2014-2020
LGD ogłosiła konkurs dotyczący rozwoju ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
i kulturalnej. Limit dostępnych środków w naborze wyniósł
275 760,20 zł w tym wkład EFRROW 175 466,21 zł. Minimalna
całkowita wartość operacji to 50 000,00 zł.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 LGD
ogłosiła następujące konkursy:
• Rewitalizacja obszarów wiejskich. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w konkursie wynosiła 1 680 550,00 zł.
• Rewitalizacja obszarów wiejskich. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w konkursie wynosiła 2 664 002,69 zł.
• Kolejny konkurs to wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejącej budowli do pełnienia funkcji inkubatora
i wsparcie usług świadczonych przez inkubator. Całkowita

Uczestnicy projektu: „Zaproszenie do dobrej kawiarenki” – wyjazd integracyjny do
Torunia

Uczestnicy projektu: „Zaproszenie do dobrej kawiarenki” – wyjazd integracyjny
do Osady Karbówko

kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosiła 1 000 000,00 zł.
• W kolejnym ogłoszeniu o naborze LGD poinformowała
o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów.
Celem naboru było zwiększenie świadomości i aktywności
społeczno-zawodowej 8000 mieszkańców obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu do 2023
roku. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosiła 750 000,00 zł.
W ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju grantobiorcy objęli wsparciem m.in. seniorów. Uczestnicy projektów brali
udział w zajęciach florystycznych, rękodzielniczych, sportowych, w warsztatach kulinarnych i ceramicznych, w warsztatach z psychologiem, w warsztatach podnoszących kompetencje interpersonalne, a także w wyjazdach integracyjnych.
W okresie od 4.11.2020 r. do 27.11.2020 r. LGD przeprowadziło nabór wniosków dotyczących wsparcia projektów
grantowych w zakresie dofinansowania inwestycyjnego mikro i małych przedsiębiorstw. Wysokość maksymalna grantu
wynosi do 80 000,00 zł i stanowi nie więcej niż 85% środków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem. Minimalna
wartość grantu współfinansowanego ze środków EFRR wynosi 20 000,00 zł. Grantobiorca zobowiązany był do wniesienia
wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem. Wnioski czekają na ocenę.
dokończenie na stronie 4. okładki

Edukacja
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Stawiamy na
czytelnictwo
W bieżącym roku Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce otrzymał jednorazowe wsparcie finansowe
w ramach rządowego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
na lata 2016–2020 – Priorytet 3: rozwijanie zainteresowań uczniów
przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”. W zamian za udzielone wsparcie szkoła realizuje szereg działań promujących czytelnictwo. Celem głównym programu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów
oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a co za tym idzie: zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek
przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach,
wzrost dostępności książek w bibliotekach i rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.
Dzięki realizacji NPRCz do szkolnej biblioteki trafiło ponad 500
nowych książek, które do zakupu zaproponowali uczniowie, nauczy-

Jeżeli można
– pomagajmy

Dyrektor ZSRCKU w Przemystce
– Jacek Malinowski podczas
oddawania osocza

Od jakiegoś czasu medycy apelują
o oddawanie osocza krwi, które okazuje się być bardzo pomocne w leczeniu
osób ciężko przechodzących zakażenie
koronawirusem. Takich próśb pojawiło
się wiele, również w mediach społecznościowych, często z konkretnym wskazaniem osoby chorującej lub wybranego
szpitala. Pomóc mogą tylko te osoby,
które przeszły zakażenie, cieszą się dobrym zdrowiem i zostaną zakwalifikowane do oddania osocza przez lekarza.
Naprzeciw tym potrzebom wyszli
nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, którzy sami przechorowali zakażenie i zdecydowali się
pomóc, biorąc udział w akcji „Osocze
ozdrowieńców COVID – 19”.
W tym zwariowanym i trudnym czasie pojawia się nadzieja oraz myśl, że
zło, którym niewątpliwie jest choroba,
w tym przypadku koronawirus, można
przekuć w coś dobrego.

Nowy księgozbiór

ciele i rodzice. Nasza biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o nowe lektury, powieści popularnonaukowe i beletrystykę o różnej tematyce
– fantastykę, literaturę sensacyjną i obyczajową, kryminały, romanse
i inne. Mam nadzieję, że społeczność szkolna skorzysta z nowej oferty książkowej i będzie jeszcze częściej zaglądać do biblioteki.
Tekst/Foto: Jolanta Kuszyk-Kowalska

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy i Przyjaciele
Oświaty z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia przyjmijcie najszczersze, płynące
z głębi serca życzenia.
Bądźcie zdrowi, dzielni i wytrwali w swej pracy
w czasie trudnego okresu szalejącej epidemii. W nadziei na
lepsze jutro przesyłam wam słowa Wojciecha Młynarskiego:
„Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy…
Jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany’’.
Prezes Oddziału ZNP w Radziejowie
Alina Krupińska

Tekst/Foto: Kornelia Patyk

W oczekiwaniu na święta
Jak co roku na początku grudnia, starosta radziejowski Jarosław
Kołtuniak miał przyjemność gościć u siebie dzieci ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Świąteczny klimat pozytywnie nastroił wszystkich uczestników wyjątkowego spotkania.
Podtrzymując coroczną tradycję, starosta zaprosił do Starostwa
wychowanków i opiekunów SOSW w Radziejowie. Wszyscy wspólnie
śpiewali kolędy, rozmawiali o Bożym Narodzeniu i ubierali choinkę –
również samodzielnie wykonanymi ozdobami. Dzieci z entuzjazmem
prowadziły ze starostą ciekawe dyskusje. Na koniec gospodarz powiatu podziękował gościom za przybycie i składając wszystkim obecnym
bożonarodzeniowe życzenia, wręczył dzieciom drobne upominki.
Starosta z dziećmi przy ubranej choince

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: Małgorzata Chłodzińska

Wieści gminne z Bytonia
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Książka przyjacielem każdego dziecka

Dzieci podczas prac plastycznych

Jak co roku, Wiejskie Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna w Bytoniu przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek.
Tematem tegorocznej, szóstej już edycji
akcji, był „Klimat na czytanie”. Hasło można
interpretować na wiele sposobów. Między
innymi jako dobry czas na czytanie w czasie
ograniczonych możliwości udziału w innych
formach kultury i życia społecznego. Najbardziej dostępna, przyjazna forma udziału
w kulturze. Szansa na znalezienie w lekturze
wsparcia, wytchnienia, pasji i rozrywki. Wy-

pożyczanie i dzielenie się książkami, wiedzą
w przyjaznej przestrzeni wspólnej, jaką jest
biblioteka. Posiadamy dużą salę widowiskową, w związku z tym tegoroczna akcja odbyła się na sali widowiskowej ze względu na
trudną sytuację epidemiologiczną.
Uczestnicy przybyli do biblioteki 9 października o godz. 17.00. W ramach akcji
odbyły się warsztaty plastyczne, które przeprowadziła Julia Ignasiak. Dzieci otrzymały
kubki, na których rozwijały swoje talenty
plastyczne. Po „wariacjach” malarskich przy-

szedł czas na konkursy i quizy wiedzowe.
Dzieci wykazały się dużą wiedzą z różnych
dziedzin.
Z upominkami, własnymi rękodziełami
i uśmiechami na twarzach młodzi czytelnicy
opuścili naszą placówkę. Serdecznie dziękujemy Patrycji Dziubich-Piaseckiej za pomoc
w organizacji spotkania, jak również wszystkim rodzicom dzieci, które brały udział w akcji.
Tekst: Renata Szymborska
Foto: Wioletta Wudarska

Wieści gminne z Dobrego
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Kolejne drogi gminne z FDS
Na terenie gminy Dobre zostały zrealizowane kolejne inwestycje drogowe przy udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg
Samorządowych. Pierwsza z nich to przebudowany odcinek drogi
gminnej nr 180121C Dobre – Dobre Wieś. W ramach przedsięwzięcia
wykonano m. in.: nową nawierzchnię jezdni, umocniono pobocza
kruszywem łamanym, odtworzono rowy przydrożne oraz zamontowano oznakowanie pionowe. Przedmiotowe zadanie zostało
dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego,
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 180 718,00 zł,
a całkowita wartość inwestycji wyniosła 258 168,59 zł. Na kolejne
dwie drogi w dniu 10 września 2020 r. zostały podpisane umowy
pomiędzy wojewodą kujawsko-pomorskim, a gminą Dobre o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg
Samorządowych. Tym razem przebudowie zostały poddane dwie
drogi gminne nr 180114C Dęby – Morawy oraz nr 180119C Dobre
Wieś – Byczyna Kolonia. W ramach obydwu przedsięwzięć wykonano m. in. szereg robót przygotowawczych: nową nawierzchnię jezdni, umocnienie poboczy kruszywem łamanym, odwodnienie drogi
oraz zamontowano oznakowanie pionowe.
Wyżej wymienione inwestycje uzyskały dofinansowanie w wysokości 70%. Całkowita wartość przebudowy drogi gminnej
nr 180114C Dęby – Morawy wyniosła 231 737,87 zł, a pozyskane
dofinansowanie stanowiło 162 216,00 zł. Natomiast na przebudowę drogi gminnej nr 180119C Dobre Wieś – Byczyna Kolonia uzy-

Zmodernizowany odcinek drogi Dobre Wieś – Byczyna Kolonia

skano dofinansowanie w kwocie 116 254,00 zł, przy całkowitych
kosztach inwestycji wynoszących 166 078,03 zł.
Zapewnienie dobrego stanu technicznego infrastruktury drogowej, to zadanie priorytetowe lokalnego samorządu. Środki finansowe pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych umożliwiają
wykonanie dróg dobrej jakości, o wysokich standardach bezpieczeństwa, które będą służyć użytkownikom przez kolejne lata.
Tekst/Foto: Jacek Depta

W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrem i Publiczną Szkołą Podstawową w Krzywosądzy w sierpniu br. przystąpił do realizacji zadania pod nazwą
100-lecie Bitwy Warszawskiej. Zadanie organizowane dla mieszkańców gminy Dobre, w celu podniesienia ich świadomości patriotycznej,
lokalnego patriotyzmu, upowszechniania informacji historycznych,
dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na
lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Realizacja zadania obejmowała cztery działania.

strumentalistów „Artes Ensemble” było prawdziwą artystyczną ucztą
o historycznym znaczeniu, w sposób szczególny upamiętniające
wspaniały popis polskiego oręża i historyczne zwycięstwo Polaków
nad bolszewikami. Występ transmitowany był na żywo na stronie
fb GOK-u. Trzecią częścią zadania „100-lecie Bitwy Warszawskiej”
były wykłady-prezentacje historyczne nt. Bitwy Warszawskiej, które
prowadził historyk Leszek Kalicki. Prelekcja odbyła się 23 września
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrem dla trzech grup o godz.
1200, 1400 i 1600. Uczestniczyli w niej mieszkańcy Dziennego Domu
Seniora i Mieszkania Chronionego w Dobrem wraz z pracownikami,
radni gminy Dobre, członkowie organizacji i stowarzyszeń z terenu
gminy Dobre. Wykładom towarzyszyła prezentacja oryginalnych
eksponatów z czasów wojny polsko-bolszewickiej, pokaz umundurowania i ekwipunku. Ostatnim punktem Obchodów 100-lecia Bitwy
Warszawskiej była rekonstrukcja bitwy zorganizowana 7 października na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzywosądzy
dla uczniów ze szkół gminy Dobre. Rekonstrukcja pn. „Wróg u bram”
– najazd bolszewicki na Kujawy – epizod walk polsko-bolszewickich
na Kujawach w sierpniu 1920 roku była żywą lekcją historii.
Tekst: Aleksandra Szymczak
Foto: Archiwum GOK

Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej

Wprowadzeniem do obchodów była gra terenowa, ścieżka edukacyjna. Na terenie gminy Dobre w 10 punktach przy ścieżkach rowerowych w terminie od 18.08.2020 r. do 15.09.2020 r. rozmieszczone
zostały tablice edukacyjno-informacyjne, z którymi można było się zapoznać i pogłębić swoją wiedzę nt. wydarzeń z okresu Bitwy Warszawskiej. Następnie w dniach od 2 do 18 września 2020 r. odbył się konkurs
Bitwa Warszawska 1920 r. Na tablicach zamieszczone zostały pytania
konkursowe. Mieszkańcy musieli odwiedzić wszystkie tablice i odpowiedzieć poprawnie na zawieszone tam pytania, które w formie e-mail
przesyłali na adres: dobre.gok@wp.pl. Uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody książkowe „Wojna o wolność 1920 Bitwa Warszawska”.
Kolejnym działaniem był widowiskowy, kostiumowy koncert
patriotyczny „100-lecie Bitwy Warszawskiej: Poloneza Czas Zacząć”,
który odbył się 22 sierpnia w sali koncertowej GOK Dobre. Widowisko muzyczne w wykonaniu śpiewaków operowych i solistów in-

Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość
zastukają do Waszych drzwi,
a Nowy Rok przyniesie pomyślność
i szczęście każdego dnia.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku
życzą
Wójt Gminy Dobre – Stefan Śpibida
Przewodniczący Rady Gminy Dobre
Tomasz Kuźba
radni, sołtysi oraz pracownicy
samorządowi Gminy Dobre

Wieści gminne z Osięcin
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Piękny prezent na Jubileusz
Przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
OSP w Osięcinach odbyło się 3 października
br. Podczas uroczystości głos zabrał Grzegorz
Piasecki, wicestarosta powiatu radziejowskiego
i odczytał list Anny Gembickiej, wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Głos zabrali również: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, Roman Szczerbiak – Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Radziejowie oraz Jerzy
Izydorski – wójt gminy Osięciny. Nowy samochód strażacki poświęcił proboszcz osięcińskiej parafii ks. Piotr Dziurdziński.
Zakup samochodu był możliwy dzięki wsparciu w postaci
udzielonej dotacji w wysokości 560 tys. zł z budżetu Państwa oraz
240 tys. zł z budżetu gminy Osięciny. Starania samorządu gminnego na zakup nowego samochodu strażackiego poparli: Anna
Gembicka i Grzegorz Piasecki. Za wsparcie tej inicjatywy podziękował wójt oraz strażacy z jednostki OSP Osięciny.
Tekst/Foto: Urząd Gminy Osięciny

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy OSP w Osięcinach

Nowa elewacja
remizy
10 listopada br. dokonano odbioru robót zadania polegającego na ociepleniu budynku remizy OSP w miejscowości Pilichowo.
Zakres rzeczowy obejmował 400m2, a w tym: ocieplenia ścian styropianem gr. 10cm, zakołkowania i zatopienia siatki, wykonania
podkładu pod tynk, nałożenia tynku mineralnego, dwukrotnego
malowania farbą silikonową. Wartość robót brutto wyniosła 82 864
zł. W tym roku kalendarzowym planowana jest jeszcze wymiana stolarki drzwiowej.
Odnowiony budynek remizy OSP w Pilichowie

Tekst/Foto: Urząd Gminy Osięciny

Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego
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Zaangażowanie w pracę na rzecz
społeczności lokalnej nagrodzone
Rok 2019 i 2020 zwieńczone zostały nadaniem gminie Piotrków
Kujawski tytułów Hit Regionu, które przyznawane są przez Instytut
Certyfikacji i Jakości Gospodarczo-Samorządowy Hit Regionów oraz
Kapitułę Konkursu Hit Regionów.
W roku 2019 gmina otrzymała tytuł HIT 2019 za działania na
rzecz poprawy jakości życia mieszkańców w szeroko rozumianych
obszarach społeczno-gospodarczych. W kolejnym, 2020 roku, gmina została uhonorowana tytułem HIT 2020 II stopnia za osiągnięcia proekologiczne roku, w szczególności za wybudowanie nowej
oczyszczalni ścieków komunalnych oraz działania na rzecz ochrony
środowiska.
Dla burmistrza oraz pracowników urzędu każda nagroda czy wyróżnienie jest zachętą do dalszych wytężonych działań ukierunkowanych na polepszenie warunków życia mieszkańców oraz rozwoju
gminy.
Sławomir Henryk Bogucki, burmistrz

Kolorowo i bajkowo
Dzieci tego dnia przyszły do przedszkola w przepięknych, bajkowych
strojach, które zaprezentowały podczas
piosenki Witajcie w naszej bajce. Następnie obejrzały teatrzyk Trzy świnki i Czerwony Kapturek. Maluchy rozwiązywały
zagadnki słowno-obrazkowe, opowiadały o swoich ulubionych bohaterach,
kolorowały malowanki. Na koniec bajkowego dnia wszystkie grupy zrobiły
sobie wspólne zdjęcie na ściance przygotowanej specjalnie na tę okazję.
Tekst/Foto: Katarzyna Dziubich
Przedszkolaki ładnie prezentowały się w strojach
ulubionych bajkowych bohaterów

5 listopada obchodzone jest jedno
z najsympatyczniejszych świąt – Dzień
Postaci z Bajek. U dorosłych wywołuje ono miłe wspomnienia, a u dzieci
radość i uśmiech na twarzy. Wybrana
data nie jest przypadkowa – jest to
dzień urodzin jednego z największych
twórców bajek – Walta Disney’a. Dzień
ten jest okazją, aby przypomnieć sobie ulubionych bajkowych bohaterów
i zorganizować zabawę w bajkowym
wymiarze. Jest również doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych. Postaci z bajek stają się bliskimi przyjaciółmi dzieci i przez wiele
lat towarzyszą kolejnym pokoleniom,
uczą i pomagają w przezwyciężaniu
wielu barier.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia,
jakże inne niż dotychczas z powodu
pandemii, mimo to, zawsze niosą ze sobą
wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego roku i planów na nadchodzący
Nowy 2021 Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu
życzyć przede wszystkim zdrowia, spokoju,
czasu spędzonego w gronie najbliższych,
jak również wiele zadowolenia i sukcesów
z podjętych wyzwań w Nowym Roku.
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

Inwestycje realizowane w gminie Radziejów
Gmina Radziejów rozpoczęła realizację zadania pn. „Budowa
ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Płowce I i Płowce II”.
Aktualnie trwają prace przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne
prowadzone przez firmę DROGTOM z Włocławka. Budowana ścieżka
będzie miała 1676,3 m długości. Obszar na którym planowana jest
budowa ścieżki pieszo-rowerowej przebiega wzdłuż drogi krajowej
nr 62 i biegnie po tzw. nasypie nieistniejącej już kolei wąskotorowej
oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 2820 C, od skrzyżowania z drogą
DK 62, do skrzyżowania z droga gminną. Zadanie dofinansowane
jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska
i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych. Wartość robót budowlanych wynosi
1.874.101,55 zł, natomiast dofinansowania 1.310.999,71 zł.
Gmina Radziejów podpisała umowy z Wykonawcami zadania pn.
„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zastępczego otworu studziennego nr 1A w miejscowości Płowce II i budową 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziejów”. Postępowanie przetargowe na przebudowę Stacji Uzdatniania
Wody oraz wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 1A
w miejscowości Płowce II wygrała firma HYDRO-SYSTEM z Fabianek
oferująca najniższą kwotę: 849 249,81 zł. Prace polegać będą na
przebudowie istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody wraz
z budową dwóch zbiorników retencyjnych i zbiornika napowietrzania oraz utworzeniu nowego otworu studziennego. Natomiast
w przetargu na budowę 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków
najniższą cenę – 127 920,00 zł zaoferowała firma KYUBI z Łasku.
W październiku, na świetlicy wiejskiej w Opatowicach odbyły się
pierwsze zajęcia na warsztatach florystycznych organizowanych
w ramach projektu grantowego pn. „Aktywizacja społeczna, integracja i animacja mieszkańców gminy Radziejów – Opatowice edycja I”. Uczestniczki warsztatów miały okazję zapoznać się z techniką
wykonania stroików, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznego wykonania. Pod czujnym okiem instruktorki, panie z wielkim
zapałem i pomysłowością zabrały się do pracy, a efekty tej pracy
prezentujemy na zdjęciach. Warsztaty florystyczne są jednymi z kilku zaplanowanych w projekcie. W dalszej kolejności, po złagodzeniu
obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, planowana jest
kontynuacja zajęć florystycznych jak również rękodzieła, zumby,
spotkań z dietetykiem i fizjoterapeutą.
Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki
przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast w ramach tzw.
tarczy dla samorządowców) wyremontowano pomieszczenia i zakupiono wyposażenie do Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie oraz rozbudowano plac zabaw przy Przedszkolu
Gminnym w Skibinie. Ponadto z funduszy RFIL przekazanych przez

Budowa ścieżki w Płowcach

Nowy plac zabaw w Skibinie

Uczestniczki warsztatów florystycznych z KGW Opatowice

wojewodę kujawsko-pomorskiego, w roku 2021 zaplanowano przeprowadzenie prac modernizacyjnych świetlicy wiejskiej w Skibinie
oraz w Szkołach Podstawnych w Bieganowie i Płowcach.
Tekst/Foto: Joanna Kicińska

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2021,
życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Radziejów
oraz Powiatu Radziejowskiego, zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech ten niezwykły i trudny czas napełni nas, mimo wszystko,
radością i życzliwością. Życzymy wielu miłych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół, bez samotności i smutku.
Życzymy Państwu aby Nowy Rok – 2021 – przyniósł ze sobą 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

Wieści gminne z Topólki
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Podsumowanie inwestycji w 2020 r.
Mijający rok dla wielu gmin był rokiem trudnym. Niepewna
sytuacja gospodarcza, związana z epidemią koronawirusa, stwarzała realne zagrożenie dla wielu przedsięwzięć planowanych do
realizacji. Mimo wszelkich utrudnień udało nam się jednak przeprowadzić w gminie Topólka szereg inwestycji, mających na celu
poprawę życia mieszkańców. Są to między innymi: przebudowa
i modernizacja dróg gminnych; na zakładane pierwotnie 10 odcinków dróg o łącznej długości 5,245 km udało się zrealizować 15 odcinków o długości 7,159 km, łączna wartość wyniosła 915 440,41 zł,
w tym 76 201,47 zł pochodziło z dofinansowania pochodzącego
ze środków województwa kujawsko – pomorskiego; utworzenie
plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – całkowita kwota projektu 310 833,69 zł, w tym
170227,00 zł dofinansowania (PROW/LGD); remont i wyposażenie
budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby
utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą; całkowita wartość wg. umowy 499 996,25 zł, w tym
dofinansowanie w kwocie 474 996,33 zł (PROW/LGD); zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Czamaninie z adaptacją na lokale mieszkalne; całkowita wartość wg. umowy 926 932,00 zł, w tym dofinansowanie 787 892,00 zł (PROW/
LGD); remont budynku remizy OSP w Paniewie – całkowita wartość
inwestycji 93 047,86 zł; remont budynku remizy OSP w Torzewie
– wartość całkowita 22 000,00 zł; budowa 100 m odcinka chodni-

Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Czamaninie

Remiza OSP w Paniewie

ka dla pieszych w miejscowości Świerczyn – 31 618,37 zł; wymiana źródła ciepła w remizie OSP w Orlu; całkowita kwota inwestycji
12 000,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 8400,00 zł z Programu Priorytetowego Eko-Strażak 2020 prowadzonego przez WFOŚiGW w Toruniu; dostawa Automatycznej Stacji Meteorologicznej do
systemu monitoringu suszy usytuowanej w Znaniewie – wartość
całkowita 54 120,00 zł.
W momencie oddania tego materiału do druku trwa jeszcze
przebudowa podjazdu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im.
M. Kopernika w Topólce.
Plaża Orle w sezonie letnim

Tekst: Wójt Konrad Lewandowski
Foto: archiwum UG Topólka

Bezpieczeństwo
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Pomóżmy samotnym i bezdomnym
Radziejowscy policjanci prowadzą działania skierowane do osób samotnych, bezdomnych. Chcą im
pomóc w przetrwaniu trudnego, zimnego okresu.
Funkcjonariusze odwiedzają takie osoby, informują je o instytucjach, schroniskach, gdzie mogą uzyskać pomoc.

Okres jesienno-zimowy to trudny czas dla osób samotnych i bezdomnych. Znaczne spadki temperatur stwarzają zagrożenie dla
życia i zdrowia osób bezdomnych, osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu lub w opuszczonych czy nieogrzewanych pomieszczeniach. Dlatego radziejowscy policjanci sprawdzają
opuszczone budynki, ogródki działkowe i inne miejsca, gdzie mogą
przebywać takie osoby. W przypadku dotarcia do tych osób są one
informowane, które placówki pomagają bezdomnym i innym osobom wymagającym opieki.
Policjanci apelują do mieszkańców, aby nie przechodzili obojętnie obok osób bezdomnych, samotnych oraz będących pod wpływem alkoholu, które w związku z trudnymi warunkami znalazły się
w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Prosimy o przekazywanie
informacji o takich osobach na policję pod nr 112, 997 lub do odpowiednich instytucji pomocowych.
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Osocze dla chorych na koronawirusa
Policjanci z Radziejowa, którzy są
ozdrowieńcami po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, zdecydowali
się pomóc innym chorym i oddali osocze. Dzięki policjantom osocze trafi do
potrzebujących, aby wspomóc ich walkę z wirusem.
Z inicjatywą oddania osocza wyszedł
Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie podinsp. Karol Konopacki, który pokonał koronawirusa. Wspólnie z sierż.szt.
Arkadiuszem Rutkowskim oddali cenny
Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie
płyn w Oddziale Terenowym Regionalnego
podinsp. Karol Konopacki
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Inowrocławiu. Policjanci mają świadomość, że w dobie pandemii bierających osocze w
na osocze ozdrowieńców jest bardzo duże zapotrzebowanie. To w Bydgoszczy.
gest potrzeby serca, ale i przejaw troski o zdrowie i życie chorych

na Covid-19. Jak twierdzą specjaliści, jeden
dawca jednorazowo może być źródłem
leku dla trzech pacjentów. Kolejni policyjni ozdrowieńcy już zgłosili się na oddanie
osocza.
Komendant Konopacki podkreślił: –To
nie jest żaden nadzwyczajny wyczyn, to naturalny gest. Jeśli można pomóc, to należy to
zrobić i nie ma się nad czym zastanawiać. Zachęcam wszystkich, którzy pokonali koronawirusa, do podzielenia się osoczem z ludźmi,
którzy walczą z chorobą. Więcej informacji
o tym, kto może oddać osocze, jak przebiega ten proces oraz adresy placówek powoj. kujawsko-pomorskim na stronie RCKiK
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Wspólne kontrole przestrzegania
reżimu sanitarnego
Kolejne kontrole prowadzone przez radziejowskich policjantów
i pracowników Sanepidu pod kątem przestrzegania przepisów
dotyczących koronawirusa.
Na terenie powiatu radziejowskiego trwają działania służb, mające na celu ograniczenie epidemii koronawirusa. Policjanci wspólnie
z pracownikami Sanepidu sprawdzali sklepy pod kątem przestrzegania przepisów sanitarnych. Główne zasady, których trzeba przestrzegać to: zachowanie odległości co najmniej półtora metra od
innych, dezynfekcja dłoni i zasłonięte usta oraz nos. Policjanci przypominają, że osoby nieprzestrzegające obostrzeń w związku z koronawirusem, mogą zostać ukarane mandatem karnym lub wnioskiem do sądu.
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Kontrola przestrzegania przepisów sanitarnych w jednym ze sklepów w powiecie
radziejowskim

Jeden telefon może uratować życie
Gdy robi się zimno, nie bądźmy obojętni na osoby potrzebujące
pomocy. Taką empatią wykazał się mieszkaniec Bytonia, który
widząc leżącego mężczyznę na przystanku autobusowym, zadzwonił na numer 112.
Do zdarzenia doszło 29 listopada około godziny 18:00 w Bytoniu.
Mieszkaniec tej miejscowości zauważył leżącego na przystanku autobusowym mężczyznę. Podszedł do niego, sprawdził jego funkcje życio-

we, a następnie zadzwonił na nr 112 po pomoc. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy. Został odwieziony przez policjantów do domu
i przekazany pod opiekę rodziny. Taka pomoc jest ważna szczególnie
teraz, gdy przy niskich temperaturach może dojść do wychłodzenia
organizmu. Dlatego policjanci przypominają, aby w porę zareagować
i gdy widzimy osoby potrzebujące pomocy, zgłosić ten fakt na nr 112.
Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki

Rozmaitości

Garść wspomnień z historii
radziejowskiej szkoły muzycznej
w rozmowie z Lilą Filutowską, dyrektorem placówki
Wanda Wiatrowska: Historia Szkoły
Muzycznej I stopnia w Radziejowie
jako samodzielnej placówki liczy
20 lat. W bieżącym roku obchodzimy
piękny jubileusz. Ale tradycje szkolnictwa muzycznego w naszym miasteczku są starsze.
Lila Filutowska: Początek istnienia
Szkoły Muzycznej w Radziejowie to rok
1978. Wtedy 4 września rozpoczęła swoją
działalność jako filia Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku. W pierwszym
roku działalności filii naukę pobierało
38 uczniów, a zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Radziejowie. Kolejne lata przynosiły zmiany
lokalowe i kierownictwa filii. W 1995 r. objęłam stanowisko kierownika filii. Zawsze
marzyłam, aby radziejowska filia przerodziła się w samodzielną szkołę muzyczną.
Pełen sukces odnieśliśmy w 2000 r., kiedy z inicjatywy Starostwa Powiatowego
w Radziejowie i za akceptacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uchwałą Rady Powiatu z dnia 29.06.
2000 r. powołano do życia samorządową
Szkołę Muzyczną I stopnia w Radziejowie,
jednocześnie przekazując na jej siedzibę
budynek przy ul. Dolnej 20.
W.W.: Pamiętam, ile pracy i zaangażowania wielu osób wymagała modernizacja budynku zaadoptowanego po ośrodku zdrowia.
L.F.: Był to bardzo trudny dla nas czas.
Dzięki pracy Rady Rodziców, członków
Radziejowskiego Towarzystwa Miłośników Muzyki, rodziców naszych uczniów
i mieszkańców Radziejowa kochających
muzykę, mogliśmy rozpocząć 1 września 2000 r. naukę z uzdolnioną muzycznie młodzieżą. Z roku na rok przybywało uczniów i nauczycieli. Obecnie uczy
się 308 uczniów. Zamarzyliśmy o sali
koncertowej, takiej z prawdziwego zda-

nauki w szkole II stopnia. Mamy bardzo
bogatą ofertę edukacyjną – zajęcia na instrumencie, zajęcia teoretyczne czy udział
w muzykowaniu zespołowym: zespół
wokalny, chór, zespół kameralny i orkiestra dęta. Stworzyliśmy naszym uczniom
okazję do głębszego poszerzania wiedzy
i umiejętności poprzez cykliczne warsztaty dla uczniów i nauczycieli, prowadzone
przez zaprzyjaźnionych z nami nauczycieli akademickich.

Lila Filutowska

rzenia. Nasze marzenia zostały uwieńczone oddaniem do użytku – dobudowanej do budynku szkoły – 15 grudnia
2010 r. sali o powierzchni 160 mkw.
Nasza szkoła rozwija się bardzo prężnie
i cieszy się sporym zainteresowaniem
uczniów nie tylko z powiatu radziejowskiego. Po przeprowadzeniu wstępnej
analizy potrzeb społeczności w zakresie
kształcenia muzycznego okazało się, że
jest potrzeba stworzenia filii naszej placówki w Wierzbinku, którą powołano
Uchwałą Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 czerwca 2015 r. 1 września tegoż roku 40 uczniów gminy Wierzbinek
rozpoczęło naukę. Filia mieści się w zabytkowym pałacu otoczonym parkiem.
W.W.: Porozmawiajmy teraz o działalności edukacyjnej i artystycznej szkoły.
L.F.: Jednym z podstawowych celów
nasze pracy dydaktycznej jest pobudzanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych
uczniów oraz przygotowanie do dalszej

W.W.: Radziejowska szkoła jest kreatorem życia muzycznego w mieście
i powiecie. Wielokrotnie miałam przyjemność uczestniczyć w koncertach
z udziałem uczniów i nauczycieli.
L.F.: To prawda. Aktywnie włączamy
się w organizację przedsięwzięć, popularyzujących muzykę i szeroko pojętą
kulturę. Organizujemy koncerty, audycje muzyczne, konkursy, przygotowujemy oprawę muzyczną ważnych uroczystości państwowych czy kościelnych.
Gromadzimy coraz większą publiczność, która żywiołowo reaguje na nasze występy. Chętnie współpracujemy
z różnymi instytucjami i organizacjami
w środowisku lokalnym.
W.W.: Jubileusz jest okazją do wspomnień, ale także do podejmowania
nowych wyzwań. Co zatem najbliższa
przyszłość przyniesie Szkole Muzycznej I stopnia w Radziejowie?
L.F.:Chciałabym poszerzyć ofertę
edukacyjną o klasę perkusji, powiększyć
bazę instrumentów, dobudować dwie
klasy teoretyczne, powołać II stopień
Szkoły Muzycznej, poprawić warunki
lokalowe i przeprowadzić modernizację
budynku szkoły. Marzymy o powrocie do
normalności, aby w tych murach zaczęło
tętnić muzyką na lekcjach i koncertach.
Dziękuję za rozmowę.
Foto: Marta Tomaszewska

„POWIATOWE ABC – GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO” miesięcznik.
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Uczestnicy projektu „Akademia seniora” – warsztaty serowe z Moniką Przychocką
prowadzącą gospodarstwo rolne w Plebance

Uczestnicy wyjazdu do Leszczy koło Złotnik Kujawskich – warsztaty z „Lovendą kujawską”

Uczestnicy projektu „Akademia seniora” – wycieczka do Kłóbki

Na nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia naszym partnerom,
współpracownikom, mieszkańcom Powiatu
Radziejowskiego, czytelnikom gazety
„Powiatowe ABC” składamy serdeczne
życzenia wszelkiej pomyślności,
niepowtarzalnej atmosfery, ciepła
oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość,
spokój i poczucie spełnienia zarówno w życiu
prywatnym jak i zawodowym towarzyszą
Państwu przez cały Nowy 2021 Rok.

WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

Ze względu na panującą sytuację związaną z zagrożeniem
COVID-19 wiele działań w ramach kosztów bieżących i animacji zaplanowanych w bieżącym roku zostało przesunięte
na 2021 rok. W październiku LGD ogłosiła konkurs dla dzieci
w wieku przedszkolnym pt.: „Teatrzyk jesienny”. Dzieci nadsyłały prace plastyczne oraz płytę z własnym wystąpieniem
przedstawiającym „Teatrzyk jesienny”. W konkursie wzięły
udział: Przedszkole Samorządowe „Kujawiaczek” w Piotrkowie
Kujawskim, Przedszkole Gminne w Skibinie, przedszkole „Mali
Odkrywcy” w Osięcinach oraz Punkt Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Topólce. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się
w biurze LGD. Spotkania z beneficjentami odbywały się w formie zdalnej, doradztwo prowadzone było telefonicznie.
Wszystkich Państwa, którzy chcą dowiedzieć się więcej
o działalności LGD, Lokalnej Strategii Rozwoju, zasadach
przyznawania pomocy, typach operacji zapraszamy do
kontaktu z pracownikami biura pod numerem telefonu
530900618. Zachęcamy również do odwiedzania naszej
strony internetowej: www.lgd.com.pl.
Tekst: Agnieszka Zawidzka
Foto: Teresa Wiśniewska, Magdalena Ilecka

Zarząd Lokalnej Grupy Działania
„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

