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Aktualności samorządu powiatowego

Wyczekiwany powrót do szkoły
Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa 
i innych niż zwykle wakacjach, we wtorek 1 września uczniowie 
i grono pedagogiczne z trzech szkół średnich z naszego powia-
tu rozpoczęło nowy rok szkolny w sposób tradycyjny. Uroczyste 
inauguracje odbyły się jednak w warunkach szczególnych, z za-
chowaniem reżimu sanitarnego. 

Zarówno młodzież, jak i na-
uczyciele, powrócili do swoich 
obowiązków z ogromnym za-
pałem. W tym roku Zespół Szkół 
Mechanicznych uruchomił 5 klas 
technikum: technikum reklamy, 
spawalnictwa, informatyczne, 
logistyczne (klasa mundurowa 
o  specjalności policyjnej lub 
wojskowej) i mechaniczne. Po-
nadto w ZSM w ramach szko-
ły branżowej I stopnia można 
kształcić się w zawodach takich 
jak: fryzjer, kucharz, monter za-
budowy i ślusarz. Utworzono 

również klasę wielozawodową, w której uczeń ma prawo samemu 
wybrać sobie zawód z listy opublikowanej przez MEN. Za praktykę 
zawodową w  tej klasie odpowiada Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego we Włocławku oraz Ośrodek Dokształcania 
Zawodowego w Bydgoszczy. Warto dodać, że w szkoleniu teore-
tyczno-praktycznym technikum logistycznego w ramach edukacji 
dla bezpieczeństwa udział bierze 56. Baza Lotnicza w Inowrocławiu, 
z którą 19 lutego br. szkoła podpisała porozumienie o współpracy. 
Będzie ona udzielała również pomocy merytorycznej i logistycznej 
w procesie edukacyjnym wspomnianej klasy.

W Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół i Placówek utwo-
rzono trzy profile kształcenia: językowo-humanistyczny (w ramach 
którego uczniowie będą realizować projekty artystyczne, medialne 

i prawnicze), matematyczno-informatyczny (obejmujący nadprogra-
mowe zajęcia z robotyki, programowania i praktycznej informatyki) 

i biologiczno-che-
miczny (przewidu-
jący realizację do-
datkowych zadań 
z zakresu medycyny 
i przyrody). 

Oferta eduka-
cyjna Zespołu Szkół 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce obej-
muje technika kształcące w zawodach: rolnik, mechanizator rolnic-
twa i agrotroniki, ekonomista, hotelarz oraz technikum żywienia 
i usług gastronomicznych. Szkoła branżowa I stopnia przygotowu-
je uczniów do zawodu rolnika i  mechanika – operatora pojazdów 
i maszyn rolniczych. Dodatkowo, w Przemystce funkcjonuje liceum 
ogólnokształcące z innowacją 
pożarnictwo i ratownictwo 
medyczne. Klasa ta od 2014 
roku współpracuje z Komendą 
Powiatową PSP w Radziejowie. 

We wrześniu naukę w pierw-
szych klasach szkół średnich 
rozpoczęło 298 uczniów (166 
w ZSM, 46 w liceum ZSiP i 86 
w  ZSRCKU w  Przemystce). Ko-
lejny rok szkolny rozpoczęli 
również uczniowie Szkoły Mu-
zycznej i Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego. Od września 
zajęcia we wszystkich szkołach ponadpodstawowych naszego po-
wiatu prowadzono w trybie stacjonarnym, jednak od 19 październi-
ka ze względu na sytuację epidemiczną przystąpiono do nauczania 
zdalnego. 

Tekst: Marta Tomaszewska

 „Mechanik” zainaugurował rok szkolny 2020/2021 w nowej odsłonie
Foto: Sylwester Wojciechowski
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Powiat wyremontuje więcej dróg
Na podstawie złożonego wniosku 

i otrzymanych środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin 
i  powiatów, Starostwo Powiatowe 
w Radziejowie zwiększyło plan wydat-

ków majątkowych w Zarządzie Dróg 
Powiatowych o całą otrzymaną kwotę, 

tj. 789 316 zł z przeznaczeniem na realizację następu-
jących zadań inwestycyjnych: 1. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2828 C Morzyce – Głuszyn”. 2. „Przebu-

dowa drogi powiatowej nr 2802 C Bilno – Krotoszyn”. 
3. „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chod-
nika nr 2803 C Krzywosądz – Sęczkowo”. 4. „Przebudo-
wa chodnika przy drodze nr 2817 C Radziejów – By-
toń, ul. Wyzwolenia”. 5. „Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej nr 2829 C Sadłóg – Świerczyn”. 6. „Budo-
wa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej 
nr 2834 C Piotrków Kujawski – Przewóz w m. Połajewo”.

Tekst: Marta Tomaszewska

Powiat radziejowski w dobie pandemii stara się pozy-
skiwać dodatkowe środki ze wszystkich dostępnych 
źródeł, by można było bez przeszkód realizować zapla-
nowane inwestycje. Z tego względu, władze powiatu 
wnioskowały o dotację z  Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

Samorząd powiatowy w ramach pierwszej puli środków 
z funduszu otrzymał 789 316 zł. Władze powiatu zdecydo-
wały o zwiększeniu planu wydatków majątkowych w Za-
rządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Suma ta zosta-
nie przeznaczona na przebudowę dróg i chodników przy 
drogach powiatowych. Dofinansowanie dostały również 
wszystkie gminy powiatu. W ramach drugiej puli środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 powiat radziejowski 
wystąpił o dofinansowanie w kwocie 5 mln zł dla Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz 
o 1,2 mln zł dla Domu Pomocy Społecznej. Ponadto, sa-
morząd powiatowy z różnych projektów unijnych przeka-
zał: 135  585 zł na sprzęt komputerowy i  środki ochrony 

osobistej dla dzieci w placówkach zastępczych w powie-
cie (projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy za-
stępczej w  okresie epidemii COVID-19”), 372  217,50 zł 
w ramach unijnego projektu pn. „Pomagamy skutecznie” 
na dopłaty do wynagrodzeń oraz zakup środków ochro-
ny osobistej dla pracowników domów pomocy społecznej 
oraz 199 280 zł z programu „Wsparcie osób starszych i ka-
dry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdzia-
łania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego 
skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 
na pomoc osobom starszym i  kadrze świadczącej usługi 
społeczne. Przeznaczył także 53 900 zł na laptopy z opro-
gramowaniem dla uczniów szkół, aby mogli realizować 
zajęcia lekcyjne online. Przekazał środki na finansowanie 
kwarantanny zbiorowej w  Biskupicach w łącznej kwocie 
145 266,23 zł (marzec–sierpień) oraz 16 222 zł dla szpita-
la na zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla pod-
miotów leczniczych.

Tekst: Marta Tomaszewska

Dodatkowe wsparcie dla powiatu

Od początku 2020 roku w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych przebudowane zostały dwa odcinki dróg 
powiatowych: 1. Droga nr 2837C Skulsk – Tomisławice w 
miejscowościach Przewóz i Katarzyna. Wykonano tam 
nową dwuwarstwową nawierzchnię z betonu asfaltowe-
go ze wzmocnieniem geosiatką oraz wyprofilowaniem i 
umocnieniem poboczy wraz z oczyszczeniem przydroż-
nych rowów. 2. Droga nr 2806C Bronisław – Bieganowo 
w miejscowości Bronisław, gdzie wykonano podobne 
prace. Trzeci odcinek w ramach FDS jest w trakcie reali-
zacji, obejmuje on rozbudowę drogi powiatowej nr 2817 
C Radziejów – Bytoń (ul. Armii Krajowej) i polegał będzie 
na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowe-

go, budowie ścieżki pieszo-rowerowej oraz wykonaniu 
oświetlenia. Zarząd Dróg Powiatowych w  Radziejowie 
otrzymał 50% dofinansowania na każdy z tych odcinków.

Dodatkowo do FDS zostały złożone wnioski na prze-
budowę czterech odcinków dróg w roku 2021. Będą to: 
droga nr 2837C Skulsk – Tomisławice w miejscowościach 
Katarzyna i Nowa Wieś, droga nr 2574C Kruszwica – Dobre 
w miejscowościach Bronisław i Koszczały, droga nr 2814C 
Samszyce – Izbica Kuj. w miejscowości Galonki oraz dro-
ga nr 2826C Faliszewo – Rybiny w miejscowościach Zgniły 
Głuszynek i Miłachówek.

Tekst: Andrzej Pawlak

Fundusz Dróg Samorządowych
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(od lewej): Krzysztof Rosiński, Alina Krupińska, Jadwiga Muszyńska

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Toruniu 
od kilkunastu lat jest organizatorem Mistrzostw w Strzelectwie 
Sportowym, w którym udział biorą Nauczyciele i Pracownicy 
Oświaty Kujawsko-Pomorskiego Okręgu ZNP. 

Tegoroczny XXIII konkurs zakończył się sukcesem Oddziału ZNP 
w Radziejowie. Uczestnicy byli nie do pokonania. Jagoda Muszyń-
ska z Zespołu Szkół i Placówek oraz Krzysztof Rosiński z Zespołu 
Szkół Mechanicznych wywalczyli I miejsca indywidualnie i druży-
nowo. Przywieźli ze sobą piękne puchary.

Zarząd Oddziału jest także w posiadaniu Pucharu przechodniego 
ufundowanego przez Prezydenta Miasta Torunia. Puchar ten jest już 
naszą własnością, bowiem trzykrotnie obronili go nauczyciele i pra-
cownicy z naszego terenu. Puchar ten to piękna statuetka Mikołaja 
Kopernika. Oddział ZNP w Radziejowie zamierza wkrótce, po odda-
leniu się koronawirusa, zorganizować powiatowe zawody nauczy-
cieli i pracowników oświaty w pływaniu i strzelectwie sportowym.

Z okazji minionego Święta Edukacji Narodowej składamy 
wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia zdrowia, 
satysfakcji zawodowej, szczęścia w życiu osobistym. 

Tekst: Alina Krupińska, Prezes Oddziału ZNP
Foto: nadesłane

Sukcesy nauczycieli w strzelectwie sportowym

Piękna inauguracja

Spotkanie prowadziła prezes PCK w Radziejowie Alina Krupińska (stoi w głębi)

Z zachowaniem wszystkich zabezpieczeń 
epidemiologicznych Zarząd Oddziału wspól-
nie z opiekunami kół nakreślił program dzia-
łania na rok szkolny 2020/2021.Uczestnicy 
otrzymali materiały do działania opracowane 
przez Marię Domańską i Janinę Kowalską. 
W  planie pracy znalazły się regulaminy kon-
kursów, jak również najważniejsze kierunki 
działania związane z sytuacją zdrowotną kraju.

Szczególną uwagę zwrócono na: popra-
wę bezpieczeństwa, profilaktykę uzależnień, 
promocję zdrowego stylu życia i honorowe 
krwiodawstwo. Oddział włączył się także 
w  Akcje Ogólnopolskie takie jak: Gorączka 
Złota, Tydzień PCK.

W rozpoczętym roku szkolnym dyrek-
cjom szkół, nauczycielom i  pracownikom 
oświaty Oddział Rejonowy PCK w Radziejo-
wie składa serdeczne życzenia. 

Tekst: Alina Krupińska, Prezes Oddziału ZNP
Foto: Alicja Górczyńska

Emilia wywalczyła  
wicemistrzostwo Polski

Uczennica klasy III liceum ogólnokształcącego z innowacją pe-
dagogiczną pożarnictwo i ratownictwo medyczne w Zespole Szkół 
RCKU w Przemystce – Emilia Pietras – została wicemistrzynią Polski 
w kickboxingu w kategorii juniorek w wadze do 56 kg w formule Full 
Contact. Zawody odbyły się w Drezdenku. 

Emilia na co dzień trenuje w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół 
w Inowrocławiu. Warto przypomnieć, że jest to już kolejne wicemi-
strzostwo Polski wywalczone przez Emilię. Serdecznie gratulujemy 
i czekamy na kolejne sukcesy.

Tekst: Tomasz Olczak
Foto: nadesłane Wicemistrzyni z kolegami z klubu sportowego

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Radziejowie nie za-
przestał swojej działalności. 28 września br. odbyło się robocze spotkanie 
opiekunów Szkolnych Kół PCK, na które przybyło 20 osób. 
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Wanda Wiatrowska: 1 września 
2019  r. objął Pan stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Mecha-
nicznych w Radziejowie. To bar-
dzo zaszczytna, ale jednocześnie 
odpowiedzialna funkcja. Czy 
pierwsze emocje już opadły? 

Błażej Barczak: Od września mi-
nął już rok. Pierwsze emocje opa-
dły, w to miejsce pojawiły się nowe 
wyzwania, plany, projekty, a co za 
tym idzie również nowe emocje. 
Myślę, że taka sytuacja towarzyszyć 
mi będzie przez całą pięcioletnią 
kadencję.
W.W.: We współczesnym świecie szkoła musi sprostać wie-
lu wyzwaniom. Musi współpracować z różnymi instytu-
cjami, aby wspierać rozwój uczniów. Z jakimi podmiota-
mi współdziała Pańska szkoła?

B.B.: Jako dyrektor chcę stworzyć miejsce, które zapewni 
wszechstronny rozwój ucznia. Nasza oferta musi wpasowy-
wać się w oczekiwania współczesnego rynku pracy. Wobec-
nymroku szkolnym otworzyliśmy dwa nowe kierunki: technik 
spawalnictwa i technik reklamy. Wszystkie nowe kierunki 
konsultujemy z Wojewódzką Radą Rynku Pracy, w swojej ofer-
cie stawiamy na szkolnictwo zawodowe, przygotowujemy do 
kontynuowania nauki nastudiach, ale również kształcimy tak, 
aby każdy nasz absolwent mógł znaleźć dobrze płatną pracę 
po technikum czy szkole branżowej. „Mechanik” współpra-
cuje na wielu płaszczyznach: z lokalnymi przedsiębiorcami, 
uczelniami wyższymi, Komendą Powiatową Policji wRadziejo-
wie, jednostką wojskową z Inowrocławia, Wojskową Komen-
dą Uzupełnieńwe Włocławku, agencją reklamową Propeller, 
Erasmus Plus – praktyki i staże zagraniczne, stowarzyszeniem 
Unitis Viribus. Najważniejsza dla nas jest współpraca z praco-

dawcami, ponieważ to oni wskazu-
ją nam kierunki dalszego naszego 
działania.
W.W.: A jak ocenia Pan współpra-
cę na linii szkoła – rodzic?

B.B: Moja wizja szkoły opiera 
się na współpracy z rodzicami. 
Odgrywają w niej dużą rolę, czyn-
nie uczestniczą w  życiu szkolnym, 
wspólnie z uczniami i nauczyciela-
mi współpracują przy projektach, 
przedstawieniach, czują się czę-
ścią szkoły, na którą mają również 
wpływ. Bez dobrej współpracy na 
linii szkoła–rodzic nie możemy mó-

wić o dobrej atmosferze i sukcesie placówki.
W.W.: Budynek szkolny pięknie prezentuje się w nowej 
elewacji. Jak długo trwały prace budowlane? Skąd pozy-
skaliście fundusze?

B.B.: W obecnym roku szkolnym odnowiliśmy elewację, 
ociepliliśmy budynek wymieniliśmy okna. Było to możliwe 
dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Radziejowie, cał-
kowity koszt to ok. 1,2 mln zł. Pozyskane dofinansowanie to 
ponad 1 mln zł. Oprócz wspomnianej inwestycji, dzięki umie-
jętnościom naszych pracowników i przy pomocy uczniów, 
wykonaliśmy szereg prac remontowych.
W.W.: A o czym marzy prywatnie Błażej Barczak? 

B.B.: Marzę o tym, aby każdy uczeń, rodzic, nauczyciel 
utożsamiał się z „Mechanikiem”. Mówił o nim: „moja szkoła”, 
czuł się w niej jak u siebie, aby szkoła tętniła życiem i była 
otwarta. Niech kojarzy się jako miejsce spotkania z kulturą, 
miejsce rozwoju własnych zainteresowań, w którym oprócz 
nauki każdy miło spędza czas i chętnie do niej wraca. Wiem, 
że możemy taką szkołę zbudować.
Dziękuję za rozmowę.

Dyrektor Błażej Barczak na tle patrona szkoły

Mam pomysł na szkołę – rozmowa z dyrektorem 
„Mechanika” Błażejem Barczakiem

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Pre-
zydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną 
lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Biblioteka 
i  Ośrodek Kultury w  Piotrkowie Kujawskim już po raz 
kolejny włącza się do tej akcji.

Balladyna Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskie-
go romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 
roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigrac-
ji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski pow-
stania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. 

Zapraszamy do odwiedzania naszych stron internetowych 
oraz profilu w mediach społecznościowych, gdzie można 
wysłuchać fragmentów „Balladyny” w interpretacji: Wandy 
Wiatrowskiej, Moniki Kardacz i Anny Kelta-Chmielewskiej. 
Zachęcamy również Czytelników, którzy posiadają własny 

(od lewej): Monika Kardacz, Wanda Wiatrowska, Przemysław Wawrzyniak, Anna Kelta
-Chmielewska

Spotkanie z „Balladyną”

egzemplarz „Balladyny” do odwiedzin biblioteki, gdzie otrzy-
macie pamiątkowy stempel w Waszej książce.

Tekst/Foto: BiOK Piotrków Kujawski
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We współpracy z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku Towarzystwo Miłośników Kujaw zorganizowało w Izbie 
Regionalnej wystawę ,,Haft kujawski, tradycja i współczesność 
w  ośrodku radziejowskim”. Można na niej zobaczyć ponad 
pięćdziesiąt eksponatów pochodzących ze zbiorów włocławskiego 
muzeum, zbiorów TMK oraz od osób prywatnych. Są przepiękne 
czepce, fartuchy, bielizna stołowa. Podziwiać można hafty kujawskie 
wykonane na tiulu, inlecie i płótnie, przepiękne wyszycia kompozycji 
kwiatowych czy misternych wzorów geometrycznych. 

Wystawę można zwiedzać do 5 grudnia we wtorki i czwartki 
od 10.00 do 15.00.

Wystawa została zrealizowana ze środków Starostwa 
Powiatowego w Radziejowie.

Tekst: Ewa Smykowska
Foto: Karol Szmagalski

Wystawa haftu w Izbie Regionalnej

Kolejna publikacja autorstwa OSP wydana

Kącik mola książkowego

Druhowie ochotnicy w powiecie radzie-
jowskim nie tylko gaszą pożary i ratują 
ludzkie życie, ale także prowadzą działal-
ność wydawniczą. 28 sierpnia br. odbyła 
się promocja kolejnej publikacji, która 
powstała z inicjatywy i dzięki staraniom 
Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP 
w Radziejowie.

„Słownik Biograficzny członków Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Radziejowie w latach 1999–2019” 
pięknie wpisuje się w obchody 20-lecia po-
wołania powiatów samorządowych w Pol-
sce. Jest to praca zbiorowa pod redakcją 
Romana Szczerbiaka. W słowie wstępnym 
prezes zarządu napisał: Publikacja niniejsza 
nie jest opracowaniem naukowym, a jedynie 
ma ukazać ludzi zaangażowanych w działal-
ność społeczną w myśl hasła „Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek”.(…) Mają różne pocho-
dzenie społeczne, różnorodne wykształcenie, 

rozmaite zawody, pracują w rozlicznych in-
stytucjach, firmach lub są emerytami. Łączy 
ich jedna pasja – niesienie pomocy drugiemu 

człowiekowi w  potrzebie oraz uczestniczenie 
w życiu kulturalno-oświatowym swoich śro-
dowisk. Nie liczą czasu na działalność dla do-
bra Związku oraz drugiego człowieka.

Obok 42 życiorysów wraz ze zdjęciami 
członków Zarządu Oddziału Powiatowego 
OSP RP w Radziejowie, w słowniku umiesz-
czono także imienne listy druhów, wybra-
nych do władz kierownictwa Związku na 
Zjazdach Powiatowych ZOP ZOSP RP w Ra-
dziejowie. Słownik jest rzetelnie opracowa-
ny i starannie wydany. To przedsięwzięcie 
mogło się udać dzięki zaangażowaniu wie-
lu osób – druhów członków zarządów oraz 
sponsorów, którym prezes zarządu dh Ro-
man Szczerbiak składa serdeczne podzięko-
wania.

Zapraszam do lektury „Słownika Biogra-
ficznego członków Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Radziejowie w latach 1999–2019.”

Tekst: Wanda Wiatrowska
Foto: Mirosław Kowalski

Druh Roman Szczerbiak, prezes Zarządu Powiatowego 
OSP RP w Radziejowie prezentuje nową publikację

W ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa radziejowska książnica wzbogaci-
ła się o wiele nowych książek. Jest tyle ciekawych tytułów, że trudno zdecydować 
czym zaciekawić czytelników. Proponuję dwa – „Na dalekiej Ukrainie. Dzieje 
Kozaczyzny do 1648” i „Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648–
1651”  Władysława A. Serczyka.

Ukraina i Kozaczyzna kojarzą się dziś z wydarzeniami zaprezentowanymi 
w  Trylogii Henryka Sienkiewicza. Barwność i plastyczność opisywanych przez 
niego obrazów miała niespotykaną do tej pory siłę. Tymczasem rzeczywistość 
była zgoła inna – nie brakowało w niej humoru, radości i wesela. Ale nie bra-
kowało też żalu, smutku, a nawet rozpaczy. Swobodne bytowanie wielokrotnie 
okupione było łzami i krwią. Za demokratycznymi instytucjami kryła się głębo-
ka nierówność społeczna. Wspaniała, bujna przyroda – jakże pięknie opisywa-
na – dotkliwie dawała się ludziom we znaki. Bohaterskie czyny często przypła-
cano życiem. Zamiarem autora było przedstawienie kozackiej codzienności, 
a także wprowadzenie czytelnika w świat tamtejszych zwyczajów, wierzeń, 
funkcjonowania instytucji, niezrealizowanych ideałów oraz stosunków panu-
jących wewnątrz ukraińsko-kozackiej społeczności.

Tekst/Foto: Dorota Świderska MiPBP Radziejów



5Wieści gminne z Bytonia

Przebudowa kolejnych odcinków dróg  
zakończona

Gmina Bytoń zakończyła realizację zadania pn.: „Przebudo-
wa drogi gminnej nr 180506C Bytoń, Przebudowa drogi gminnej 
nr  180605C Dąbrówka-Potołówek, Przebudowa drogi gminnej 
nr  180502C Świesz-Czarnotka”, projekt był realizowany w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. Poddano przebudowie prawie 
3 km dróg gminnych, które zyskały nową nawierzchnię, utwardzo-
ne pobocza oraz oznakowanie. W trosce o dobro życia mieszkań-
ców oraz infrastrukturę drogową zrealizowane zostały 3 inwestycje 
drogowe w sołectwach Bytoń, Dąbrówka oraz Świesz. Każdy odci-
nek drogi posiada zatwierdzoną organizację ruchu według której 
zamontowano znaki oraz barierę ochronną, co bezpośrednio przy-
czyni się do bezpiecznego poruszania się ich użytkowników. Jezdnie 
wykonane są na podbudowie tłuczniowej z nawierzchnią bitumicz-
ną realizowaną dwuwarstwowo, składającą się z warstwy wiążącej 
4 cm i ścieralnej 4 cm. W ramach zadania wykonano dwa przepusty 
dla dróg bezpośrednio połączonych z drogą powiatową.

Samorząd gminny terminowo wywiązał się z realizowanego za-
dania i już 28 września br. oddał do użytkowania przebudowane 
odcinki dróg. Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 186 732,78 zł, 
z czego dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
wyniosło 703 424,00 zł oraz dofinansowania ze środków Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych 439 310,41 zł.

Tekst/Foto: Łukasz Estkowski
Bytoń

Dąbrówka-Potołówek

Świesz-Czarnotka 



6 Wieści gminne z Dobrego

22 czerwca 2020 r. wójt gminy Dobre Stefan Śpibida oraz skarbnik 
gminy Agata Szydłowska złożyli podpisy na umowie o dofinansowa-
nie projektu pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowo-
ści Krzywosądz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w  miejscowości 
Dęby” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, dzia-
łania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, pod-
działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym in-
westycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozpoczęły się już prace związane z rozbudową stacji uzdatniania 
wody w Krzywosądzy, które swoim zakres obejmować będą m.in.: roz-
biórkę i budowę nowego budynku SUW, budowę dwóch zbiorników 
retencyjnych po 100 000 litrów oraz studni głębinowej. Ponadto zo-
staną wykonane prace modernizacyjne urządzeń technologicznych 
oraz udoskonalające infrastrukturę sanitarną i elektryczną.

Kolejnym etapem projektu będzie budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Dęby. W ramach zadania planuje się wykona-
nie kolektora sanitarnego oraz przyłączy i przepompowni przydo-
mowych wraz z ich instalacją elektryczną.

Projekt ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców gmi-
ny Dobre poprzez usprawnienie systemu zaopatrzenia mieszkańców 

w wodę dzięki zastosowaniu urządzeń i technologii spełniających naj-
wyższe standardy, jak również zapewnienie prawidłowej gospodarki 
wodno-ściekowej mającej na celu ochronę środowiska naturalnego.

Całkowita wartość projektu to 3  124  527,64 zł. Kwota dofi-
nansowania wynosi 1 611 600,00 zł, co stanowi 63,63% poniesio-
nych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Tekst/Foto: Katarzyna Marciniak
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Podpisano umowę na dofinasowanie przebudowy  
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzywosądz 

oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęby

W nowym roku szkolnym 2020/2021 do Publicznego Przedszko-
la „Kujawiaczek” w  Dobrem dołączyła nowa grupa „Kwiatki” w od-
dziale zamiejscowym w Byczynie. Do nowo utworzonego oddziału 
uczęszczają dzieci w wieku 3,4,5 i 6 lat. Inwestycja ta powstała w ra-
mach dwóch projektów: „Adaptacja ze zmianą sposobu użytkowa-
nia części pomieszczeń mieszkalnych 
na pomieszczenia przedszkolne 
w  Szkole Podstawowej w Byczynie” 
oraz „Poprawa jakości świadczenia 
usług edukacyjnych przez przedszko-
le w Byczynie” w  ramach Osi Priory-
tetowej 10 Innowacyjna edukacja 
Działania 10.2 Kształcenie ogólne 
i  zawodowe Poddziałania 10.2.1 Wy-
chowanie przedszkolne Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu infrastruktu-
ralnego, który zakończył się latem, była 
adaptacja ze zmianą sposobu użytko-
wania części pomieszczeń mieszkal-
nych na pomieszczenia przedszkolne 
w celu utworzenia 22 nowych miejsc 
przedszkolnych w Publicznym Przed-

szkolu w Dobrem, oddział zamiejscowy w Byczynie. Całkowita wartość 
inwestycji to 150 453,75 zł. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowa-
nie unijne w kwocie 127 885,68 zł. Reszta środków pochodziła z bu-
dżetu samorządu.

Z kolei dzięki projektowi pn. „Poprawa jakości świadczenia usług 
edukacyjnych przez przedszkole w By-
czynie”, który rozpoczął się 01.09.2020 
r. i trwać będzie do 31.08.2021 r. pla-
nuję się dofinansować etat nauczycie-
la i pomocy nauczyciela, którzy swoją 
opieką obejmą dzieci korzystające 
z nowo utworzonych miejsc przed-
szkolnych. Dodatkowo zdecydowano 
się również na dofinansowanie zwięk-
szenia kompetencji nauczyciela oraz 
na dofinansowanie zakupu niezbęd-
nego wyposażenia do sprawnego 
działania nowoutworzonego oddziału 
przedszkolnego.

Całkowita wartość projektu to 
207 917,80 zł, z czego 176 730,19 zł 
stanowi wkład funduszy europej-
skich (jest to 85% wydatków kwalifi-
kowalnych w ramach projektu).

Tekst/Foto: Katarzyna Marciniak

Nowy oddział przedszkolny 
„Kwiatki” w gminie Dobre

Roboty budowlane przy nowym budynku stacji

Dzieci z oddziału przedszkolnego podczas zabawy
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W Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach, 4 październi-
ka2020  r., odbyło się Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu 
Ludowego Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych. Przestrzegając 
reżimu sanitarnego, staraliśmy się jak najlepiej przygotować wyda-
rzenie. Nim nastąpiły prezentacje artystyczne poszczególnych grup, 
dyrektor GOK – Piotr Zieliński przywitał zgromadzoną publiczność, 
zachęcając do wysłuchania i obejrzenia spektakli. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, wsparcie i pie-
lęgnowanie kultury i tradycji regionu, które należy doceniać, by nie 
zanikły bezpowrotnie. Całe spotkanie prowadził – od lat współpra-
cujący z GOK – Andrzej Prętnicki. 

Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach wystąpili: 
1. „Kujawioki od Dobrego”, teatr obrzędowy – „Kiszenie kapusty”
2. Mieczysław Wincenty Sobczak, śpiewak ludowy z Gołaszewa – 

Skowroneczek i Chłopek Ci jo, chłopek
3. Jadwiga Muszyńska, śpiewaczka ludowa z Przydatków Goła-

szewskich – Rośnie ziele, Sum na boru szyszki i Po cóż żeś mnie 
Matuleńko

4. Teatrzyk Dziecięcy „Kruszynka” z Kruszyna, teatr obrzędowy – 
Dożynki Maryśki

5. Alicja Kijek, śpiewaczka ludowa z Baruchowa – pieśni kujawskie
6. Patrycja Miłek, śpiewaczka ludowa z Baruchowa – pieśni kujawskie
7. Teatr Ludyczny Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych Manowce, 

teatr obrzędowy – Wykluczona
8. Danuta Kaczmarek, śpiewaczka ludowa ze Śmiłowic – Po co żeś 

mnie matuleńko za mąż wydała, Pieśń sieroca
9. Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” – grupa młodzieżowa, teatr ob-

rzędowy – Andrzejki u Józi
10. Klub Seniora „Kujawy Bachorne Nowe”, działający przy GOK 

w Osięcinach, teatr obrzędowy – Wieńcowe u Dziedzica na Kuja-
wach

11. Aleksandra Laskowska, gawędziarka z Inowrocławia – O tym jak 
jo i Jacha bylim w Inie

12. Ewa Kowalczyk, śpiewaczka ludowa z Radojewic – Córuś moje, 
dziewczę moje i Jagym jechoł wieczorym do Ciebie

13. Zofia Schmidt, śpiewaczka ludowa z Radojewic – Poszłam do 
gościńca i Czemu żeś mnie matulinku

14. Mirosław Pietrzak, śpiewak ludowy z Osięcin – Na kujawskiej, 
polskiej ziemi

15. Zbysław Balcerowski, śpiewak ludowy z Osięcin – Kiej jo pójdę 
na Bachorze i Oznóm Ci jo

Po obejrzeniu wszystkich występów komisja w składzie: przewod-
nicząca – Elżbieta Kornaszewska – choreograf; członkowie: Agnieszka 
Kostrzewa, etnograf i Marta Wierzbiańska – muzyk przyznało nagrody 
finansowe ufundowane przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich. I nagrodę za spektakl odebrał Teatrzyk 
Dziecięcy „Kruszynka” za spektakl Dożynki Maryśki. II nagroda po-
wędrowała do Klubu Seniora „Kujawy Bachorne Nowe” za spektakl 
Wieńcowe u Dziedzica na Kujawach. Za przyśpiewki ludowe I nagroda 
została przyznana Zbysławowi Balcerowskiemu z Osięcin, II nagro-
dę otrzymała Danuta Kaczmarek ze Śmiłowic, zaś III nagroda powę-
drowała do Ewy Kowalczyk z Radojewic. 

Specjalna nagroda Jury trafiła do Teatru Ludycznego Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Twórczych Manowce za spektakl Wykluczona. 
Nagrodę za kreację aktorską otrzymała Julia Dąbrowska z  Te-
atrzyku Dziecięcego „Kruszynka” a nagrodę dla solisty – kapela 
Klubu Seniora „Kujawy Bachorne Nowe”. Julia Skowrońska zo-
stała nagrodzona za reżyserię, Sebastian Frodym za scenariusz. 
Jury zwracało uwagę na dbałość o estetykę oraz dostosowanie 
strojów ludowych i obrzędowych. Nagrody rzeczowe i upominki dla 
wszystkich uczestników ufundowało Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Kultury w Bydgoszczy.

Podczas spotkania można było podziwiać wystawy prac twórców 
ludowych: rzeźby – Romuald Słomczewski, hafciarstwo – Mirosława 
Pakulska, kolekcja z porcelany – Urszula Ochocińska, narzędzia ze-
garmistrzowskie – Władysław Małkowski. 

W Osięcinach pielęgnujemy kujawską kulturę

Przygotowania poczęstunku podjął się, przy wsparciu finanso-
wym Samorządu Gminy Osięciny, GOK. Podziękowania należą się: 
Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich „Polne kwiaty” z Kościelnej Wsi za 
przygotowanie regionalnej żywności i ciast oraz pracownikom GOK: 
Łucji Izydorczyk, Andrzejowi Domańskiemu i Bożenie Gajewskiej za 
zaangażowanie i pomoc.

Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: GOK w Osięcinach, Ku-
jawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Krajowa Sieć 
Obszarów Wiejskich. Dziękujemy z całego serca osobom, które przy-
czyniły się do tego, aby przebiegło pomyślnie. Spotkanie odbyło się 
w ramach projektu realizowanego przez GOK: „Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie”. Więcej informacji oraz galerię zdjęć można zo-
baczyć na naszej stronie: www.gok-osieciny.pl. 

Tekst: Justyna Izydorczyk
Foto: Tomasz Zieliński

Sceny z prezentacji konkursowych grup teatralnych
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Dożynki to uroczystość o wieloletniej tradycji. Tegoroczne Świę-
to Plonów w piotrkowskim mieście i gminie obchodziliśmy 30 sier-
pnia 2020 r. Starostami dożynek byli: Małgorzata Krygier oraz 
Włodzimierz Kubiak.

Uroczystość gminno-parafialna rozpoczęła się zbiórką uczest-
ników przez kościołem pw. Św. Jakuba, a następnie poświęceniem 
wieńca dożynkowego i darów, przygotowanych przez sołectwa 
z Anusina, Palczewa, Rogalina, Świątnik, Piotrkowa Kujawskiego, 
Wójcina, Połajewa oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrkowa Ku-

jawskiego. Nie zabrakło przyśpiewek dożynkowych w wykonaniu 
zespołu folklorystycznego „Piotrkowianie”. Po uroczystej mszy dz-
iękczynnej burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomir 
Bogucki podziękował rolnikom za ich pracę i trud, a po wyjściu ze 
świątyni nastąpiło dzielenie się chlebem – symbolem zbiorów.

Dożynkowe spotkanie zakończył występ Orkiestry Dętej, która 
wykonała kilka znanych i lubianych utworów muzyki rozrywkowej.

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Ireneusz Kucharski

Tegoroczne dożynki przebiegały w reżimie sanitarnym – poświęcenie chleba Dożynkowy korowód

W podziękowaniu za rolniczy trud

Integracja seniorów
Czwarta edycja Pikniku Seniorów odbyła się 13 sierpnia br. 
Impreza organizowana jest przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury 
w Piotrkowie Kujawskim oraz klub seniora „Złota Jesień” i już na 
stałe wpisała się w coroczny kalendarz wydarzeń. Celem pikni-
ku jest integracja środowisk senioralnych.

Seniorzy chętnie uczestniczyli we wspólnych zabawach tanecznych

zygotowane były pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za działal-
ność na rzecz aktywności piotrkowskich seniorów.

Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku, po 
którym na scenie zaprezentowali się: zespół folklorystyczny „Piotr-
kowianie”, bracia Błaszczyk, Andrzej Prętnicki, a do tańca przygry-
wał zespół Romka Mrówczyńskiego. Swoje umiejętności oraz formę 
zaprezentował Andrzej Michałowski, aktualny mistrz świata i Euro-
py w  Kettlebell lifting. Organizatorzy pikniku przygotowali dla se-
niorów konkursy z nagrodami i smaczną kiełbaskę z grilla, a także 
zachowali wszelkie zasady bezpieczeństwa, obowiązujące w cza-
sach pandemii. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygot-
owanie i organizację Pikniku Seniorów. Zapraszamy za rok!

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Arkadiusz Szczurowski

W tym roku na nasze zaproszenie odpowiedziało 7 klubów z: 
Wierzbinka, Skulska, Radziejowa, Dobrego, Piotrkowa Kujawskiego, 
Zborowca oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Piotrków 
Kujawski. Spotkanie otworzył dyrektor BiOK Przemysław Waw-
rzyniak. Przywitał uczestników pikniku i zaproszonych gości: Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim Arkadiusza 
Włodarskiego, Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
Włodzimierza Kubiaka oraz radną powiatu radziejowskiego Alicję 
Wójcik. Dla przedstawicieli klubów i kół działających przy BiOK pr-

Zabawy sprawnościowe
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„Człowiek kochający książki jest bogatszy 
od innych”

(Ralph Waldo Emerson)

„Mała książka – wielki człowiek” to ogólnopolska kampania 
społeczna, która ma celu zachęcić rodziców do odwiedzania bi-
bliotek i codziennego czytania swoim pociechom. Nasza placów-
ka już po raz trzeci bierze udział w tym projekcie, realizowanym 
przez Instytut Książki od 2018 roku, aby promować czytelnictwo 
najmłodszych.

W Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym w Skibinie, 
bibliotece w Płowcach i filii bibliotecznej w Czołowie czekają 
wyprawki czytelnicze dla dzieci urodzonych w latach 2014-2017. 
Beneficjentami projektu są zarówno dzieci, które już są czytel-
nikami, jak i te, które przyjdą z rodzicami i zostaną zapisane do 
biblioteki. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwie-
dzi jedną z  naszych placówek, otrzyma Wyprawkę Czytelniczą: 
książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. 

Dzieciom, które otrzymały „Pierwsze czytanki” w poprzedniej 
edycji, nie wydajemy ich ponownie, dziecko może otrzymać ko-
lejną kartę do zbierania naklejek. Za każde wypożyczenie książ-
ki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, 
a  po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dy-
plomem.

Drodzy rodzice, dziadkowie, opiekunowie pozwólcie, aby 
dziecko mogło bardziej poznać bibliotekę, by uczyło się samo-
dzielności, odpowiedzialności, kształtowało nawyk czytania. To 
książka rozwija umysł, rozbudza wyobraźnię dziecka, wpływa na 
przyszłe życie kulturalne naszych milusińskich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym projekcie, nic nie 
tracimy, a zyskać możemy wiele.

Tekst: Arleta Matuszewska

Sieć Kultury  
to budowanie relacji społecznych

Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie uczestniczy 
w projekcie ,,Sieć na Kulturę w podregionie włocławskim”, współfi-
nansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działa-
nia 3.2 Innowacyjne rozwiązywania na rzecz aktywizacji cyfrowej). 
Projekt skierowany jest do Gminnych Samorządowych Instytucji 
Kultury, ich pracowników oraz dzieci i młodzieży (10-18 lat). Okres 
realizacji: jesienno-zimowy.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kwalifikacyjnych 
i cyfrowych pracowników GOK-B, rozwijanie kompetencji cyfrowych 
dzieci i młodzieży oraz zwiększenie potencjału techniczno-dydak-
tycznego GOK-B. Przyczyni się to do stworzenia  trwałej struktury 

dostępu do wiedzy w zakresie aktywności cyfrowej, podwyższenia 
kompetencji cyfrowych oraz wzrostu aktywności cyfrowej społec-
zności lokalnej.

Dzieci i młodzież zainteresowane  szkoleniami  praktycznymi 
prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu i zapisy w GOK-B 
w Skibinie, gdzie  będą odbywać się sobotnie szkolenia. Dokładną 
datę rozpoczęcia zajęć  podamy w późniejszym terminie.

Osoba do kontaktu – dyrektor GOK-B Urszula Rosół,  
tel. 664 126 554

Serdecznie zapraszamy
Tekst: Urszula Rosół
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Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to 
rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem 
pół wieku. Po dłuższej przerwie związanej z pandemią koronawirusa 
znów mogliśmy gościć w murach Urzędu Gminy Topólka Jubilatów 
obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego. 24 września 2020 r. 
przybyło sześć par małżeńskich, których wójt Konrad Lewandow-
ski– w imieniu Prezydenta RP – odznaczył Medalami Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

Medale otrzymali Państwo: Łucja i Zygmunt Dogońscy, Jadwiga 
i Stanisław Domańscy, Sławomira i Henryk Kędzierscy, Stanisława 
i Stanisław Krych, Irena i Jan Skibińscy oraz Zdzisława i Stani-

sław Ulanowscy. W gronie Jubilatów znaleźli się również Genowe-
fa i Jan Chojnaccy oraz Irena i Kazimierz Kwiatkowscy. Niestety, 
z przyczyn osobistych nie mogli wziąć udziału w spotkaniu.

Po odegraniu „Marsza Mendelsona” wójt gminy Konrad Lewan-
dowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Borkow-
skim, skarbnikiem gminy Katarzyną Modrzejewską i z-cą kierownika 
USC Sylwią Ulanowską wręczyli legitymacje, gratulacje i  bukiety 
kwiatów dostojnym Jubilatom. Wójt skierował pod adresem odzna-
czonych słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie 
małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Życzył 
szczęścia i pomyślności na dalsze lata wspólnego życia oraz tego, 

by nigdy w ich otoczeniu nie zabrakło bliskich 
im osób. Wspomniał również, że nie zawsze 
w  związku są tylko piękne chwile – zdarzają 
się i te gorsze, ale razem można łatwiej prze-
zwyciężyć wszelkie trudności. Po wręczeniu 
medali Jubilaci mogli wspólnie skosztować 
okolicznościowego tortu oraz wznieść toa-
st lampką szampana. Spotkanie przebiegło 
w  miłej atmosferze, a Jubilaci chętnie wspo-
minali minione lata.

Wszystkim parom, które świętowały 
rocznicę 50-lecia pożycia małżeńskiego, 
życzymy dużo zdrowia i miłości na dalsze lata 
oraz wielu kolejnych rocznic.

Tekst: Sylwia Ulanowska 
Foto: Damian Lewiński

Wieści gminne z Topólki

Na trasie przejazdu

Uczestnicy rajdu rowerowego

Dla upamiętnienia 100. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszaw-
skiej z 1920 r., z  inicjatywy wójta gminy Konrada Lewandow-
skiego i Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Borkow-
skiego, 15 sierpnia 2020 r. został zorganizowany VII Gminny 
Rajd Rowerowy.

Na starcie stanęło 44 uczestników, w zdecydowanej większości 
z terenu naszej gminy, ale już od kilku lat uczestniczy w nim także 
zaprzyjaźniona grupa rowerowa „Herosi” z Osięcin, kilka osób z gmi-
ny Babiak i Lubraniec oraz jedna osoba z Łodzi.Zbiórka i start odbył 
się z parkingu przy kościele w Orlu. Przed startem uczestnicy zrobili 
sobie pamiątkowe zdjęcie przy obelisku przykościelnym, który upa-
miętnia walczących rodaków o wolną i niepodległą Polskę, a  tak-
że zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej, której wymownym 
przykładem jest wygrana Bitwa Warszawska z 15 sierpnia 1920  r. 
Zwycięstwo Polaków, zatrzymało pochód bolszewickiej Rosji na Za-
chód i uchroniło Europę przed komunizmem w okresie międzywo-
jennym.

Trasa rajdu prowadziła z Orla przez Żabieniec, Stawiska, Wincen-
towo, Trojaczek, Potołówek, Stefanowo, Głuszyn, Dąbrówka, Czarno-
cice, Miłachówek, Głuszynek, Rybiny i Orle – Plaża. Rajd liczył ok. 30 
km., plus dodatkowe kilometry, które musieli uczestnicy pokonać, 
aby dojechać na miejsce startu. Wszyscy zawodnicy otrzymali pa-
miątkowe koszulki, a na plaży w Orlu – miejscu zakończenia rajdu – 
czekała na nich  kiełbaska z grilla i woda mineralna. Wszyscy dzielnie 
ukończyli rajd.

Przejazd trasy rajdu zabezpieczała Policja z Radziejowa, za co 
składamy podziękowanie. Podziękowania należą się również dy-
rektorowi GOK Janowi Błaszczykowi za przypilnowanie wielu spraw 
organizacyjnych, Damianowi Lewińskiemu, który dokumentował fo-
tograficznie cały rajd, radnej Annie Lewandowskiej oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania rajdu.

Tekst: Stanisław Borkowski
Foto: Damian Lewiński

Od półwiecza zawsze razem

VII Gminny Rajd Rowerowy 2020
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Spotkanie policjantów z uczestnikami projektu  
„NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA”

Policjanci z Piotrkowa Kujawskiego zostali zapro-
szeni na spotkanie z mieszkańcami gminy. Rozma-

wiano o tematach ważnych dla bezpieczeństwa, zarówno zwią-
zanych z COVID-19, jak i ruchem drogowym.

Pogadankę zorganizowało Stowarzyszenie „Chwytaj Dzień”, które 
zaprosiło mieszkańców gm. Piotrków Kujawski do udziału w projek-
cie pn. ”NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA – aktywna integracja i ak-
tywizacja środowiskowa”. Piotrkowscy policjanci zaczęli od porad 
związanych z koronawirusem. Przypomnieli, jakie obowiązują zasa-
dy, gdy wchodzimy do sklepów czy instytucji oraz środków komuni-
kacji miejskiej. Mówili o obowiązku zakrywania ust i nosa. Podkre-
ślali, jak ważny jest dystans społeczny i dezynfekcja rąk.

Następnie przyszedł czas na tematykę związaną z bezpieczeń-
stwem w ruchu drogowym. Policjanci powiedzieli o podstawowych 
zasadach poruszania się po drogach publicznych. Mówili o obowiąz-
ku, używania odblasków poza terenem zabudowanym oraz o wpły-
wie tych elementów na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowe-

rzystów. Nie obyło się bez przykładów, zarówno tych pozytywnych, 
jak i negatywnych. Opowiedzieli o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpie-
czeństwa oraz aplikacji „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

Całe spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym z powodu pan-
demii koronawirusa. 

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Uczestnicy spotkania wraz z policjantami

Policjanci z radziejowskiej drogówki wspólnie z inspektorami ITD, wzięli pod lupę au-
tokary, którymi do szkół dojeżdżają uczniowie. Nie wszystkie pojazdy były sprawne.

Policjanci z radziejowskiego ogniwa ruchu drogowego w trakcie służby współpracowali 
z inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego we Włocławku. Sprawdzali autokary, które 
dowożą dzieci do szkół na terenie gm. Topólka.

Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracali   na sprawność układu hamulcowego, kie-
rowniczego, wycieki płynów, stan ogumienia oraz wyposażenie pojazdów. W trakcie działań 
sprawdzono cztery autokary. W dwóch pojazdach funkcjonariusze ujawnili nieprawidłowo-
ści, które skutkowały zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. Sprawdzeniu na stan trzeź-
wości i narkotyków poddano kierujących autobusami, nie było żadnych zastrzeżeń.

Kontrole te były przeprowadzone w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” i będą 
kontynuowane w innych gminach powiatu radziejowskiego.

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

W trosce o bezpieczeństwo uczniów

Przedszkolaki świecą przykładem

Wyróżnienie dla radziejowskiego funkcjonariusza

Bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy w towarzy-
stwie policjanta

Radziejowscy policjanci rozpoczęli akcję „Świeć przykładem”  w Przedszkolu Publicz-
nym nr 1 w Radziejowie. Dzieci usłyszały ważne rzeczy na temat bezpieczeństwa na 
drodze i w domu.

To był policyjny dzień w radziejowskim przedszkolu. Tematem przewodnim spotkania 
były kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci ogniwa ruchu drogowego mó-
wili o ważnej roli elementów odblaskowych, noszonych przez pieszych. Szczególnie teraz 
w okresie jesiennym, gdy zmrok zapada szybko i nieoświetleni piesi  są niewidoczni dla kie-
rowców aut. Następnie wszyscy chętni mogli poczuć się jak prawdziwi policjanci i zasiąść 
za kierownicą policyjnego wozu. Na zakończenie ubrane w odblaskowe kamizelki, maluchy 
udały się na przejście dla pieszych, gdzie pod okiem policjantów uczyły się bezpiecznego 
przejścia przez jezdnię.

Głównym celem akcji informacyjno-edukacyjnej „Świeć Przykładem” jest przypominanie  
i uświadamianie pieszym o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych.

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Byd-
goszczy odbyło się uroczyste ślubowanie 
przyjętych do służby policjantów. Wręczono 
także awanse, medale, odznaczenia i nagro-
dy policjantom i pracownikom Policji. Jeden 
z nich otrzymał pierwszy zastępca Komen-
danta Powiatowego Policji w Radziejowie.

1 października br. w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się ślu-
bowanie nowo przyjętych policjantów. Uro-
czystość była doskonałą okazją do gratulacji 

(po prawej) mł. insp. Tomasz Pacholski 
odbiera odznaczenie

i  wręczenia awansów na wyższe stanowiska 
oraz stopnie służbowe, Odznaczeń „Zasłużony 
Policjant” oraz Medali „Za Długoletnią Służbę”.

Jednym z wyróżnionych był mł. insp. To-
masz Pacholski, pierwszy zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Radziejowie. Postano-
wieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy został odznaczony Medalem 
Srebrnym „Za Długoletnią Służbę”. Gratulujemy 
i życzymy powodzenia w kolejnych latach służby.

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki
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PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 998/112

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
12.09.2020 r. w miejscowości Rudzk Duży powstał pożar. Na miejsce zda-
rzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Radziejów i jeden zastęp z OSP 
Piotrków Kujawski. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano rozwinięty 
pożar sieczkarni do kukurydzy. Podano dwa prądy wody na palący się obiekt. 
Straty w wyniku zdarzenia oszacowano na 70 tys. zł. Przypuszczalna przyczy-
na zdarzenia – zatarcie się łożyska.
20.09.2020 r. w miejscowości Bartłomiejowice, gm. Osięciny, doszło do 
wypadku drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Na miejsce 
działań zadysponowano jeden zastęp z JRG Radziejów i jeden zastęp z OSP 
Osięciny. Działania pierwszego zastępu polegały na udzieleniu KPP oraz 
wsparcia psychicznego. Po przybyciu zespołów ratownictwa medycznego 
przekazano im osoby poszkodowane. Droga była nieprzejezdna, Policja kie-
rowała ruchem. Miejsce akcji zabezpieczono, odłączono akumulatory, doko-
nano neutralizacji płynów poeksploatacyjnych. Straty w wyniku zdarzenia 
oszacowano na 30 tyś. zł. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia – wymuszenie 
pierwszeństwa przejazdu.
24.09.2020 r. w miejscowości Osięciny Skrzyżowanie, gm. Osięciny, doszło do 
wypadku drogowego z udziałem trzech pojazdów. Na miejsce zdarzenia za-
dysponowano dwa zastępy z JRG Radziejów i jeden zastęp z OSP Osięciny. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu zastano trzy pojazdy, które 
uległy kolizji drogowej. Na miejsce dojechały dwa zespoły ratownictwa medycz-
nego, które udzieliły pomocy osobom poszkodowanym. Droga krajowa DK 62 
była nieprzejezdna. Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala, jedna 
pozostała na miejscu bez obrażeń. Działania zastępów polegały na odłączeniu 
akumulatorów, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, neutralizacji wyciekłych pły-
nów eksploatacyjnych. Straty w wyniku zdarzenia oszacowano na 12 tys. zł. Przy-
puszczalna przyczyna zdarzenia – wymuszenie pierwszeństwa przejazdu.

Z ŻYCIA KOMENDY
21.08.2020 r. zastępca komendanta powiatowego mł. bryg. Jarosław Sto-
kwisz uczestniczył w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego. Podczas spotkania omówiono sytuację związaną ze stanem panują-
cej epidemii COVID 19 na terenie powiatu radziejowskiego.
28. 08. 2020 r. komendant powiatowy bryg. Adam Małecki uczestniczył 
w spotkaniu ZOP ZOSP RP, które odbyło się w Zagorzycach gm. Radziejów.
11. 09. 2020 r. zastępca komendanta powiatowego mł. bryg. Jarosław Sto-
kwisz uczestniczył w uroczystości nadania sztandaru dla Komendy Powiato-
wej PSP w Lipnie.
15.09. 2020 r. komendant powiatowy bryg. Adam Małecki uczestniczył 
w posiedzeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

PORADY
Kampania społeczna  
„CZUJKA na straży TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”
Sezon grzewczy 2020-2021

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

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz 
do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z 
uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. 
Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i  za-
truć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami 
szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń zwią-

Od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 250 zdarzeń, w tym:

Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość interwencji
1. Pożar 26
2. Miejscowe zagrożenie 201
3. Alarm fałszywy 23

zanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń 
związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz 
sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie 
odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa 
eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jedno-
rodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków 
obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów 
kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spa-
lania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od po-
wietrza, dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo 
zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest: bezwonny, bezbarwny, po-
zbawiony smaku. Blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie 
jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy dłu-
gotrwałym narażeniu śmierć.
Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność 
przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działa-
nie może wynikać z: nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, 
wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do 
standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w  związku z wymianą 
starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa 
się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczysz-
czenia z przewodów dymowych i spalinowych:
•	 cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, 

drewnem),
•	 dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
•	 co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej 

od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
•	 co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wenty-

lacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków 
mieszkalnych i  domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej 
raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów komino-
wych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
•	 Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy tech-

niczne przewodów kominowych.
•	 Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z  instrukcją pro-

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

wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosun-
ku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, sen-

ność, osłabienie, przyśpieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że 
ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się 
znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Tekst: mł. bryg. Jarosław Stokwisz
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Kapitan Władysław Nałęcz Małachowski  
– oddał Ojczyźnie to, co najcenniejsze

Czwartkowe popołudnie. Cmentarz w Piotrkowie Kujawskim, 
opustoszały, cichy. Nieliczni spacerowicze z zaciekawieniem 
przyglądają się dwóm panom, którzy w ciszy, skrzętnie pracują 
wokół pomnika. Przecież do Wszystkich Świętych jeszcze dale-
ko, myślą. Pomnik trochę zaniedbany, ale widać na nim ślady 
dawnej okazałości. To członkowie Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej Armii Krajowej – Paweł Betliński i Grzegorz Piasecki – 
porządkują grób kapitana Władysława Nałęcza Małachowskie-
go. W niedzielę 27 września 2020 obchodziliśmy stulecie jego 
śmierci.

Grupa rekonstrukcyjna w parafialnej Izbie Pamięci

Jak wielu młodych ludzi odpowiedział na wezwanie Ojczyzny. 
Mimo ran i kalectwa, jakie pozostawiła po sobie I wojna światowa 
i służba w armii carskiej, ruszył na front, aby bronić Polski przed 
bolszewicką nawałą. Walczył pod Radzyminem, odznaczył się od-
wagą, śmiałością działań, a przede wszystkim oficerskim kunsztem. 
Odznaczony został orderem Virtuti Militari. Zginął w pogoni za bol-
szewikami w bitwie niemeńskiej, pod Kronkami (dzisiejsza Białoruś). 
Staraniem brata jego ciało wróciło na Kujawy i spoczęło na piotr-
kowskim cmentarzu.

Do II wojny światowej i grób, i rocznica śmierci była świętowana 
przez lokalną społeczność. Czasy PRL-u to niestety próba zapomnie-
nia o tym człowieku. W stulecie śmierci bohatera, w 81. rocznicę 
powołania Służby Zwycięstwu Polsce, 27 września 2020 r. staraniem 
wicestarosty radziejowskiego Grzegorza Piaseckiego i proboszcza 
piotrkowskiej parafii ks. Krzysztofa Gąsiorowskiego wskrzesiliśmy 
pamięć kapitana Władysława Nałęcza Małachowskiego. Przed mszą 
odbyło się krótkie spotkanie w parafialnej Izbie Pamięci. Na nim i na 
uroczystej mszy referat o bohaterze wygłosił mgr G. Piasecki. Krótką 
część artystyczną przygotowała Marianna Kucharska oraz odczyta-
ny został list od wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogda-
nowicza. Nad oprawą medialną czuwał Ireneusz Kucharski. Po mszy 
poczet flagowy GRH Armii Krajowej w składzie G. Piasecki, P. Betliń-
ski, A. Lebiedziński, P. Kołodziejski, A. Bieganowski i K. Kowalski udał 
się na cmentarz, gdzie na grobie Kapitana złożono wieniec od woje-
wody, kwiaty i znicze od członków GRH Armii Krajowej. Zaciągnięta 
została warta, oddano honory. W imieniu organizatorów dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się w upamiętnienie wielkiego żołnierza, 
symbolizującego patriotyzm i umiłowanie ojczyzny. Szczególne po-
dziękowania przesyłamy panu wojewodzie za objęcie honorowym 
patronatem uroczystości.

Złożenie wiązanek na cmentarzu
Tekst: Krzysztof Kowalski
Foto: Ireneusz Kucharski

Wykład wicestarosty Grzegorza Piaseckiego na temat kapitana  
W. Nałęcza Małachowskiego



Książnica radziejowska

Miejska i Powiatowa  
Biblioteka Publiczna  

im. Franciszka Becińskiego 
w Radziejowie

ogłasza

Powiatowy Konkurs  
dla Osób Niepełnosprawnych 

– SZTUKA OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Hasło tegorocznego Konkursu  
– „ZIMOWA POCZTÓWKA”

Cele konkursu:
•	 propagowanie	 i	 promocja	 twórczości	 artystycznej	 osób	nie-

pełnosprawnych,
•	 poszukiwanie	uzdolnionych	plastycznie	osób	niepełnosprawnych,
•	 aktywizowanie	osób	niepełnosprawnych	oraz	stwarzanie	warun-

ków	do	szeroko	pojmowanej	integracji	społecznej	poprzez	sztukę.
•	 rozwój	osobowości	osób	niepełnosprawnych	poprzez	sztukę.

W	konkursie	mogą	wziąć	udział	wszystkie	osoby	niepełno-
sprawne,	bez	względu	na	wiek	i	rodzaj	niepełnosprawno-
ści,	uprawiające	amatorsko	lub	profesjonalnie	sztukę.

ZAŁOŻENIE KONKURSU:
–	 założeniem	 jest	 wykonanie	 pracy	 plastycznej	 –	 „Zimowa	

pocztówka”.	
–	 Uczestnik	może	wykonać	max.	3	prace	plastyczne	–	pocztówki
–	 Technika	dowolna	(	wyklejanie,	wydzieranie,	malowanie,	ry-

sowanie).
–	 format	pracy	A6	(pocztówkowy)
–	 na	pracy	należy	podać	–	imię	i	nazwisko,	szkoła	(w	przypad-

ku	ucznia)	i	nazwisko	opiekuna.

Termin nadsyłania prac do 20 listopada 2020 roku.
O	wyłonieniu	zwycięzców	konkursu	decyduje	powołana	w	 tym	
celu	Komisja	Konkursowa.
Dla	uczestników	przewidujemy	NAGRODY!

O	terminie	podsumowania	Konkursu	poinformujemy.

Prace należy kierować na adres: 
Miejska i Powiatowa  Biblioteka Publiczna w Radziejowie  
ul. Objezdna 33 
88-200 Radziejów	
tel. 54	2853280

Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna 

im. Franciszka Becińskiego  
w Radziejowie

zaprasza 

na wystawę  
pt. „OBROŃCY NIEPODLEGŁEJ”, 

poświęconą uczestnikom  
wojny polsko-bolszewickiej 

1920r., pochodzącym  
z Radziejowa i okolic

Wystawa dostępna dzięki uprzejmości 
Izby Regionalnej Towarzystwa 

Miłośników Kujaw w Radziejowie


