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Orszak Trzech Króli wywodzi się z polskiej tradycji jasełkowej i kolędniczej. Po raz czwarty za sprawą Stowarzyszenia Unitis Viribus  
i obu radziejowskich parafii przemaszerował ulicami Radziejowa

Foto: Mirosław Kowalski
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Zarząd Powiatu Radziejowskiego w miarę możliwości udzielał 
wsparcia jednostkom policji i straży pożarnej. Jako przykład takie-
go wsparcia można podać zakup masek do aparatów powietrznych. 
Ważnym aspektem w kontekście rozwoju powiatu jest również za-
pewnienie dostępnej i na możliwie wysokim poziomie opieki zdro-
wotnej. Jednym z przykładów jest otwarta w minionym roku pra-
cownia tomografii komputerowej i kolonoskopii.

Równie ważne, jak działania inwestycyjne czy w kapitał społecz-
ny, są wszelkie inicjatywy kulturalne wspierane przez Zarząd i Radę 
Powiatu. Działające na terenie powiatu organizacje i stowarzyszenia 
mogą liczyć na życzliwość i wsparcie ze strony władz powiatowych. 
Ważnym wydarzeniem w kalendarzu imprez powiatowych jest orga-
nizowane przez władze powiatowe Święto Powiatu Radziejowskie-
go. W 2019 roku impreza ta przyciągnęła rekordową liczbę uczestni-
ków i już na stałe wpisała się w kalendarz kulturalny powiatu.

W kolejnych latach będą kontynuowane inwestycje poprawiają-
ce jakość życia mieszkańców powiatu radziejowskiego. Niezmiernie 
ważne jest wspieranie rozwoju komunikacji i infrastruktury drogo-
wej. W bieżącym roku zaplanowano kolejne odcinki dróg powiato-
wych, które zostaną poddane przebudowie. Władze powiatowe nie 
zapominają również o osobach niepełnosprawnych. W roku 2020 
i  latach następnych zaplanowano realizację inwestycji ułatwiają-
cych osobom z niepełnosprawnościami dostęp do budynków uży-
teczności publicznej. Planuje się również kontynuację modernizacji 
szpitala powiatowego, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości 
świadczonych usług. Mamy świadomość, że szpital nie będzie funk-
cjonował bez odpowiednich kadr, zwłaszcza personelu medyczne-
go. Nieustająco podejmowane są działania w celu przyciągnięcia do 
Radziejowa specjalistów z różnych dziedzin, aby szpital funkcjono-
wał bez zakłóceń.

Podsumowując, nowy rok niesie wiele nowych wyzwań, którym 
jako samorząd będziemy musieli sprostać. Myślę, że dzięki zaanga-
żowaniu i współpracy uda nam się poprowadzić powiat radziejow-
ski w dobrym kierunku. Liczę na współpracę zarówno samorządów 
gmin wchodzących w skład powiatu, jak i organizacji pozarządo-
wych, które swoją działalnością wspierają samorząd powiatowy 
w realizacji zadań publicznych. Korzystając z okazji pragnę rów-
nież podziękować wszystkim, którzy współpracowali ze mną 
jako Starostą Radziejowskim oraz całym Zarządem Powiatu  
w Radziejowie w roku poprzednim. Życzę wszystkim zapału do 
pracy i realizacji zamierzeń w nowym roku.

Tekst: Jarosław Kołtuniak
Foto: archiwum Starostwa Powiatowego w Radziejowie

Aktualności samorządu powiatowego

Pracowity rok za nami.  
Nowy niesie kolejne wyzwania

Rok 2019 był pierwszym rokiem pracy Rady i Zarządu VI kadencji. 
W trakcie minionego roku modernizacji i remontom poddano znacz-
ną część dróg powiatowych. Możliwe to było dzięki pozyskaniu 

środków zewnętrznych głównie  
z Funduszu Dróg Samorządowych, 
zaangażowaniu środków budżetu 
powiatu oraz współpracy z gmina-
mi, które również partycypowały 
w kosztach realizowanych inwe-
stycji. Kompleksowo przebudowa-
no cztery odcinki dróg: nr  2837C 
Skulsk–Tomisławice o długości od-
cinka 0,996 km, nr 2825C Witowo– 
–Powałkowice o długości odcin-
ka 0,63 km, nr 2840C Czamanin– 

–Mąkoszyn o długości odcinka  
0,996 km, nr 2806C Bronisław–Bieganowo o długości odcinka  
0,995 km. Bieżącym naprawom poddawano również inne odcinki 
dróg powiatowych.

Jednym z priorytetów prowadzonej polityki rozwoju były rów-
nież inwestycje w kapitał społeczny realizowane w ramach progra-
mów kierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dzia-
łania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy, a zmierzające do 
ograniczenia bezrobocia na terenie powiatu. Projekty realizowane 
w szkołach prowadzonych przez powiat radziejowski przyczyniły 
się do wyposażenia uczniów w nowe kompetencje, a szkół w sprzęt 
dydaktyczny wysokiej klasy-komputery, tablice interaktywne, itp. 
Młodzież miała możliwość zdobycia nowych doświadczeń i kompe-
tencji dzięki wymianie międzynarodowej i stażom organizowanym 
w ramach programu Erasmus+.

Wystawy promujące powiat cieszą się dużym zainteresowaniem zwiedzających

Sprzęt multimedialny zakupiony w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji 
kluczowych uczniów szkoły” w ZSRCKU w Przemystce

Odcinek drogi numer 2825C Witowo–Powałkowice

Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak
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Dobro pacjentów i personelu to dla mnie 
priorytety – rozmowa z Sebastianem Jankiewiczem,

nowym dyrektorem radziejowskiego szpitala
Monika Czyżewska: Pod koniec ubie-

głego roku w wyniku konkursu został Pan 
dyrektorem radziejowskiego szpitala. Objął 
Pan to stanowisko po długoletnim dyrek-
torze Zbigniewie Skoniecznym, który prze-
szedł na emeryturę. Co skłoniło Pana do 
przystąpienia do konkursu? 

Sebastian Jankiewicz: Prosił mnie o to 
personel szpitala, z którym pracowałem. Do-
wiedzieli się, jakie mam wykształcenie i wyszli 
z propozycją, abym przystąpił do konkursu na 
dyrektora szpitala.

M.Cz. Z radziejowskim szpitalem jest Pan 
związany od 2011 roku. Jak więc ocenia Pan 
jego kondycję? 

S.J. Szpital ma płynność finansową, a tak-
że przewidziane środki unijne i zarezerwowa-

ne środki własne na modernizację bloku ope-
racyjnego. Należy jednak poprawić wizerunek 
szpitala na rynku medycznym, stworzyć szpi-
tal przyjazny pacjentowi oraz personelowi.

M.Cz. Z powołaniem nowej osoby na 
kierownicze stanowisko wiąże się nadzieje 
i oczekiwania. W związku z tym, jakie Pan ma 
plany na dalszy rozwój szpitala w kierunku 
podnoszenia jakości świadczonych w nim 
usług. Co stawia Pan na pierwszym miejscu?

S.J. Staram się pozyskać środki finansowe 
dla pracowników naszego szpitala, by zrównać 
je chociaż z wynagrodzeniami pracowników 
w  innych szpitalach naszego regionu. Staram 
się pozyskać nową kadrę, nowych specjalistów 
udzielających świadczenia medyczne. Pragnę 
zadbać o komfort pacjentów poprzez przebu-
dowę rejestracji ogólnej, a  także wprowadzić 
punkt informacyjny, gdzie pacjent będzie mógł 
zasięgnąć informacji, pozyskać swoją doku-
mentację medyczną. Chciałbym wprowadzić 

nowe zabiegi operacyjne, dla których jest zapo-
trzebowanie na naszym rynku medycznym. Już 
udało się pozyskać nowego lekarza-chirurga, 
a w najbliższym czasie nowi lekarze pojawią 
się na oddziale wewnętrznym. Dzięki temu już 
zwiększyła się liczba pacjentów, którzy chcą 
się leczyć w naszym szpitalu. Pragnę skiero-
wać swoje działania także na zabezpieczenie 
profesjonalnej opieki medycznej pacjentowi 
poprzez nowoczesny sprzęt, w  który były dy-
rektor wyposażył placówkę, ale jego żywotność 
się kończy. W grudniu przekazano najnowszy  
w regionie ambulans do działań w naszym 
szpitalu w kwocie 640  tys., który wyposażony 
jest w sprzęt do ratowania życia na wysokim 
poziomie (najnowszy defibrylator, respirator, 
wideolaryngoskop, skaner żył, detektor tętna 
płodu). W przyszłości chcę wznowić działalność 
lotniska dla śmigłowców ratunkowych, stwo-
rzyć oddział ortopedyczny i oddział geriatrycz-
ny, przebudować oddział terapii uzależnień. 
Chcę zainwestować w fotowoltaikę, by zmniej-
szyć wydatki szpitala

M.Cz. Czego życzyć Panu w Nowy Roku?
S.J. W Nowym Roku chciałbym życzyć 

sobie, żeby nasi pacjenci i  personel medycz-
ny byli zadowoleni z mojej pracy. Chciałbym, 
aby środki z NFZ były na tyle wystarczające, 
by pokryły nasze potrzeby. Pragnę podzięko-
wać z tego miejsca darczyńcom i personelowi, 
którzy działają na dobro szpitala, pacjentom 
za to, że chcą się leczyć w naszej placówce, 
a  także byłemu dyrektorowi za wkład pracy, 
jaki włożył w szpital przez ponad 20 lat swoje-
go urzędowania, życząc zdrowia. Zapraszam 
pacjentów do korzystania z usług naszego 
szpitala. Drzwi do mojego gabinetu są dla 
wszystkich zawsze otwarte. 

Dziękuję za rozmowę. 
Monika Czyżewska

Sebastian Jankiewicz

Nowa karetka pogotowia ratunkowego z wysokiej jakości wyposażeniem

Izba przyjęć na radziejowskim SOR
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Magia świąt w SOSW
Starosta powiatu radziejowskiego Jarosław Kołtuniak na zapro-
szenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ra-
dziejowie uczestniczył 19 grudnia w Jasełkach przygotowanych 
przez uczniów tej szkoły.

Scenografia nawiązująca do Betlejem przygotowana przez na-
uczycieli i młodzież oraz piękne kostiumy i kolędy sprawiły, że spo-
tkanie przybliżyło uczestnikom magię zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. Uczniowie SOSW świetnie przygotowali się Jasełek, 
podczas których zaprezentowali swoje zdolności artystyczne.

Starosta Jarosław Kołtuniak złożył wychowankom i kadrze pedagogicznej SOSW 
świąteczne życzenia

Czujki tlenku węgla 
rozdane!

Redakcja „Powiatowego ABC” realizowała konkurs pt: „Czujka na 
straży Twojego bezpieczeństwa”, którego celem było upowszech-
nienie i pogłębienie wiedzy na temat zatruć tlenkiem węgla w miesz-
kaniach oraz domach jednorodzinnych, podniesienie poziomu wiedzy 
na temat zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach i domach 
jednorodzinnych oraz uświadomienie o korzyściach, jakie niesie za 

sobą zamontowanie i właściwa 
eksploatacja czujek dymu i tlen-
ku węgla. Konkurs realizowany 
był w ramach czwartej edycji 
ogólnopolskiej akcji pod ha-
słem „Czujka na straży Twojego 
bezpieczeństwa”, prowadzonej 
w regionie przez Wojewodę Ku-
jawsko-Pomorskiego Mikołaja 
Bogdanowicza oraz Komendan-
ta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej nadbryg. Janu-
sza Halaka. W ramach akcji Urząd 
Wojewódzki w Bydgoszczy prze-
kazał 12 czujek tlenku węgla  

i dymu, które były nagrodą dla laureatów w konkursie zorganizowanym 
przez „Powiatowe ABC”. Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

W imieniu osób nagrodzonych czujkami oraz Redakcji „Powia-
towego ABC” dziękujemy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu 
Mikołajowi Bogdanowiczowi za przekazanie nagród mieszkańcom 
naszego powiatu.

Tekst: Redakcja „Powiatowego ABC” 
Foto: Edyta Kozłowska

Jedna z laureatek konkursu Czujka na straży 
Twojego bezpieczeństwa odbiera nagrodę

Jasełka przygotowane przez młodzież SOSW

Starosta Jarosław Kołtuniak podziękował za zaproszenie oraz 
możliwość uczestniczenia w bożonarodzeniowym przedstawieniu, 
a także złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne.

Tekst: Monika Czyżewska
Foto: Paulina Kostecka

Jeszcze jest kropka w opisie drugiego 
zdjęcia do artykułu magia świąt w SOSW 
na stronie informacje 2 a my jej nie chce-
my :)
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Warsztaty kulinarne 
integrują młodzież

Uczniowie ze Szkół Podstawowych w Morzycach i Osięcinach 
uczestniczyli w warsztatach kulinarnych zorganizowanych przez na-
uczycieli gastronomii z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Przemystce. Pod czujnym okiem prowadzących, 
młodsi koledzy uczyli się trudnej sztuki cukierniczej. Piekli, dekoro-
wali i degustowali własne wyroby. Młodzież wykazała duże zaintere-
sowanie tematem. Wspólne zajęcia zintegrowały uczniów. 

Tekst/Foto: Małgorzata Kubacka

Edukacja

Niesamowity koncert

Irlandia  
czeka na uczniów  

z „Przemystki”
„Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem ka-

dry” to kolejny projekt, który jest realizowany w Zespole Szkół Rolni-
cze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, przy wsparciu 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Udział w nim bie-
rze 49 uczniów oraz grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych. 
W pierwszym etapie projektu nauczyciele z ZSRCKU wyjadą na tzw. 
job shadowing, czyli obserwacje zajęć w szkole w Mallow, gdzie za-
poznają się z warunkami pracy w UE, a tym samym ze szkolnictwem 
zawodowym w Irlandii. W drugim etapie projektu uczniowie z klas 
hotelarskich i żywieniowych realizować będą 2 tygodniowe praktyki 
w hotelach i restauracjach w miejscowości Youghal.

Udział w projekcie wzbogaci nie tylko uczniów, ale także nauczy-
cieli o nowe cenne doświadczenia, które – z pewnością – wpłyną na 
wzrost standardu nauczania w naszej szkole, a także wzbogacony 
zostanie proces kształcenia zawodowego. 

Tekst: Maria Guźlewska
Najlepiej smakują ciasteczka własnoręcznie upieczone

Mieszkańcy Radziejowa – ale nie tylko 
– spotkali się w piątkowe popołudnie 
20  grudnia w Hali Sportowej im. F. Ma-
linowskiego Miejskiego Zespołu Szkół 
w  Radziejowie podczas kolejnej już edy-
cji „Koncertu Świątecznego” w wykona-
niu uczniów i kadry radziejowskiej Szkoły 
Muzycznej I stopnia. To wielkie wydarze-
nie przyciąga uczniów i rodziców szkoły 
muzycznej, a także pasjonatów muzyki, 
którzy są miłośnikami wspólnego kolę-
dowania i chcą poczuć magię nadcho-
dzących świąt. Nie zabrakło także władz 
miasta i powiatu.

Hala, jak zwykle, 
wypełniona była po 
brzegi, a publiczność 
wielokrotnie nagra-
dzała wykonawców 
oklaskami podczas 
przepięknych wyko-
nań polskich kolęd, 
pastorałek czy świa-
towych standardów 
nawiązujących do 
świat. W koncert za-
angażowanych było 
blisko 300 wykonaw-

ców tzn., instrumentaliści, wokaliści, absol-
wenci, nauczyciele oraz zaproszeni muzycy. 
Ogromne wrażenie zrobiły na publiczności 
duże zespoły muzyczne, takie jak: chór, ze-
spół wokalny, orkiestra kameralna, orkiestra 
dęta i zespoły instrumentalne, w  skład któ-
rych wchodziły nawet najmłodsze dzieci, czę-
sto uczące się dopiero od niedawna w szko-
le. Stało się już tradycją, że kulminacyjnym 
punktem koncertu jest wspólne wykonanie 
kolędy „Wśród nocnej ciszy”.

Dziękujemy władzom, rodzicom, uczniom, 
nauczycielom, obsłudze, akustykom oraz 
wszystkim obecnym, którzy wzięli udział 
w tym cudownym przedsięwzięciu, za ogrom 
pracy włożony w przygotowanie koncertu. 
W  imieniu społeczności Szkoły Muzycznej 
I  stopnia w Radziejowie życzymy udanego, 
pełnego radości i przepełnionego muzyką No-
wego Roku 2020, a także zapraszamy już dziś 
na kolejne koncerty i wydarzenia muzyczne! 

Tekst: Lila Filutowska
Foto: Agnieszka HełminiakWystęp chóru i orkiestry szkoły muzycznej

 „Niebiańskie” flecistki
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Uroczystość z okazji Jubileuszu 35-lecia 
Orkiestry Dętej OSP „Semper Fidelis” 
odbyła się 29 listopada ub.r. w  Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Osięcinach.

Orkiestra po raz pierwszy została po-
wołana na posiedzeniu zarządu 3 mar-
ca 1923  r. i swą działalność prowadziła 
do wybuchu II  wojny światowej. Po wy-
zwoleniu 19 sierpnia 1949 r. zarząd OSP 
podjął decyzję o ponownym powołaniu 
orkiestry, która po pewnym czasie prze-
stała działać. Udanej próby odbudowania 
formacji muzycznej podjął się powołany 
na kapelmistrza 4 lipca 1984 r. Józef Zie-
liński. Stworzył zespół, do którego nale-
żeli członkowie w  różnym wieku. Jednak 
najwięcej uwagi i  czasu poświęcił mło-
dzieży, w niej bowiem upatrywał ciągłość 
orkiestry. Kiedy w 2006 r. Pan Józef zaczął 
mieć kłopoty ze zdrowiem, decyzją zarzą-
du OSP obowiązki jego przejął syn – Piotr 
Zieliński. 

Nauką gry na instrumentach zajmuje 
się Zdzisław Wiśniewski, biblioteką i  do-
borem repertuaru Tomasz Zieliński. Z  or-
kiestrą współpracują mażoretki, które 
tańcem uatrakcyjniają występy. Choreo-
grafem układów tanecznych jest Jerzy 
Ferchow. Orkiestrę wzbogaca śpiewem 
solistka Katarzyna Olszta-Zielińska. 

Orkiestra z powodzeniem bierze udział 
w różnych przeglądach, ale także zabez-
piecza muzycznie wszystkie uroczystości 
kościelne i państwowe na terenie gminy, 
jak i poza jej granicami. Ważniejsze wyda-
rzenia, w których uczestniczyła orkiestra 
to m.in.: konkursy wojewódzkie Orkiestr 
Dętych Ochotniczych Straży Pożarnej, 
Ogólnopolskie Festiwale Orkiestr Dę-
tych w  Chełmnie, Regionalne Przeglądy 
Orkiestr Dętych – Ciechocinek 2014, Su-
wałki 2018, uroczystość 40-lecia święceń 
kapłańskich ks. Henryka Kruszewskie-
go w Lukemburgu, Ogólnopolskie Zlo-

Koncertują już 35 lat

Orkiestra Dęta OSP „Semper Fidelis” z Osięcin (zdjęcie archiwalne)

Zachęcamy wszystkich czytelników 
naszej biblioteki, jak również wszystkich 
lubiących czytać do udziału w wydarze-
niu „Przeczytam 52 książki w 2020 
roku”. Wyzwanie polega na przeczyta-
niu jednej dowolnej książki na tydzień. 
Książki wybierają czytelnicy sami. Decy-
dują, jaką przeczytają! Może być bardzo 
gruba lub cienka… Z liczby przeczyta-
nych pozycji czytelnicy rozliczają się 
sami, bo wyzwanie jest dla nich. W tym 
wyzwaniu czytelnicy sami walczą o sie-
bie, o swój rozwój osobisty. Przeczyta-
nymi książkami można się podzielić na 
portalu społecznościowym Facebooku 

(Przeczytam 52 książki w 2020 roku). Można też zgłosić się do biblio-
teki po listę, na której zapisujemy przeczytaną książkę.

Twórcą internetowej inicjatywy „Przeczytam 52 książki w roku” 
jest Marcin Gnat, absolwent dziennikarstwa i komunikacji na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Od 12 lat związany ze światem mediów 
cyfrowych. W 2020 roku postanowił przenieść to wydarzenie na 
grunt bibliotek publicznych i szkolnych.

Może warto sprawdzić, ile książek jesteśmy w stanie przeczytać 
w  danym roku. Na początek polecam książkę Meg Wolitzer „Żona”. 
Autorka kreśli niezwykłą opowieść o kobiecie, której życie zbiegło się 
z czasem istotnych przemian. Od lat 50, po próg XXI wieku. To historia 
walki o własny glos w świecie, który nie potrafi go wysłuchać i zrozu-
mieć. O tej książce wspomniała Olga Tokarczuk na bankiecie po odebra-
niu nagrody Nobla.

Tekst/Foto: Dorota Świderska MiPBP Radziejów

Sprawdź, ile książek przeczytasz w rok

ty Chórów i  Orkiestr Dętych w Licheniu 
i Częstochowie, koncerty z okazji 30-lecia 
Partnerstwa Wesendorf i Wahrenholz – 
w  Niemczech oraz niezliczone koncerty 
i  występy w naszej gminie, w powiecie 
radziejowskim oraz w miejscowościach na 
terenie województwa kujawsko-pomor-
skiego. 

Wyżej wymienione wydarzenia nie były-
by możliwe bez żmudnej i systematycznej 
pracy członków orkiestry oraz grup mażo-
retek. Mimo swoich prywatnych obowiąz-
ków znajdują czas i angażują się w promo-
cje gminy Osięciny i jednostki OSP.

 Orkiestra składa podziękowania Zarzą-
dowi Gminnemu Ochotniczej Straży Po-
żarnej – Zenonowi Paliwodzie, Zarządowi 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach 
– Janowi Wojciechowskiemu, Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Osięcinach za owoc-
ną współpracę. 

Głównym i najważniejszym sponsorem 
wspierającym przedsięwzięcia Orkiestry 
Dętej OSP „Semper Fidelis” jest samorząd 
gminy Osięciny. 

Serdeczne podziękowania należą się 
wójtowi Jerzemu Izydorskiemu oraz Ry-
szardowi Błaszczykowi i radnym gmin-
nym za wszelką pomoc finansową i nie 
tylko, jaką otrzymuje orkiestra. Bez tej po-
mocy nie mogliby uczestniczyć w różnych 
imprezach społeczno- kulturalnych czy 
okolicznościowych. 

Tekst/Foto: GOK Osięciny
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Samorządowy raport – Bytoń AD 2019

Rok z kulturą

Miniony rok przebiegał w Bytoniu w ryt-
mie dużej intensywności działań o cha-
rakterze inwestycyjnym i rozwojowym, 
finansowanych ze źródeł zewnętrznych 
przy jednoczesnym zaangażowaniu 
środków własnych gminy. Realizowane 
przedsięwzięcia wynikały z przyjętych 
wcześniej dokumentów strategicznych 
(Lokalny Program Rewitalizacji, Strategia 
Rozwoju Gminy) i  były nakierowane na 
spełnianie potrzeb mieszkańców – wyra-
żone w trakcie spotkań z wójtem – a także 
szerszych konsultacji czy zebrań społecz-
ności lokalnej.

„Ze strony mieszkańców spotkałem się 
z dużą życzliwością, pomocą i otwartością 
– stwierdza wójt Artur Ruciński. Wysłucha-
łem również wielu uwag, tych dobrych i tych 
innych, które pozwolą mi na zweryfikowanie 
naszych wspólnych planów wobec rozwoju 
gminy. Każde spotkanie jest dla mnie skarbni-
cą wiedzy i zdobywaniem kolejnych doświad-
czeń. Od naszych mieszkańców jest się czego 
uczyć, oni najlepiej znają swoje miejscowości 
i potrafią ocenić pilne potrzeby. Postanowiłem 
skutecznie rozwiązywać te kwestie. Serdecz-
nie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy 
Bytoń, tym którzy mieszkają tu od urodzenia 
i  tym, którzy się tu osiedlili, ponieważ każdy 
z  nas tworzy to swoje szczególne miejsce na 
ziemi” – podkreślił Artur Ruciński.

Oto niektóre z zadań zrealizowanych 
lub zapoczątkowanych w 2019 r. – Budo-
wa strefowej przepompowni wody w  miej-
scowości Głuszyn. Zakup i montaż lamp 
oświetleniowych na terenie rekreacyjnym 
w Głuszynie. Zakup i montaż kontenera sa-
nitarnego WC wraz z  infrastrukturą w Głu-
szynie. Budowa OSA na plaży w  Głuszynie. 
Wyposażenie i przebudowa Wiejskiego 
Centrum Kultury. Utworzenie i  wyposa-
żenie Klubu Dziecięcego „Nasz Maluszek” 
w Morzycach. Przebudowa dróg gminnych: 
w  Świeszu, Potołówku i na odcinku Stró-
żewo-Faliszewo, Utworzenie placu zabaw 
w  miejscowości Niegibalice. Budowa siłow-
ni zewnętrznej przy Klubie Seniora w  Stró-
żewie. Montaż monitoringu w Głuszynie. 
Nasadzenie zieleni na terenie gminy. Do-

(od lewej) Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Artur Ruciński, wójt gminy 
Bytoń – umowa dotycząca infrastruktury sportowej

Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury 
wśród społeczeństwa naszej gminy polega na ich udzia-
le w różnego typu przedsięwzięciach kulturalnych orga-
nizowanych przez WCK i BP w Bytoniu, które odbywają 
się cyklicznie lub okolicznościowo.

To właśnie poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach 
mieszkańcy są nie tylko obserwatorami, ale także współ-
twórcami życia kulturalnego naszej gminy. Realizując zada-
nia statutowe, WCK i BP w Bytoniu była organizatorem na-
stępujących imprez kulturalnych w 2019 roku: Dzień Kobiet, 

Pasowanie na czytelnika, Jubileusz 70-lecia biblioteki, Dzień 
Dziecka, Piknik rodzinny, zajęcia dla dzieci i młodzieży pod-
czas ferii i wakacji, Narodowe czytanie, Noc bibliotek, Kon-
cert z okazji Odzyskania Niepodległości, Światowy Dzień 
Pluszowego Misia, Koncert Mikołajkowy.

Dziękujemy Arturowi Rucińskiemu – wójtowi gminy Bytoń 
oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych za pomoc i wsparcie przy organizacji imprez kultural-
nych.

Tekst: Renata Szymborska

posażenie jednostek OSP. Pozyskanie sa-
mochodu specjalistycznego dla jednostki 
OSP w  Bytoniu. Wyposażenie pomieszczeń 
dydaktycznych Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego. Modernizacja szkoły w Morzy-
cach. Konserwacje gminnych placów za-
baw. Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców gminy (powyżej 25-go roku 
życia oraz seniorów). Utworzenie i zapew-
nienie funkcjonowania Klubu Młodzieżo-
wego. Remonty cząstkowe dróg gminnych. 
Funkcjonowanie Klubu Seniora w Stróżewie. 
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. 
Rekultywacja wysypiska w Wandynowie. 
Dofinansowanie kosztów wybudowania 
oczyszczalni przyzagrodowych. Realizacja 
programu rządowego „Dobry Start”. Reali-
zacja zadań z zakresu „Karty Dużej Rodziny”. 
Zadania z  zakresu wspierania rodziny i  sys-
temu pieczy zastępczej – zatrudnienie asy-
stenta rodziny. Realizacja zadań z zakresu 
opracowanego Gminnego Programu Wspie-
rania Rodziny. Działania z zakresu ustawy 

„Za życiem”. Udzielono wsparcia finansowe-
go w ramach świadczenia wychowawczego 
(500+). Dożywianie dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych – realizacja programu „Pomoc 
państwa w  zakresie dożywiania”. Realizacja 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościo-
wa 2014–2020 (FEAD).

Wszystkie chętne dzieci z terenu gminy 
Bytoń są objęte wych  waniem przedszkol-
nym (2 oddziały w Publicznym Przedszkolu 
w Morzycach i 2 oddziały zerowe przy Szko-
le Podstawowej w Morzycach). 

W rozpoczętym 2020 r. na horyzoncie 
zainteresowań rozwojowych gminy Bytoń 
znajdą się inwestycje w obszarze termomo-
dernizacji budynków użyteczności publicz-
nej, przedsięwzięcia z  zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej, inwestycje w drogi lokal-
ne, odnawialne źródła energii a także rewi-
talizacja infrastrukturalna i społeczna gminy. 

Tekst: Arkadiusz Gołębiewski,  
Monika Świrska-Walasińska

Foto: Mikołaj Kuras



6 Wieści gminne z Dobrego

W Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem, 
11 stycznia, odbył się Przegląd Kolęd i Pa-
storałek. Licznie zgromadzona publicz-
ność wysłuchała 19 prezentacji solistów, 
duetów i zespołów w 3 kategoriach wie-
kowych: przedszkole, zerówka, klasy I-III 
i klasy IV–VIII ze szkół podstawowych 
z gminy Dobre. Łącznie w przeglądzie 
wzięło udział 48 uczestników.

Wykonawcy wprowadzili widownię w at-
mosferę Świąt Bożego Narodzenia pięknymi 
wykonaniami tradycyjnych kolęd i pastora-
łek, a także współczesnych piosenek bożo-
narodzeniowych w ciekawych wykonaniach 
i aranżacjach. Jury, w którym zasiedli Elż-
bieta Loksztejn, Martyna Grzesiak i Marcin 
Wszołek, przyznało następujące miejsca 
i  wyróżnienia w poszczególnych katego-
riach wiekowych.

Przedszkole, zerówka: I miejsce – Gabriela 
Stołowska „Święta w nas”, II miejsce – zespół 
z grupy „Pszczółki” w składzie: Agata Macie-
jewska, Alicja Markiewicz, Alicja Ogrodow-
ska „Już blisko kolęda”, III miejsce – Antonina 

Tomczuk „Choinka przedszkolaków”; wyróż-
nienie – zespół z grupy „Żabki” w składzie: Aga-
ta Ćwikła, Antonina Grabowska, Ewa Łuka-
szewska, Natalia Patyk „Bosy pastuszek”. 

Klasy I-III: I miejsce-Zofia Łukaszewska 
„Od serca do ucha”, II miejsce – Lena Adol-
ska „Bosy pastuszek”, III miejsce – Natalia 
Mordyl „Grudniowe noce”; wyróżnienie- 
Wiktoria Kotlarz „Przybieżeli do Betlejem”.

Klasy IV-VIII: I miejsce-Michalina Czynsz 
„Puste krzesło przy stole”, II miejsce – Wiktor 
Szatkowski „Skrzypi wóz”, III miejsce – Mar-
tyna Waszak „Mario czy Ty wiesz”; wyróżnie-
nie – Hubert Waszak „Bóg się rodzi”.

Bardzo dziękujemy wszystkim wykonaw-
com i ich opiekunom za udział w przeglądzie, 
a zwycięzcom gratulujemy.

Tekst/Foto: Aleksandra Szymczak

Młodzi wykonawcy  
zachwycili wykonaniem kolęd i pastorałek

Graliśmy z WOŚP na szczytny cel

Wspólne zdjęcie 
uczestników przeglądu

12 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, podczas którego zbierano środki dla zapewnienia najwyższych stan-
dardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. W gminie Dobre 
już od rana kwestowało na ten cel 20 wolontariuszy. Graliśmy od 1600 do 2000. W programie 
artystycznym zaprezentował się zespół ludowy „Kujawioki od Dobrego”, dziecięca grupa ta-
neczna z GOK w Dobrem, zespół „Malina Blues Band” i chór parafialny „Soli Deo”. W koncercie 
pt. „Z tatą” wystąpiła Martyna Waszak i Jacek Waszak. Zaśpiewali także laureaci Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek z GOK w Dobrem. Uczniowie z PSP w Krzywosądzy, przygotowani przez 
Mariolę Gąsiorowską, wystawili spektakl pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. 
W wesoły nastrój wprowadził publiczność kabaret pt. „Randka w ciemno” w wykonaniu „Bro-
nisławianek”. Odbył się także pokaz udzielania pierwszej pomocy przygotowany przez dru-
hów z jednostki OSP Dobre.

Oprócz zbiórek do puszek, przeprowadzanych przez wolontariuszy, można było wziąć 
udział w licytacjach, które na sali GOK prowadziły Katarzyna Korzeniewska, radna gminy 
Dobre oraz Renata Hrupek, wolontariusz. Licytowano gadżety przysłane przez WOŚP oraz 
przedmioty podarowane przez licznych darczyńców – firmy, instytucje oraz osoby prywat-

Publiczność uczestnicząca 
w Finale WOŚP z entuzjazmem 
oklaskiwała artystyczne występy

ne. Orkiestrową zbiórkę pieniędzy wsparł 
także Photo Kiosk oraz kiermasz słodko-
ści przygotowany przez KGW Bodzanowo, 
KGW Bodzanowo Drugie, KGW Byczyna Ko-
lonia, KGW Bronisław i KGW Szczeblotowo. 
O godz. 2000 Finał zwieńczyło „światełko do 
nieba” – pokaz sztucznych ogni, który tłum-
nie przyciągnął mieszkańców.

Dziękujemy wszystkim, którzy grali 
z nami i otworzyli swoje serca. W tym roku 
ze zbiórki i licytacji udało się zebrać łącz-
nie – największą jak do tej pory kwotę – 
15.589,96 zł.

Tekst: Aleksandra Szymczak
Foto: Paulina Fiałkowska
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Termomodernizacja budynków szkolnych

Elewacja zewnętrzna budynków szkół po modernizacji

Wójt gminy Osięciny Jerzy Izydorski, 31 grudnia 2019 r., złożył 
wniosek o płatność w ramach zadania: Termomodernizacja budyn-
ków szkół podstawowych w miejscowościach Osięciny, Kościelna 
Wieś, Pocierzyn w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja 
energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorial-
nej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość robót budowla-
nych wyniosła 2 846 977,49 zł. Projekt po pozytywnej ocenie wnio-
sku o płatność przez Instytucje zarządzającą będzie dofinansowany 
w wysokości 1 329 447,03 zł.

Zakres prac obejmował: ocieplenie ścian fundamentowych bu-
dynku styrodurem, ocieplenie ścian zewnętrznych metoda BSO 
za pomocą styropianu, ociepleniu stropodachu styropapą i wełną 
mineralną, wykonanie tynku cienkowartwowego na ocieplonych 

ścianach z tynku akrylowego, wymianie obróbek blacharskich i pa-
rapetów po ociepleniu, wymiana kotłów miałowych na kotły na bio-
masę wraz z armaturą, montaż systemu akumulacji ciepła, wymianie 
żarówek żarowych na ledowe.

Wykonawcą prac budowlanych w Szkole Podstawowej w Osięci-
nach i Kościelnej Wsi była Firma Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka, 
87-610 Dobrzyń nad Wisłą. Prace budowlane w Szkole Podstawowej 
w Osięcinach były wykonywane przez Przedsiębiorstwo Budowlano
-Montażowe BUDMONT, Jarosław Zieliński, 87-800 Włocławek.

W/w prace budowlane zostały odebrane przez komisję w dniach 
24 października 28 października ubiegłego roku. Po dokonaniu 
oględzin technicznych wykonanych robót oraz po przeanalizowa-
niu dokumentów nie stwierdzono braków i usterek.Roboty budow-
lane zostały wykonane pod względem technicznym bardzo dobrze. 

Tekst/Foto: Marcin Korzeniewski

Spotkanie opłatkowe
Spotkanie opłatkowe to jest nasza tradycja, to jest przekazanie 
szacunku drugiemu człowiekowi w geście pojednania, to jest 
przełamanie się świętym opłatkiem, który ma w sobie dar miłości.

11 grudnia 2019 r. Koło Gospodyń Wiejskich ,,Polne Kwiaty” z Ko-
ścielnej Wsi zorganizowało spotkanie wigilijne. Uczestniczyli w nim 
znamienici goście: Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Błaszczyk 
wraz z radnymi – Urszulą Ochocińską, Piotrem Cybulskim, Markiem 
Okuniewskim, Zbigniewem Polińskim, a także dyrektor GOK Osięciny 
Piotr Zieliński wraz z pracownikami Urzędu Gminy Osięciny. Dziękuje-
my prezes KGW „Polne Kwiaty” Kościelna Wieś Irenie Szałek, dziękuje-
my wszystkim Paniom i Panom działającym w tym wspaniałym Kole 
Gospodyń Wiejskich za kultywowanie tego, co jest ważne dla Polski 
i Polaków – dorobek wielu pokoleń naszych dziadów i pradziadów.

Tekst: Julian Błażej Stachniak
Foto: nadesłane

Świąteczna choinka

Przedszkolaczki z Przedszkola Komunalnego w Osięcinach od-
wiedziły 17 grudnia ubiegłego roku Rynek w Osięcinach. Przyniosły 
ze sobą piękne ozdoby choinkowe – własnoręcznie robione bomb-
ki. Nasza choinka dzięki temu stała się kolorowa i wesoła. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za piękne ozdoby. 

Tekst/Foto: UG Osięciny

Ksiądz proboszcz Bogusław Wiszowaty, 
jak nakazuje staropolski zwyczaj, 
odczytał słowa modlitwy
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Okres świąteczny jest czasem wyjątkowym dla Nas. Przygoto-
wujemy się do uroczystej kolacji, kupujemy prezenty, spotyka-
my się z bliskimi. Biblioteka i Ośrodek Kultury, jak co roku, orga-
nizuje przedświąteczne spotkania. W tym roku obyło się w sali 
remizy OSP w Piotrkowie Kujawskim.

„Są święta w naszym kalendarzu najdroższe i najbliższe, bo wy-
wołują fale marzeń najczulszych i najmilszych. Ich czar rozlewa się na 
ludzkich twarzach uśmiechem najpiękniejszym” tymi słowami uroczy-
stość rozpoczął p.o. dyrektora BiOK Przemysław Wawrzyniak.

Pierwszym punktem programu było rozstrzygnięcie i wręczenie 
nagród w konkursie na „Stroik bożonarodzeniowy”. Konkurs cieszył 

się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i doro-
słych. Komisja oceniała ponad 120 prac. Nagrody wręczali: burmistrz 
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomir Bogucki, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Arkadiusz Włodarski, Radna Powiatu Radzie-
jowskiego Alicja Wójcik oraz Przewodnicząca Klubu Seniora „Złota 
Jesień” Lidia Karaszewska.

Podczas imprezy trwał kiermasz konkursowych stroików bo-
żonarodzeniowych. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na 
potrzeby bezdomnych zwierząt, którymi zajmuje się Komitet Spo-
łeczny „Serce dla małego bezdomniaka”. Spotkania przedświąteczne 
to również przepyszne potrawy wigilijne przygotowane przez KGW  
z gminy Piotrków Kujawski, których mogliśmy spróbo-
wać podczas degustacji. Punktem kulminacyjnym uroczy-
stości był koncert „Razem na Święta” w wykonaniu piotr-
kowskiego zespołu INFECTED. Przeniósł publiczność  
w świąteczny, magiczny czas. Niespodzianką był również udział 
trzech wspaniałych wokalistek konińskiej sceny muzycznej. Publicz-
ność podziękowała zespołowi owacjami na stojąco.

Dziękujemy serdecznie naszym sponsorom nagród: burmistrzo-
wi Sławomirowi Boguckiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
Arkadiuszowi Włodarskiemu, Radnej Powiatu Radziejowskiego Alicji 
Wójcik oraz Przewodniczącej Klubu Seniora „Złota Jesień” Lidii Kara-
szewskiej. Dziękujemy również Kołom Gospodyń Wiejskich za przy-
gotowanie potraw wigilijnych, komisji konkursowej w składzie: Sła-
womira Kowalska, Ewa Staszak, Anita Włodarska, Krystian Betliński, 
Anna Kaleta-Chmielewska oraz Arkadiuszowi Jarońskiemu za reali-
zację koncertu i Krzysztofowi Nejmanowi za nastrojowe oświetlenie. 
Do zobaczenia za rok!

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Karolina Bladowska

Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

W oczekiwaniu na Święta

Wokalistki konińskiej sceny muzycznej

Wspólna zabawa dzieci ze skrzatami kolędnika

Odwiedziny Św. Mikołaja
W Bibliotece i Ośrodku Kultury w Piotr-

kowie Kujawskim z ramach Mikołajek odbył 
się spektakl pod tytułem „Piosenki Skrzata 
Kolędnika”. Dzieci, które zawitały do nas, 
mogły poczuć atmosferę zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia, dzięki wspólne-

mu kolędowaniu ze skrzatami. Mogły także 
zabawić się w pomocników Św. Mikołaja 
przy pakowaniu prezentów, powożeniu sań 
czy nauce przechodzenia przez komin.

Wspólne spotkanie zakończyła wizytą 
Św. Mikołaja, który uraczył dzieci słodkościa-

mi oraz zapytał, czy aby na pewno w tym 
roku wszyscy byli grzeczni. Każdy mógł zro-
bić sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem 
oraz jego pomocnikami Elfami.

Tekst/Foto: Karolina Bladowska
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Zakończona została budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódz-
kiej nr 266 Bieganowo – Radziejów (dłu-
gość 3918 m). Całkowita wartość projektu 
4.145.192,14 zł, w tym dofinansowanie 
z budżetu Unii Europejskiej – 3.329.857,51 zł 
(80,37%). Przebudowano i rozbudowano 
świetlice wiejskie w Opatowicach i Zagorzy-
cach oraz zakupiono meble kuchenne, stoły, 
krzesła, wyposażenie szatni. Całkowita war-
tość projektu – Opatowice 1.012.468,76  zł, 
w tym dofinansowanie z UE 435.365,73  zł 
(43%); Zagorzyce 846.100,99 zł, w tym do-
finansowanie z UE 435.365,73 zł (53,75%). 
Wybudowano siłownie zewnętrzne w Bie-
ganowie, Przemystce, Broniewie, Czołowie, 
Płowcach, Skibinie i Szostce. Zakup i montaż 
elementów wyposażenia to 216.111,00  zł, 
udział środków europejskich 109.790,00  zł. 
(50,80%). Trwa modernizacja naszych szkół. 
W Szkole Podstawowej w Bieganowie od-
nowiono kolejne 2 sale dydaktyczne, pokój 
nauczycielski i gabinet dyrektora – wartość 
wykonanych prac to 69.023,66 zł. A w Szko-
le Podstawowej w Płowcach kompleksowo 
zmodernizowano łazienki dla dziewcząt 
i nauczycieli oraz oddział przedszkolny wraz 
z zakupem wyposażenia, wyremontowano 
pokój nauczycielski i gabinet dyrektora – 
całkowita wartość to 62.917,96 zł. Przebudo-
wa pomieszczeń Publicznego Gimnazjum 

na potrzeby Przedszkola Gminnego w Ski-
binie – utworzono 2 duże sale dydaktyczne, 
zmodernizowano korytarz, zaplecze ku-
chenne, toalety, szatnie, gabinet dyrektora, 
ogrodzono teren przedszkola, a tym samym 
zwiększona została liczba miejsc postojo-
wych przed przedszkolem oraz zmodernizo-
wano w drugim budynku salę gimnastycz-
ną, toaletę, hall oraz pomieszczenia socjalne 
i dydaktyczne – wartość robót 105.129,54 zł 
Za kwotę 201.317,49 zł wybudowano stud-
nię głębinową w Stacji Uzdatniania Wody 
w Płowcach – studnia nr 3. W Czołowie, 
Czołówku i Płowcach wybudowano nowe 
punkty oświetlenia drogowego o wartości 
99.232,71 zł. Zakupiono wyposażenie oraz 
zamontowano ogrodzenie terenu wokół 
Bazy Sekcji Obsługi Techniczno-Gospodar-
czej w Biskupicach za 75.017.96 zł. W celu 
poprawy jakości i ilości dostarczanej wody 
wykonano przyłącze wodociągowe wraz ze 
studnią podziemną wyposażoną w urządze-
nia do podnoszenia ciśnienia wody w miej-
scowości Stary Radziejów Kolonia, które 
znacząco poprawiło zaopatrzenie w wodę 
dla mieszkańców m.in. Opatowic. Koszt za-
dania to 187.966,38 zł. 100 klonów rośnie 
przy nowo wybudowanej ścieżce Biega-
nowo – Radziejów. Zadanie otrzymało do-
finansowanie ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu w wysokości 13.250,00, 
przy ogólnych kosztach 19.999,44 zł. Prze-
budowa dróg gminnych – dokończenie od-
cinków dróg, których budowa została roz-
poczęta w 2018 r., tj. dojazdowa w Czołowie 
– 310 mb, gminna nr 180407 Skibin–Rokitki 
w m. Skibin –395 mb, dojazdowa w m. Płow-
ce I – 370 mb, gminna nr 1880405 C Biskupi-
ce – Pruchnowo w m. Pruchnowo – 575 mb, 
dojazdowa w m. Zagorzyce – 590  mb, do-
jazdowa w m. Bieganowo – 668 m. Budowa 
nowych odcinków dróg wybudowanych 
w 2019 r. – dofinansowanie ze środków bu-
dżetu województwa kujawsko-pomorskie-
go w wysokości 93.060,00 na modernizację 
drogi gminnej nr 180427C Kwilno – Płow-
ce II, 990 mb. W ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych uzyskano 50% dofinansowa-
nia na przebudowę dróg gminnych, wartość 
wykonanych robót wyniosła 464.261,22  zł, 
zmodernizowano: odcinek Radziejów – Ko-
lonia Zagorzyce, 437  mb oraz Szostka – 
Mała Szostka, 500 mb.

Pod patronatem gminy Radziejów zorga-
nizowano także imprezy kulturalne: dożynki 
gminno – parafialne w Opatowicach, XVIII 
Inscenizację Bitwy pod Płowcami, Noc świę-
tojańską w Czołowie. 

Mamy nadzieję, że rok 2020 będzie rów-
nie udany dla rozwoju naszej gminy. 

Tekst: Monika Kawczyńska, Urszula Liedkiewicz

Przedstawiciele samorządu lokalnego przełamali się symbolicznym opłatkiem z mieszkańcami gminy

Spotkanie opłatkowe dla osób starszych 
i samotnych w naszej gminie to już trady-
cja. Tak jak w latach poprzednich, miejs-
cem spotkania był Gminny Ośrodek Kult-
uralno-Biblioteczny w Czołowie.

Gości powitała Urszula Rosół, dyrektor 
tegoż ośrodka. W bożonarodzeniowy klimat 
uczestników spotkania wprowadzili młodzi 
artyści z Gminnego Przedszkola w Skib-
inie, przedstawiając historię o narodzinach 
Bożego Syna. Tematykę świąteczną kontyn-
uowali również aktorzy z Bydgoszczy – Wan-
da i Eugeniusz Rzyscy. W blasku choinki i de-
koracji świątecznych rozbrzmiewały kolędy 
i pastorałki.

Po części artystycznej świąteczne życze-
nia wszystkim zebranym złożył dr Marek 
Szuszman, wójt gminy Radziejów. Swoją 
obecnością zaszczyciło nas liczne grono 
gości. Po krótkiej modlitwie i poświęceniu 
opłatka przez ks. Andrzeja Nowaka z parafii 
św. Jadwigi w Byczynie nastąpiło trady-
cyjne przełamanie się opłatkiem i złoże-
nie sobie życzeń. Potrawy wigilijne na ten 
wieczór przygotowały panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Bieganowa. Na stołach nie 
zabrakło tradycyjnych dań: śledzi i innych 
ryb pod wieloma postaciami, czerwonego 

Najważniejsze inwestycje 2019

Przy wigilijnym stole

barszczu, pasztecików, pierogów, grochu 
z kapustą, ciast i ciasteczek. Różnorod-
ność potraw, ich wykonanie i dekoracje 
świadczą o wysokim kunszcie kulinarnym 
naszych pań.

W ciepłej, rodzinnej i serdecznej atmos-
ferze przebiegło czwartkowe popołudnie, 
przynosząc zebranym wiele radości, uświa-

damiając tym samym, jak ważna jest obec-
ność drugiego człowieka. Wszyscy zebrani 
zostali obdarowani pięknymi ozdobami 
choinkowymi. Dziękujemy sponsorom 
i  wszystkim, którzy włączyli się w przygot-
owanie spotkania.

Tekst: Arleta Matuszewska
Foto: Mirosław Kowalski
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Uroczystego otwarcia nowego klubu seniorów dokonał wójt gminy Topólka Konrad 
Lewandowski

Z myślą o osobach w wieku 60+ powstał Klub „Senior+” w Topól-
ce, którego uroczyste otwarcie miało miejsce 8 stycznia br. Pla-
cówka jest wynikiem realizowanego zadania pn. „Utworzenie 
i wyposażenie Klubu Seniora w Topólce” z rządowego Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2019, Moduł 
I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” prowadzo-
nego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Klub „Senior+” w Topólce mieści się w budynku remizy OSP. 
W uroczystości otwarcia Klubu udział wzięli licznie zgromadzeni se-
niorzy oraz zaproszeni goście. Uroczystego otwarcia dokonali: wójt 
gminy Konrad Lewandowski i prezes Stowarzyszenia Klubu Seniora 
„Złota Jesień” Zygmunt Dogoński, a ks. kanonik Antoni Wojciechow-
ski dokonał poświęcenia obiektu. W tym roku przypada 5. rocznica 
powstania Stowarzyszenia Klubu Seniora „Złota Jesień” w Topólce 
zrzeszającego ponad 40 osób. Dzięki zaangażowaniu jego członków 
Stowarzyszenie może pochwalić się bogatą aktywnością. Wieczorki 
taneczne, spotkania integracyjne, wycieczki – to tylko część szero-
kiej aktywności. Dostrzegając i doceniając wkład seniorów w akty-
wizację lokalnej społeczności, wójt – 7 stycznia br. – wystąpił z wnio-
skiem o dofinansowanie na II Moduł – Zapewnienie funkcjonowania 
Klubu „Senior+” w Topólce do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Bydgoszczy.

Klub powstał w ramach realizowanego projektu z myślą o oso-
bach, które ukończyły sześćdziesiąt lat i chciałyby aktywnie spędzać 
czas, dowiedzieć się czegoś nowego lub poszerzyć swoje zaintere-
sowania. Jego działanie ma na celu promocję zdrowego i aktywne-
go stylu życia wśród seniorów. Będzie funkcjonował 3x w tygodniu 
(poniedziałek, środa, piątek) w formule min. 3 godziny dziennie 
z  wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jego celem jest 
aktywizacja środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowane-
go spędzania czasu wolnego. W tym celu działania ukierunkowane 
będą na   prowadzenie zajęć o charakterze integracyjnym, kultu-
ralno-edukacyjnym, rekreacyjno-sportowym dostosowanym do 
możliwości uczestników. Zajęcia nastawione będą na zaspokaja-
nie potrzeb towarzyskich poprzez organizowanie różnego rodzaju 

Aktywny senior

„Wiatr w żagle” dla dziecięcej medycyny zabiegowej

uroczystości, spotkań i pogadanek oraz na umożliwienie seniorom 
udziału w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach. 

Roboty budowlane w tym: remont łazienki, remont kuchni, re-
mont pomieszczenia klubowego, remont sali spotkań i do zajęć 
rehabilitacyjnych na zadanie pn.: „Utworzenie Klubu Seniora 
w Topólce” zostały wykonane przez Firmę Wielobranżową „FABEX” 
Małgorzata Medycka z Fabianek na kwotę 154.544,04 zł, zaś wypo-
sażenie obiektu w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Klubu Senio-
ra w Topólce” zostało wykonane przez firmę KAL-SPORT Hurtownia 
Sportowa Paweł Kalita, Rzeszów na kwotę ogółem 39.714,24  zł. 
Wyposażenie obejmuje zakup, dostawę i montaż wyposażenia 
obiektu w zakresie: mebli, sprzętu EURO/RTV i AGD, sprzętu gimna-
stycznego oraz artykułów gastronomicznych. 

Całkowita wartość projektu po aktualizacji wynosi: 194.258,28 zł 
w tym kwota dofinansowania w wysokości 150.000,00 zł, wkład 
własny Beneficjenta w wysokości 44.258,28 zł. Projekt obejmuje 
koszty utworzenia Klubu Seniora w wysokości 154.544,04 zł (dofi-
nansowanie 125.000,00, wkład własny 29.544,04 zł) oraz koszty wy-
posażenia Klubu Seniora w wysokości 39.714,24 zł (dofinansowanie 
25.000,00 zł, wkład własny 14.714,24 zł).

Tekst: Justyna Grabowska
Foto: Damian Lewiński

W „orkiestrowe” popołudnie liczna publiczność zgromadziła się w topóleckim Domu Kultury

Pod takim hasłem zagrała tegoroczna Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. O tym, że w naszej gminie biją gorące serca, 
świadczy fakt, że 28. Finał WOŚP znowu wpisuje się rekordową 
kwotą: 11.122,09 i 7,50 EUR .

Dobra wola w tym dniu była najważniejsza. Przy okazji nie zabra-
kło też dobrej zabawy. Rozpoczęliśmy już w sobotę Turniejem Piłki 
Siatkowej Kobiet. Do rywalizacji przystąpiły 4 drużyny, które zajęły 
kolejno miejsca: I – Tęcza, II – GKS Kopernik, III – Black Team i IV – 
25+. Niedzielę również rozpoczęliśmy na sportowo. W hali odbył się 
finał Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet oraz mecz drużyn męskich po-

między Przedsiębiorcami i Tęczą Młodzi. Pomimo wygranego meczu 
przez Przedsiębiorców, tego dnia nikt nie przegrał, bo przecież gra-
liśmy w szczytnym celu – dla chorych dzieci. Wręczenia pucharów 
dokonał wójt gminy Topólka Konrad Lewandowski. Po sportowych 
zmaganiach Orkiestra grała dalej w Gminnym Ośrodku Kultury, 
gdzie zebrało się wielu ludzi dobrej woli, którzy nie szczędzili grosza, 
wciąż zapełniając puszki naszych niestrudzonych wolontariuszy: 
Sary Maciejewskiej, Martyny Kolad, Oliwii Siwińskiej oraz Julii 
i Igora Szymczak. Na przemian z licytacją i loterią fantową na sce-
nie zagrała Młodzieżowa Orkiestra „Sempre Cantabile”, zespół HIGH 
FIVE, a układ taneczny zaprezentowała grupa „Iskry”.

Dziękujemy wszystkim za wkład w tegoroczny sukces Orkiestry: 
wolontariuszom, ofiarodawcom gadżetów przekazanych na licyta-
cję, KDBS oraz wszystkim licytującym. Dziękujemy występującym, 
którzy umilali nam ten szczególny dzień na scenie oraz sportow-
com, Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za przygotowane słodko-
ści, Mariuszowi Kosińskiemu za przeprowadzenie licytacji, NZOZ 
„SALUBER” za pomiar ciśnienia i cukru. Dziękujemy dyrektorowi SP 
w Topólce oraz pracownikom za pomoc i sprawne przeprowadzenie 
zawodów sportowych oraz wszystkim, którzy wnieśli swoją cząstkę 
w pomoc i organizację tegorocznego Finału WOŚP. Bardzo udany Fi-
nał zakończyliśmy Światełkiem do Nieba.

Tekst: Iwona Waszak
Foto: Szymon Augustyniak, Sylwia Ulanowska
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Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to narzędzie, które 
służy społeczeństwu do wskazywania miejsc wymagających in-
terwencji policji. W minionym roku mieszkańcy powiatu radzie-
jowskiego  wskazali 328 punktów, które uważają za zagrożone. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja, dzięki któ-
rej mieszkańcy mogą zgłaszać, które miejsca według nich są zagro-
żone. Narzędzie to, ma służyć głównie poprawie bezpieczeństwa 
mieszkańców. Za pomocą Internetu można wskazać policjantom, 
gdzie np. nocują bezdomni, w którym miejscu są źle zaparkowane 
pojazdy, gdzie dochodzi do przekroczeń prędkości itp.

Bezpieczeństwo

Wspólne działania radziejowskich policjantów i funkcjonariuszy KAS

328 zgłoszeń na KMBZ w powiecie radziejowskim w 2019 roku

Akcja skierowana była na kontrolę transportu pa-
liw drogą krajową nr 62. W czasie działań spraw-
dzano legalność przewożonego towaru oraz doku-
mentację z tym związaną. 

Radziejowscy policjanci ogniwa ruchu drogowego przeprowa-
dzili wspólną akację z mundurowymi z Kujawsko-Pomorskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Na drodze krajowej nr 62, 
głównym szlaku przebiegającym przez powiat radziejowski, kon-
trolowali ciężarówki przewożące paliwa. Celem działań było ujaw-
nianie czynów zabronionych, związanych z przewozem i handlem 
paliwami. 

Podczas służby skontrolowano kilkanaście takich transportów. 
W jednym przypadku policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny,  
w związku ze złym stanem technicznym pojazdu. 

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

W 2019 roku w powiecie radziejowskim naniesionych na mapie 
zostało 328 takich miejsc. Większość zgłoszeń dotyczyła przekra-
czania dozwolonej prędkości (106 zgłoszeń), parkowania pojazdów 
w miejscach niedozwolonych (92 zgłoszenia), nieprawidłowa infra-
struktura (30 zgłoszeń), w szczególności dziurawe drogi oraz nie-
prawidłowe oznakowanie. Po sprawdzeniu przez policjantów, blisko 
połowa (149) zgłoszeń została potwierdzona i wyeliminowana. 

W przypadku zgłoszeń dotyczących niewłaściwej infrastruktury 
i niewłaściwego oznakowania dróg, policjanci kierują wnioski do za-
rządcy dróg z informacją o uzupełnienie oznakowania albo dokona-

niu stosownych zmian.
Każde zgłoszenie jest dla policjantów cenne i wni-

kliwie sprawdzane. Dzięki informacjom przekazywa-
nym za pomocą KMZB od mieszkańców powiatu ra-
dziejowskiego, policjanci mogą w jeszcze większym 
stopniu poprawić bezpieczeństwo w powiecie. 

„Mapa” jest dostępna na stronie internetowej Ko-
mendy Powiatowej Policji w Radziejowie, a jej obsługa 
jest bardzo prosta. 

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania inter-
wencji, które potrzebują natychmiastowej ob-
sługi. W takich przypadkach należy dzwonić pod  
nr 112 lub 997.

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Roczna odprawa
W Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie odbyła się od-
prawa służbowa, na której podsumowano stan bezpieczeństwa 
w powiecie radziejowskim w 2019 roku.

Odprawa roczna odbyła się w sali konferencyjnej radziejowskiej 
komendy. Oprócz kierownictwa, naczelników i kierowników ko-
mórek organizacyjnych komendy, w spotkaniu udział wziął także 
zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy   insp. 
Artur Malinowski. 

Podsumowania minionego roku dokonał Komendant Powiatowy 
Policji w Radziejowie podinsp. Karol Konopacki. Szczegółowo przed-
stawił wyniki, jakie uzyskali policjanci, omówił zagrożenia, na jakie 
narażeni byli mieszkańcy powiatu. 

Inspektor Artur Malinowski podziękował funkcjonariuszom   za 
uzyskane wyniki i bardzo dobrze ocenił służbę radziejowskich poli-
cjantów, jak i pracę pracowników cywilnych.

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki
Uczestnicy odprawy rocznej przedyskutowali działania minionego roku  
oraz omówili cele, jakie stawia przed sobą policja w 2020 roku
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„Bezpieczne ferie”  
– przestrogi  

dla dzieci i rodziców
Zimowe ferie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomor-
skiego rozpoczną się 27 stycznia i potrwają do 9 lutego. Ferie 
dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas relaksu i odpoczynku, 
jednak, aby przebiegły szczęśliwie i wszyscy wrócili wypoczęci 
do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo w trakcie ferii zimowych to nie tylko drogi, auta 
i piesi. To także dzieci i wypoczynek. Warto pamiętać o najważniej-
szych zasadach. 

Jak spędzić bezpiecznie ferie? 
1. Przestrzegaj dziecko, aby zostając same w domu, nie otwierało 

drzwi nieznajomym. 
2. Zwróć uwagę na sposób bezpiecznego przechowywania kluczy 

do mieszkania, którymi dysponuje dziecko. 
3. Porozmawiaj ze swoim dzieckiem, aby bawiło się tylko na nadzo-

rowanych lodowiskach  i ślizgawkach. Będziemy wtedy pewni, że 
ma zapewnioną opiekę osób dorosłych. Wchodzenie na zamarz-
nięte zbiorniki wodne jest bardzo niebezpieczne! 

4. Przypomnij dziecku, że jezdnia to miejsce przeznaczone dla sa-
mochodów, a nie do zabaw, czy ślizgania się. 

5. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach związanych z korzysta-
niem z Internetu. 

6. Gdy Twoje dziecko wybiera się na dyskotekę, przypomnij mu, 
aby: 
– wybierało znane sobie lokale lub te sprawdzone przez zaufa-

nych kolegów, znajomych, 
– nigdy nie wychodziło z domu bez przekazania informacji 

o miejscu pobytu, porze powrotu do domu, osób z którymi 
przebywa itp., 

– było ostrożne w zawieraniu nowych znajomości z przypadko-
wo napotkanymi osobami, odchodząc od stolika, przy którym 
siedziało, nie pozostawiało bez nadzoru napojów, które spo-
żywało. 

7. Jeżeli dziecko wyjeżdża na zimowisko, sprawdź czy organizator ma 
zezwolenie na prowadzenie zorganizowanego wypoczynku w ofe-
rowanym miejscu i czy zapewnia dzieciom opiekę medyczną. 

8. Przypomnij dziecku o obowiązujących na stokach przepisach 
i zasadach bezpieczeństwa. niepełnoletni do ukończenia 16 roku 
życia mają obowiązek używania kasku ochronnego konstrukcyj-
nie przeznaczonego do jazdy na nartach czy snowboardzie. 
Od stycznia policjanci prowadzą też kampanię informacyjno

-edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, w ramach 
której promują odpowiedzialne postawy narciarzy i snowboardzi-
stów. Elementem kampanii jest też konkurs plastyczny pn. „Stok nie 
jest dla bałwanów”, kierowany do dzieci i młodzieży na zilustrowa-
nie Dekalogu FIS. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyj-
ne nagrody ufundowane przez Komendanta Głównego Policji oraz 
Fundację PZU. Dedykowana strona internetowa www.policja.pl/
bezpieczenstwo-na-stoku. 

Okres ferii zimowych wiąże się z nasileniem ruchu na drogach, 
dlatego podczas prowadzonych kontroli policjanci zwracać będą 
szczególną uwagę na autokary przewożące dzieci i młodzież. Or-
ganizatorzy wycieczek z terenu pow. radziejowskiego, którzy chcą 
sprawdzić autokar przed wyjazdem, proszeni są o wcześniejsze zgło-
szenia (z kilkudniowym wyprzedzeniem), pod nr tel. 54 231 84 28 
lub 54 231 84 00. 

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki
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W minionym roku redaktor Stanisław Kaszyński odchodził ju-
bileusz 60-lecia dorobku dziennikarsko-literackiego. Dostojny 
Jubilat spotykał się ze swoimi czytelnikami i przyjaciółmi, opo-
wiadał o swojej pracy literackiej, przypominał wydarzenia ze 
swojego życiorysu.

Jedno ze spotkań – połączone z bardzo bogatą wystawą do-
robku dziennikarsko-literackiego red. Stanisława Kaszyńskiego, 
przeniesioną z Muzeum Niepodległości w Warszawie – odbyło się 
18 listopada 2019 r. w Strzelnie. Uczestniczyła w nim, na zaproszenie 
Jubilata, grupa z Radziejowa, reprezentująca starostwo powiatowe 
i redakcję miesięcznika „Powiatowe ABC”. Nasza gazeta od wielu lat 
współpracuje z red. St. Kaszyńskim. Pan redaktor jest naszym men-
torem – przewodnikiem, nauczycielem i przyjacielem. Tym bardziej 
byliśmy zaszczyceni, że mieliśmy możliwość znaleźć się w gronie 
znamienitych gości.

Jubilat urodził się w Ciechrzu, nieopodal Strzelna, gdzie uczęsz-
czał do liceum ogólnokształcącego. Jest absolwentem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Debiutował na łamach „Gazety Pomorskiej” wywia-
dem noworocznym w styczniu 1959 roku. Autor kilkunastu książek, 
publikował w ponad 30 pismach w kraju i za granicą. Odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim. Uhonorowany wieloma medalami, m.in. Mar-
szałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatina-
tus Cuiaviano-Pomeraniensis” za zasługi dla naszego regionu. 

W trakcie wspomnianej uroczystości wysłuchaliśmy prelekcji 
red. Stanisława Kaszyńskiego, w której Jubilat przypomniał wiele 
faktów ze swojego życiorysu i pracy twórczej. Obejrzeliśmy jeden 
z archiwalnych odcinków programu „Ojczyzna polszczyzna”, w któ-
rym prof. Jan Miodek mówił o pochodzeniu nazwy Strzelno. Była też 
krótka rozmowa telefoniczna z profesorem. Jubilat otrzymał wiele 
życzeń i gratulacji, m.in. od władz powiatu mogileńskiego i Strzelna. 

Tekst: Wanda Wiatrowska
Foto: Bożena Zasada

Radziejowski akcent na wystawie w Strzelnie

Foto 3: Wśród zaproszonych gości była delegacja z Radziejowa

Gości po wystawie oprowadza red. Stanisław Kaszyński

Gratulacje i życzenia Jubilatowi złożyła Wanda Wiatrowska,  
red. naczelna „Powiatowego ABC”



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

12 stycznia 2020 roku mieliśmy przyjemność po raz 
kolejny zorganizować 28. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, jako sztab numer 005402. 
Nasi wspaniali wolontariusze wraz z opiekuna-
mi z  Radziejowa i okolic od godziny 10:00 mogli 
ogrzać się w murach domu kultury oraz wypić cie-
płą herbatę i zjeść drugie śniadanie. Koncert roz-
począł się o godz. 15:00 i trwał do symbolicznego światełka do 
nieba, które już od 28 lat jest zwieńczeniem tego ważnego dnia. 

W ramach Sztabu RDK uczestniczyli: Szkoła Podstawowa w Ra-
dziejowie, Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie, Zespół Szkół 
i Placówek w Radziejowie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształce-
nia Ustawicznego w Przemystce, Szkoła Podstawowa w Płowcach, 

Szkoła Podstawowa w Morzycach, Gminny Ośrodek 
Kultury w Topólce, Gminny Ośrodek Kultury w Osięci-
nach, Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Radziejowie 
oraz inni indywidualni wolontariusze. Pieniądze ze 
zbiórek i z aukcji zostały przeliczone przez pracowni-
ków Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego 
oraz wolontariuszy.

W programie radziejowskiego Finału wystąpili: Zespół Folklory-
styczny Pieśni i Tańca „Kujawy”, grupy taneczne i wokalne działające 
przy RDK, zespoły „Błogostan” i „Infected”.

Wszystkim zaangażowanym, o wielkich, gorących sercach bar-
dzo dziękujemy i liczymy na współpracę w przyszłym roku. Łącznie 
zebraliśmy 66. 295,44 zł.

Tekst/Foto: radziejowski sztab 28. Finału WOŚP

28. huczne orkiestrowe granie

Zespół folklorystyczny „Kujawy” z Radziejowa Występ taneczny młodszej grupy z RDK

Kwesta na ulicach Radziejowa Kolejne pieniądze z licytacji trafiają do puszki WOŚP

Liczenie pieniędzy „Światełko do nieba”


