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21 marca – Światowy
Dzień Zespołu Downa

Dzień Kolorowej Skarpetki

Podopieczni naszego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Foto: Marta Tomaszewska

Aktualności samorządu powiatowego

Trudniejsze życie, piękniejszy świat
21 marca na całym świecie obchodzony
jest Dzień Zespołu Downa. Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień ten patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych. Data wiąże
się również z istotą zaburzenia – trisomią
21 chromosomu. W Polsce żyje obecnie
około 60 tys. osób z tą dysfunkcją.
Z tej okazji Specjalny Ośrodek SzkolonoWychowawczy
zorganizował
Dzień
Kolorowej Skarpetki związany z obchodami
w/w Światowego DZD. W spotkaniu miał
przyjemność uczestniczyć starosta naszego
powiatu Jarosław Kołtuniak wraz z sekretarz Małgorzatą Chłodzińską. Gościem był
również dyrektor Zespołu Szkół i Placówek
Grzegorz Sobczak. Uroczystość miała miejsce w czwartek, 18 marca w auli SOSW. Tego
dnia uczniowie ubrali się na kolorowo i tradycyjnie założyli skarpetki nie do pary.
Różnobarwne balony urozmaiciły Dzień Kolorowej Skarpetki

Nasz radziejowski ośrodek specjalny ma
pod swoją opieką 11 uczniów z zespołem
Downa. Osoby z tym schorzeniem muszą pokonywać wiele życiowych przeciwności, niejednokrotnie walcząc jednocześnie z własnymi słabościami, jednak bez wątpienia można
uczyć się od nich radości życia i entuzjazmu.
Dwie, niepasujące do siebie skarpetki
– znak rozpoznawczy Światowego Dnia Zespołu Downa – symbolizują dodatkowy, niepasujący chromosom. Warto zwracać uwagę
na takie dni i ciągle uczyć nasze dzieci tolerancji, szacunku i otwartości na wszystkich –
tych dużych i małych, tych zdrowych i tych
z niepełnosprawnościami. Organizatorkami
Święta Kolorowej Skarpetki były trzy panie,
które na co dzień pracują w SOSW: Katarzy-

na Kralska, Monika Gołębiewska oraz Natalia
Kralska. Serdecznie dziękują one wszystkim,
którzy zaangażowali się w uroczystość.
Zespół Downa to zespół wad wrodzonych, wywołany nieprawidłową liczbą chromosomów. Charakteryzuje się m.in. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim lub średnim oraz cechami dysmorfii,
czyli zmianami w wyglądzie. Oprócz tego
w przebiegu choroby występuje szereg zaburzeń w budowie i funkcjonowaniu organizmu. Nazwa choroby pochodzi od nazwiska
odkrywcy - lekarza Johna Langdonai Haydona Downa, który odkrył ją i zidentyfikował
w 1862 roku. Był pionierem w dziedzinie
edukacji i treningu osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Przedstawicielka podopiecznych Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie prezentuje
staroście „skarpetkowe” prace

Wychowankowie wspólnie z opiekunami
i gośćmi obejrzeli zrealizowany przez podopiecznych ośrodka filmik „Nasi bohaterowie”, podczas nagrywania którego każdy
mógł poczuć się przez chwilę aktorem. Film
prezentował różnorodne zainteresowania
bohaterów. W trakcie uroczystości, zorganizowanej z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, wszyscy mogli się
przyjrzeć również wystawie prac konkursowych pn. „Co można zrobić ze skarpetki?”
oraz rozdano przyznane w nim nagrody.
Ekspozycja prezentowała piękne maskotki,
przedstawiające m.in. zwierzęta. Na koniec
tego miłego przedpołudnia, starosta powiatu wręczył bohaterom dnia upominki.
Po części oficjalnej uczniowie ustawili się do
wspólnych zdjęć.

W świecie „skarpetkowych”
cudeniek
Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Informacje

Powiat

realizuje zadania
przyjazne

niepełnosprawnym

Powiat Radziejowski po raz kolejny
przystąpił do realizacji „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”. Celem strategicznym programu jest poprawienie warunków
rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu
się, barier transportowych oraz aktywizację zawodową tych osób, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.
Program na terenie naszego powiatu będzie realizowany na czterech obszarach. Pierwszy to likwidacja barier
w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach
samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie (m.in.
pętle induktofoniczne, windy, platformy schodowe, przystosowanie drzwi).
Kolejne sfery ujęte w programie i mające pomóc bez przeszkód funkcjonować
osobom niepełnosprawnym w naszym
powiecie to: tworzenie spółdzielni
socjalnych osób prawnych (mające
na celu stworzenie miejsc pracy dla
niepełnosprawnych) oraz likwidacja
barier transportowych (w tym: zakup
pojazdów przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnością, a także
dowóz ich do punktów szczepień przeciwko koronawirusowi). Ostatni obszar
obejmuje tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie
niszczeniu się infrastruktury już istniejących.
Uchwała w sprawie przystąpienia
do programu oraz zarządzenie starosty
znajdują się na www.radziejow.pl w zakładce Projekty PFRON.
Tekst: Marta Tomaszewska

1

Zawody strzeleckie
Na strzelnicy w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie, 6 lutego 2021 roku, odbył się Turniej Strzelecki z okazji 76. rocznicy wyzwolenia miasta spod niemieckiej
okupacji. Celem zawodów było upamiętnienie tego wydarzenia. Uczestnicy imprezy
mieli okazję potrenować celność oka w strzelaniu do tarcz strzeleckich i sprawdzić
swoje umiejętności w tej dyscyplinie sportowej.
Organizatorami zawodów byli: burmistrz miasta Radziejowa, Szkolne Koło LOK, działające
przy ZSM w Radziejowie i Starostwo Powiatowe w Radziejowie. Zostały rozegrane w dwóch
konkurencjach strzeleckich. Prowadzona była klasyfikacja indywidualna w poszczególnych
konkurencjach oraz klasyfikacja open po dwóch konkurencjach. Głównym sędzią zawodów
był Prezes Szkolnego Koła LOK w ZSM w Radziejowie, sędzia klasy III – Krzysztof Rosiński.
Rywalizacja strzelecka rozpoczęła się od strzelania z karabinka sportowego kal. 5,6 mm
w postawie leżącej, w której najcelniej strzelała Nikola Jesiołowska, zdobywając 94/100pkt,
drugie miejsce wywalczył Adrian Beneturski z wynikiem 93/100pkt, a trzecie – Zuzanna
Marciniak, uzyskując 92/100pkt. Ta konkurencja cieszyła się największym zainteresowaniem.

Zwycięzcy zawodów (od lewej) Nikola Jesiołowska, Wiktoria
Karolczak, Zuzanna Marciniak

Sędzia główny zawodów Krzysztof Rosiński
wręcza puchar i dyplom Nikoli

Podobnie przebiegała rywalizacja w drugiej konkurencji – strzelanie z karabinka sportowego kal. 5,6 mm. Zawodnicy mieli do oddania po 5 strzałów próbnych i 10 strzałów ocenianych po 5 strzałów do tarczy strzeleckie oddalonej o 25 m w postawie stojącej. Poziom
rywalizacji strzeleckiej był bardzo wysoki, o czym świadczą wyniki uzyskane przez zawodników. Poszczególne miejsca zajęli: pierwsze Patrycja Pierzykowska, uzyskując 90/100pkt,
z taką sama ilością punktów drugie Natalia Jesiołowska, a trzecie miejsce przypadło
Zuzannie Marciniak z wynikiem 89/100pkt.
W klasyfikacji open pierwsze miejsce wywalczył Adrian Beneturski 186/200 pkt, drugie
miejsce zajęła Nikola Jesiołowska 180/200pkt., a trzecia była Wiktoria Karolczak, uzyskując 178/200pkt. Zwycięzcy otrzymali puchary i pamiątkowe dyplomy. Zawody przebiegały
w miłej sportowej atmosferze.
Tekst: Krzysztof Rosiński
Foto: Zuzanna Szymkiewicz
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„PrzytULAnka” pomaga niepełnosprawnym
20 marca obchodziliśmy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych, 21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa,
a 2 kwietnia obchodzić będziemy Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu. Z tego powodu odwiedziliśmy Pracownię Rehabilitacji i Integracji Sensorycznej Beaty i Macieja Przybylskich, która
zajmuje się głównie usprawnianiem dzieci i młodzieży urodzonych z dysfunkcjami rozwojowymi, m.in. mózgowym porażeniem dziecięcym, wodogłowiem, zespołem Downa, autyzmem,
a także wadami postawy. Jest to jedyny taki ośrodek w naszej
najbliższej okolicy. Przy pracowni działa Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PrzytULAnka”.

integracji sensorycznej i zajęcia w tzw. sali doświadczania świata, terapię manualną i terapię ręki. W placówce można skorzystać
z usług logopedy i neurologopedy. Placówka posiada też sprzęt,
umożliwiający ćwiczenia w podwieszaniu tj. system sling therapy.
Ciekawą propozycją jest dodatkowo innowacyjny trening mózgu,
czyli EEG biofeedback. To biologiczne sprzężenie zwrotne, polega
ono na monitorowaniu stanu fizjologicznego pacjenta i wysyłaniu
mu komunikatu zwrotnego w zrozumiałej i atrakcyjnej dla niego
formie. Pracownia zatrudnia 12 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy nie boją się żadnych wyzwań. – Nasi specjaliści nie
tylko wiedzą, jak pomóc chorej osobie, ale są cierpliwi, oddani swojej
pracy i solidni. Byłam pełna podziwu dla mojej Uli, która mimo że nie
mówi, to wie, czego chce i potrafi zdemaskować kogoś, kto się do pracy nie przykłada – mówi Beata Przybylska. Z niektórymi dziećmi pracuje się pół roku, a z innymi kilka lat lub całe życie, by wypracowany
stan podczas rehabilitacji utrzymać i nie dopuścić do regresu. Takich
przypadków pracownia obsługuje najwięcej – dodaje właścicielka.
Placówka nie wyznaczyła ograniczeń wiekowych pacjentów, pracuje z osobami w każdym wieku i z różnymi niepełnosprawnościami.
Oprócz tego, dla osób dorosłych mają pełną gamę zabiegów fizjoterapeutycznych z zakresu neurologii, ortopedii, reumatologii oraz
bólów kręgosłupa i stawów. Pracownia w najbliższym czasie, z myślą
o rodzicach dzieci korzystających z zabiegów, zorganizuje warsztaty z psychologiem, masaże lecznicze i zabiegi pielęgnacyjne. Warto
dodać, że co roku wraz ze stowarzyszeniem organizuje dwie imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych: Dzień Dziecka i Wigilię.

Sala do kinezyterapii

Pracownia powstała w 2015 roku z miłości do Uli – córki właścicieli, która jest niepełnosprawna. Państwo Przybylscy potrzebę pomocy własnemu dziecku przekuli w zorganizowanie kompleksowej
pomocy osobom niepełnosprawnym. W miejscowości Szostka, gm.
Radziejów stworzyli kompleks rehabilitacyjny, w którym zarówno
dzieci, jak i osoby dorosłe dotknięte różnego rodzaju niepełnosprawnościami otrzymują profesjonalną pomoc i wsparcie. Przy placówce działa stowarzyszenie, które powstało w 2017 roku. Początki
działalności pracowni były trudne. Jednak liczba osób potrzebujących pomocy bardzo szybko rosła. Placówka stała się poszukiwana,
a na zajęcia ustawiała się kolejka zainteresowanych. „Szostkę” odwiedzają pacjenci nie tylko z naszego terenu, lecz także z ościennych
powiatów, a nawet z Bydgoszczy. Pracownia cały czas się rozwija. Co
roku wprowadzane są nowe innowacyjne metody rehabilitacyjne,
zwracając uwagę na to, czego potrzebują nowi pacjenci. W tym roku
właściciele zamierzają zakupić sprzęt dla dzieci, które nie mogą porozumiewać się mową werbalną. Dzięki niemu dziecko będzie mogło wyrazić swoje potrzeby ciałem – głównie oczami.
Ośrodek oferuje m.in. zajęcia psychologiczne i pedagogiczne
oraz oligofrenopedagogiczne, masaż i ćwiczenia indywidualne,
terapię niemowląt metodą NDT Bobath, kinezyterapię, czyli gimnastykę leczniczą. Specjaliści prowadzą również muzykoterapię
oraz fizykoterapię. Oprócz tego oferta pracowni obejmuje zajęcia

Sala integracji sensorycznej

Sala do zabiegów z fizykoterapii

W ramach Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„PrzytULAnka” realizują różne projekty, m.in. z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich, PFRON-u czy naszej LGD, a pozyskane środki finansowe przeznaczają na uatrakcyjnienie i powiększenie oferty zajęć
i ćwiczeń dla niepełnosprawnych pacjentów. Stowarzyszenie także
w tym roku złożyło do Urzędu Marszałkowskiego trzy projekty, w ramach których w pracowni będą realizowane zajęcia bezpłatne. Mają
one odciążyć finansowo rodziców dzieci, które korzystają z kilku rodzajów zajęć, organizowanych w Szostce. Członkowie stowarzyszenia mówią, że ciągle mają „pomysły, zapał i chęć do pracy”. Obecnie
realizują projekt „Aktywni z przytULAnką”. W czerwcu 2017 roku stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie w XVII edycji ogólnopolskiego
konkursu „Sposób na Sukces” w kategorii inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych m.in. od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Po pięciu latach działalności Pracowni Rehabilitacji i Integracji Sensorycznej w Szostce należy stwierdzić, że założenie tej placówki było
słuszne i ze wszech miar potrzebne. Ula w tym roku skończyła 20 lat.
Jest cały czas rehabilitowana. To właśnie ona nauczyła rodziców patrzeć na świat ludzi chorych inaczej. Można powiedzieć, że pośrednio
dzięki Uli wielu niepełnosprawnych z naszego regionu ma możliwość
skorzystania ze specjalnej rehabilitacji neurologicznej. Zachęcamy do
odwiedzenia strony internetowej pracowni: www.bemarol.pl.
Tekst/Foto: Marta Tomaszewska
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SUBICERE = otworzyć się, przyjąć, ofiarować
Radziejowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych SUBICERE działa już 13 lat, skupiając w swoich szeregach zarówno członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, jak i ludzi
o otwartych sercach, gotowych nieść pomoc tym rodzinom. Wśród
naszych podopiecznych są osoby z defektami fizycznymi, intelektualnymi i sprzężonymi. Prowadzimy dla nich rehabilitację fizyczną,
psychiczną i (co bardzo ważne) społeczną poprzez różnorakie formy
terapii usprawniających.
Nasi terapeuci – opiekunowie to wolontariusze, którzy z wielką
empatią zajmują się grupą podopiecznych . Grupa ta jest bardzo
różnorodna, w wieku od 16 do 58 lat, z niepełnosprawnościami od
stopnia lekkiego aż do znacznego. Jeśli nie możemy ich wiele nauczyć, to przez terapię nie pozwalamy ich ciałom i umysłom cofać
się w rozwoju. Cykliczność spotkań, różnorodność form rehabilitacji,
znaczna liczba wspomagających wolontariuszy – tym cechuje się
Stowarzyszenie SUBICERE. Nasi opiekunowie oprócz czasu, który
poświęcają niepełnosprawnym, dodatkowo szkolą się, aby ich działania były jak najbardziej skuteczne. W połowie listopada 2020 roku,
jako pierwsza organizacja pozarządowa w województwie kujawsko
-pomorskim dostaliśmy certyfikat Narodowego Instytutu Wolności
„Miejsce przyjazne wolontariuszom”, jesteśmy z tego bardzo dumni.
Jednak stowarzyszenie nie mogłoby istnieć, gdyby nie ludzie o dobrych sercach, którzy wspierają nas finansowo i służą nam wszelaką
pomocą. W tym trudnym czasie, kiedy kolejny raz nie mogliśmy zorganizować zbiórki na Plenerowym Kujawskim Śniadaniu Wielkanocnym, każdy grosz liczy się po wielokroć.
Wszystkich zainteresowanych aktywnością SUBICERE zapraszamy
na nasz facebookowy profil, gdzie w formie fotorelacji pokazujemy
działania stowarzyszenia. W imieniu naszej „Subicerowej” rodziny składamy najlepsze życzenia, zdrowych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy.
Tekst/Foto: Jadwiga Szyszkowska-Jankowska
Prezes Stowarzyszenia SUBICERE

W lutym panowie myśliwi z radziejowskiego Koła Łowieckiego „Łany Kujawskie”,
już po raz drugi, zebrali fundusze i przekazali datek na naszą działalność,
za co w imieniu naszych niepełnosprawnych dziękujemy.

Z niepełnosprawnością można
„przekraczać granice”
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przekroczyć Granice” istnieje od 2008 r., a od lipca 2011 r. posiada status
organizacji pożytku publicznego. Swoją siedzibę ma w Nowej
Wsi przy Warsztatach Terapii Zajęciowej. To właśnie pracownicy
tej placówki oraz rodzice podopiecznych WTZ wystąpili z inicjatywą powołania stowarzyszenia i są jej głównymi członkami.
Obecnie organizacja liczy 27 osób.

Głównymi założeniami i celami działań stowarzyszenia są działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
zagrożonych wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych
oraz wspieranie ich w dążeniu do możliwie najbardziej samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. W praktyce opiera się to
najczęściej na finansowym wspomaganiu różnych form rehabilitacji
społecznej prowadzonej w WTZ w Nowej Wsi lub na podejmowaniu
własnych przedsięwzięć w tym zakresie.
Zatem stowarzyszenie od lat partycypuje w kosztach organizowanych przez WTZ spotkań integracyjnych (bali karnawałowych, wigilii,
pikników integracyjnych, jubileuszów) oraz corocznych kilkudniowych
wycieczek krajowych i zagranicznych, np. do Rzymu, Berlina, Szwajcarii
Saksońskiej, Gdańska czy w Bieszczady. Dodatkowo samodzielnie organizuje swoim podopiecznym wyjazdy turystyczno - rekreacyjne, np.
do Uniejowa oraz na Olimpiadę Hefajstosa do Włocławka. Z okazji świąt
Bożego Narodzenia osoby niepełnosprawne otrzymują paczki świąteczne ze słodyczami. Stowarzyszenie „Przekroczyć Granice” dofinansowuje także na miarę swoich możliwości indywidualne terapie, zakup
sprzętu rehabilitacyjnego czy likwidację barier architektonicznych.
Środki na działalność stowarzyszenie pozyskuje ze składek członkowskich, darowizn oraz z wpływu z tzw. 1% (KRS 0000301591).
Tekst: Iwona Łodygowska
Foto: Archiwum stowarzyszenia

Od redakcji: Dalsza prezentacja organizacji pozarządowych z powiatu radziejowskiego, działających na rzecz osób
niepełnosprawnych ukaże się w kwietniowym numerze „Powiatowego ABC”. Zapraszamy do lektury.
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STOP COVID! Ściągnij, uruchom
– dbaj o siebie i innych
Aplikacja STOP COVID to realne wsparcie w walce z koronawirusem. Dzięki niej mamy szansę szybciej wrócić do normalności.
Aplikacja to obok noszenia maseczki, zachowywania dystansu
i dbania o higienę, kolejny element ochrony przed koronawirusem. Nie zastępuje maseczki, ani podstawowych środków
ostrożności. Uzupełnia je. Jak to robi? Wysyłając powiadomienia o kontakcie z koronawirusem.
STOP COVID działa w oparciu o technologię Bluetooth. Aplikacja
monitoruje nasze otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń, na których jest zainstalowana. Jeśli je znajdzie, a kontakt naszego telefonu
z telefonem innej osoby potrwa przynajmniej 15 minut i będzie miał
miejsce w odległości mniejszej niż 2 metry – zapamięta go na 14 dni.
Jeśli w tym czasie właściciel któregoś z urządzeń zachoruje, użytkownicy aplikacji, z którymi się spotkał, otrzymają powiadomienie.
Wszystko to całkowicie anonimowo. Wasza prywatność jest dla nas
priorytetem – dlatego aplikacja STOP COVID nie korzysta z żadnych
danych. Powiadomienie nie oznacza, że jesteś zakażony, ani że musisz poddać się kwarantannie. Jeśli je otrzymasz, zachowaj ostrożność – pomożesz w ten sposób zahamować rozprzestrzenianie się
choroby.

Jak zainstalować
i uruchomić aplikację?
To proste. Całość zajmie Ci
tylko kilka chwil.
Krok 1. Pobierz aplikację
STOP COVID ze sklepu z aplikacjami – znajdziesz go na pulpicie swojego telefonu.
Krok 2. Zaraz po pobraniu, uruchom ją w swoim telefonie – nie musisz podawać żadnych danych.
Krok 3. Pamiętaj, aby włączyć system monitorowania ryzyka – telefon podpowie Ci jak to zrobić.
Jeśli chcesz, regularnie wypełniaj dziennik zdrowia i test oceny
ryzyka. Nie musisz, ale warto to robić. To już wszystko. Resztę aplikacja zrobi za Ciebie. Przez cały czas będzie działać w tle.

Co zrobić w przypadku zachorowania?
Jeśli wynik Twojego testu na koronawirusa okaże się pozytywny,
skontaktuje się z Tobą telefonicznie pracownik Centrum Kontaktu.
Zapyta między innymi o to, czy korzystasz z aplikacji. Jeśli tak, przekaże Ci unikalny numer PIN. Jak go użyć?
Krok 1. Na głównym widoku aplikacji kliknij „Więcej”.
Krok 2. Wybierz sekcję „Moje dane”.
Krok 3. Kliknij „Przekaż dane”.
Krok 4. Wprowadź 6-cyfrowy numer i zatwierdź przyciskiem „Przekaż informacje”.
Najpóźniej w ciągu doby, na ekranach urządzeń innych użytkowników aplikacji, z którymi miałeś kontakt w ciągu ostatnich 14 dni,
wyświetli się odpowiednie powiadomienie wraz ze wskazówkami,
co w takiej sytuacji zrobić.
Jeśli nie chcesz czekać na telefon, wolisz działać, to Ty możesz zadzwonić do Centrum Kontaktu i poprosić o PIN: 22 250 01 15.

Zrób sobie prezent
Do tej pory aplikację pobrało 1,7 miliona Polaków. System powiadamiania uruchomiło 2447 osób. aplikacja działa i jest skuteczna.
Warto ją mieć – dlatego zrób sobie prezent na święta i pobierz ją
dla swojego bezpieczeństwa. Zachęć do tego także swoich bliskich.
– Choć jest już dostępna szczepionka na koronawirusa, to jako społeczeństwo musimy być czujni. Nie możemy zapominać o przestrzeganiu
zasad bezpieczeństwa. Warto nadal korzystać też z wszystkich dostępnych narzędzi, które pomagają nam w walce z epidemią, w tym tych
elektronicznych. Aplikacja STOP COVID jest jednym z nich. Warto ją mieć.
Aplikacja jest bezpłatna i dobrowolna. Pobierzcie ją już dziś z Google Play lub AppStore.
Zdrowie Twoje i Twoich bliskich – bezcenne. Dlatego, zróbmy
wszystko, aby je chronić. Dla wspólnego bezpieczeństwa. Im więcej
osób będzie korzystać z aplikacji, tym więcej uda się powiadomić
o ryzyku zakażenia.
Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz zgłosić problem techniczny, napisz na: protego@mc.gov.pl
Tekst: PSSE Radziejów

W Radziejowie zrobisz test na COVID-19
W styczniu tego roku w Radziejowie, przy SamoeLaborat (dostęp dla pacjenta prywatnego) w ciągu 12
dzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej,
godzin od pobrania próbki. Za dodatkową opłatą możul. Szpitalna 3, powstało nowe Laboratorium Biolona je zamówić w języku angielskim i niemieckim. Koszt
gii Molekularnej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
komercyjnego testu genetycznego na koronawirusa
BIOTECMED, wpisane na listę Laboratoriów COVID,
wynosi 450 zł. Na test należy umówić się telefonicznie.
prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia. Można
Laboratorium ma potencjał i z pewnością będzie się
w nim wykonać test Real Time RT-PCR na obecność
rozwijać. Już jego teraźniejsze wyposażenie tj. np. komory
koronawirusa w organizmie.
laminarne i termocyklery pozwolą w przyszłości skupić się
Laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy spena diagnostyce innych chorób zakaźnych niż COVID-19.
cjalistyczny sprzęt, w tym ekstraktory LAB-AID 824s, umożMożliwe, że będą to testy związane z diagnostyką infekcji
liwiające zautomatyzowaną, szybką i niezawodną izolację
ginekologicznych i pulmunologicznych, ponieważ niewiele
oraz otrzymanie wysokiej jakości RNA, które pozwala na
laboratoriów w Polsce oferuje pełną i kompleksową diagnoznaczne skrócenie czasu wykonania analizy. Zastosowanie
stykę z tego zakresu. W celu ciągłego rozwoju i zapewnienia
innowacyjnych systemów oraz wysoka wydajność sprzętu
najwyższych standardów badań laboratorium nieprzerwazapewnia możliwość przebadania do 500 próbek w ciągu
nie inwestuje w zaplecze aparaturowe oraz w podnoszenie
doby. Obecnie świadczy ono usługi w zakresie wykonywa- Jedna z komór laminarnych, będąkwalifikacji pracowników, co w niedalekiej przyszłości bez
nia testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Jednak w nie- cych w wyposażeniu laboratorium
wątpienia pozwoli na rozszerzenie jego oferty.
dalekiej przyszłości, personel laboratorium przewiduje wprowadzenie do
Od początku istnienia Biotecmed przebadał już blisko 5000 próswojej oferty również innych badań z zakresu biologii molekularnej.
bek. Oprócz Szpitala Jednoimiennego i punktu pobrań w Radziejowie,
Zgrany i dynamicznie rozwijający się zespół doświadczonych specja- nawiązały z nim współpracę ościenne ośrodki lecznicze m.in. z Kujaw i
listów lokalnego laboratorium składa się z lekarzy, diagnostów labora- części Wielkopolski. Laboratorium otrzymuje również zlecenia od prytoryjnych i biotechnologów. Stosowana przez niego technika badawcza watnych firm, które mają życzenie przebadać pod kątem obecności koReal-Time PCR to najczulsza ze wszystkich metod biologii molekularnej, ronawirusa swoich pracowników.
używana w diagnostyce mikrobiologicznej. Wykonywanie testów jest
Laboratorium posiada aktywne konto na Facebooku.
świadczone zarówno dla pacjentów prywatnych, jak również dla tych ze
Tekst: Anna Cwynar/Marta Tomaszewska
skierowaniem z NFZ. Wyniki udostępniane są na platformie EWP 3.0 oraz
Foto: Marta Tomaszewska

Wieści gminne z Bytonia

Termomodernizacja
budynku szkoły
W Witowie trwają prace związane z termomodernizacją budynku
szkoły. Celem jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii
cieplnej w obiekcie.
Wykonane zostaną roboty budowlane polegające na dociepleniu
ścian zewnętrznych budynku styropianem. Termomodernizacja obejmie
także ściany fundamentowe w obrębie cokołu oraz stropodach budynku.
Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbędna będzie również wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów elewacji. W ramach zadania zaprojektowano dodatkowo wymianę wyeksploatowanych i nieszczelnych
okien zewnętrznych na nowe, o korzystnych wartościach współczynnika
przenikania ciepła. Do wykonania są także roboty towarzyszące, obejmujące demontaż, wymianę na nowe wszystkich rynien i rur spustowych,
wykonanie obróbek blacharskich i parapetów, podniesienie kominów,
odtworzenie instalacji odgromowej, jak również wymiana drabiny zewnętrznej na nową, zgodną z obowiązującymi przepisami.
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ReNOWAtornia
Od listopada 2020 roku Wiejskie Centrum Kultury w Bytoniu wraz
z animatorami Edytą Estkowską i Zygmuntem Sosnowskim realizuje projekt ReNOWAtornia dofinansowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach ogólnopolskiego konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”. Projekt polega na stworzeniu przestrzeni
dla każdego, starszego czy młodszego, kto chciałby popracować,
nauczyć się czegoś albo po prostu pobyć w atmosferze twórczej
wspólnej pracy.

Uczestniczki ReNOWAtorni
pracują z tkaniną

Budynek szkoły w trakcie
termomodernizacji

Planowane rozwiązania są zgodne z zaleceniami przeprowadzonego
audytu energetycznego. Prace potrwają do końca lipca bieżącego roku.
Tekst: Monika Świrska-Walasińska
Foto: Łukasz Estkowski

Nowe inwestycje
Gmina Bytoń inwestuje w nowoczesne rozwiązania i urządzenia
z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Trwają prace projektowe związane z planowanymi przedsięwzięciami, których realizacja potrwa do końca bieżącego roku. Przebudowana zostanie
oczyszczalnia ścieków oraz ujęcie wody.
Celem prac związanych z przebudową oczyszczalni ścieków w Morzycach jest unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
Bytoń. W zakresie inwestycji zaplanowano zmianę dotyczącą układu zasilania – zakup nowego agregatu prądotwórczego, stanowiącego alternatywę dla braku zasilania w energię elektryczną oczyszczalni ścieków.
W związku z tym należy dokonać rozbudowy pomieszczenia dla nowego
urządzenia zasilającego. Realizowana będzie także reorganizacja układu
sterowania, która zakłada ulepszenie oprogramowania. Kolejnym punktem w planie inwestycji jest przebudowa dopływu układu ściekowego.
Dodatkowo zapewniony będzie monitoring obiektu, czyli alarm i kamery,
planuje się także instalację oświetlenia zewnętrznego.
W ramach prac planowanych do wykonania na terenie ujęcia wody w
Bytoniu, realizowane będą roboty budowlane związane z przebudową
budynku obsługowego oraz układu sterowania pomp i układu pompowego. Przebudowa budynku technicznego ma na celu przywrócenie
jego pełnej używalności do celów obsługi technologicznej istniejącego
ujęcia wody. Celem robót jest spełnianie przez obiekt aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych. W budynku zlokalizowana jest
szafa sterująca pracą pompy i zasilająca ją w energię elektryczną, która
również zostanie wymieniona. Zaplanowano także zmianę ogrodzenia,
aby zabezpieczyć obiekt przed wtargnięciem niepowołanych osób.
Przedsięwzięcia mają na celu przede wszystkim wyeliminowanie
możliwych do wystąpienia awarii. Na ich realizację gmina Bytoń pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Tekst: Monika Świrska-Walasińska

Uruchomiliśmy pracownię, w której będziemy odnawiać stare meble oraz pracować nad tworzeniem nowych przedmiotów, głównie
z drewna i tkanin. Pracownia jest dostępna dla każdego. Bezpłatnie
można skorzystać z przestrzeni warsztatowej, narzędzi oraz wziąć udział
w warsztatach z ekspertami (stolarzem, tapicerem itp.). Gospodarzami w niej są seniorzy z gminy Bytoń, którzy chętnie doradzą, pomogą,
oraz poczęstują pyszną kawą i ciasteczkiem. Z powodu pandemii działalność pracowni do marca 2021 roku była dość ograniczona, wykonywaliśmy głównie zadania, w które można było angażować się, pracując
samodzielnie lub w zespołach rodzinnych w domu. Były to między innymi szyld pracowni (każdy chętny otrzymał jedną literkę z napisu do
udekorowania w domu), a także „kredens przyjaźni” czyli stary kredens,
który został rozmontowany i odnowiony, ale po kawałku – można było
zająć się renowacją szufladki lub drzwiczek - do wyboru. Kredens będzie
głównym meblem w pracowni i posłuży do przechowywania narzędzi.
Od marca zaczęliśmy spotykać się w niewielkich grupkach. Panowie
własnoręcznie wykonali stoły robocze. Panie zajęły się wyposażaniem
działu dziecięcego w Bibliotece Publicznej w Bytoniu w bajkowe, własnoręcznie wykonane cudeńka: wielkie haftowane poduchy, szydełkowe maskotki, pufy, pleciony dywan itd.
Zapraszamy do naszej pracowni. Pokażmy swoje pomysły, podzielmy się wiedzą, opowiedzmy historie mebli, które nierzadko są w naszych rodzinach od pokoleń. Mamy nadzieję, że to miejsce będzie nie
tylko warsztatem/pracownią, w której „nowe życie” dostaną rzeczy.
Będziemy też odnawiać i poszukiwać nowych relacji w naszej lokalnej
społeczności.
Tekst/ Foto: Edyta Estkowska

Wieści gminne z Dobrego
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Zdalnie też może być
atrakcyjnie
Przebudowa budynku
Gminnego Ośrodka
Kultury w Dobrem
już rozpoczęta

Zajęcia online nie muszą być nudne. Dają nowe możliwości
– chociażby przeprowadzenia ich w dowolnie wybranej przestrzeni edukacyjnej. Nauczyciele z PSP w Krzywosądzy w ramach programu „Nauka dla Ciebie” finansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki zainicjowali współpracę online z Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie. Wraz z uczniami aktywnie uczestniczyli w e-laboratorium.
Zajęcia miały charakter interaktywny. Uczniowie, pod okiem edukatorów, wykonywali w swoich domach szereg eksperymentów.
Uczestnicy przyglądali się bliżej wodzie – substancji powszechnie
spotykanej nie tylko na Ziemi, ale i we Wszechświecie. Zbadali jej
właściwości, poznali stany skupienia oraz odkryli jej niezwykłość.
Kolejnym zagadnieniem, którym udało się zainteresować uczestników były wybrane kwasy. Beneficjenci nauczyli się bezpiecznie
identyfikować te substancje, poznali ich właściwości i zastosowanie.
Dopełnieniem tego przedsięwzięcia był udział wybranych nauczycieli w warsztatach: „Eksperymentowanie online – zaangażuj się” organizowanych przez warszawskie CNK.

Prace w sali koncertowej

Uczniowie PSP w Krzywosądzy
podczas zajęć zdalnych

Ciekawym wydarzeniem online zrealizowanym w lutym 2021
roku był projekt uczniowski „W Palmiarni Poznańskiej czuję się jak
w domu”. Współpraca szkoły z Pracownią Dydaktyki Palmiarni Poznańskiej zaowocowała udziałem w zajęciach „Szkoła pod Palmami”.
Projekt adresowany był dla zainteresowanych tematyką uczniów
klas IV- VIII. Polegał na aktywnym udziale w zajęciach w Palmiarni
Poznańskiej, a następnie na zorganizowaniu domowych palmiarni
oraz samodzielnym przeprowadzeniu zajęć we własnych domach.
Odbiorcami zajęć byli – rodzeństwo, rodzice, dziadkowie.
Edukacja online może być również atrakcyjna. Pozwala wyzwalać
kreatywność zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
Tekst: Mariola Gąsiorowska, Dariusz Skóra
Foto: Dariusz Skóra

Elewacja budynku od strony południowej

Trwają prace przy przebudowie Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrem. Na ten czas siedziba GOK została przeniesiona do
pomieszczeń znajdujących się w jego poprzedniej lokalizacji
przy ulicy Dworcowej 6 przy Gminnej Bibliotece Publicznej.
Aktualnie wykonywane są wyburzenia ścian oraz podziały pomieszczeń w tym wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych
oraz szybu windowego, które ułatwią korzystanie z obiektu osobom
niepełnosprawnym oraz z ograniczoną sprawnością ruchową. Wykonawca rozpoczął również rozkładanie nowej instalacji elektrycznej. Oddanie budynku do użytkowania planowane jest na koniec
sierpnia 2021 roku.
Koszt inwestycji to około 1 mln 100 tys. zł, z czego 731 967
tysięcy zł gmina pozyskała ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Tekst: Katarzyna Marciniak
Foto: Archiwum UG Dobre

Wieści gminne z Osięcin
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Dzień z kotem w roli głównej
19 lutego obchodziliśmy nietypowe święto – „Święto Kota”. Zajęcia rozpoczęły się od zapoznania dzieci z kocimi ciekawostkami i nie
tylko. Mówiliśmy o kocich zwyczajach, o tym jak karmić i dbać o naszego pupila. Przedszkolaki uczestniczyły w różnorodnych „kocich
zabawach”: malowały czworonogi, śpiewały lubianą przez wszystkie
dzieci piosenkę „My jesteśmy kotki dwa”, naśladowały kociaki, pokonywały tor przeszkód, oglądały ilustracje przedstawiające milusińskie zwierzątka.
W tym świątecznym dniu nie mogło zabraknąć również ulubionych bajek o kotkach, które dzieci uwielbiają słuchać i oglądać.
Przedszkolaki wykonały także prace plastyczną swoich ulubionych
kotków. Był to dzień pełen wrażeń i ciekawych, nowych doświadczeń, spędzony w miłej, radosnej atmosferze.
Tekst/Foto: wychowawczynie grup przedszkolnych

Śpiewaj
razem z nami
Akademia Wokalu, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach, zorganizowała II edycję konkursu #Razem
OdNowa. Finał odbył się 7 lutego 2021 r.
Uczestnicy wykonali utwór „Wszystko będzie dobrze”, który niesie w świat nadzieję w tym trudnym, pandemicznym czasie.
W konkursie udział wzięli uczestnicy z całej Polski. Zwyciężczynią konkursu została
Patrycja Malinowska z Płocka i Maja Banachowska z Żychlina.
Tekst/Foto: Tomasz Zieliński

Świętujemy Dzień Języka Ojczystego
Z okazji Dnia Języka Ojczystego, 22 lutego br., dźwiękonaśladowczych, paluszkowych, ruchowo
dzieci 3-letnie wzięły udział w zajęciach zorgani- -muzycznych oraz oddechowych. Spotkanie dozowanych przez logopedę Aleksandrę Siarkow- starczyło dzieciom wielu nowych wrażeń.
ską. Maluszki miały okazję poćwiczyć przez luTekst: UG Osięciny
strem sprawność języka i wziąć udział w zabawach
Foto: Archiwum przedszkola
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Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

„Przechodniu, powiedz Polsce – tu leżym jej
syny, wierni jej prawom do ostatniej godziny”
(epitafium termopilskie)
Druga wojna światowa dla wielu Polaków nie skończyła się
w 1945 roku. Żołnierze Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych walczący przez sześć lat z okupantem niemieckim, pozostali w podziemiu i skierowali swoje działania
wobec polskich komunistów i Armii Czerwonej.
Na pograniczu Kujaw i Wielkopolski swoją działalność w latach
1945−1947 prowadziły trzy duże oddziały zbrojne: Jerzego Gadzinowskiego „Szarego”, Gabryela Fejcho „Ognia” i Antoniego Fryszkowskiego „Rysia”. Wywodziły się one ze środowiska akowskiego, ale od
grudnia 1945 r. wchodziły w struktury Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Do walki z polskim podziemiem Państwowy Komitet Bezpieczeństwa skierował oddziały Wojska Polskiego, pułki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednostki Milicji Obywatelskiej; ogółem
zaangażowano ponad 250 tys. żołnierzy, milicjantów i ormowców.
Dziesięć lat temu ustanowiono Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Działająca w strukturze Stowarzyszenia Rozwoju Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski Grupa Rekonstrukcji Historycznej Armii
Krajowej „Kolumbowie” 28 lutego wzięła udział w uroczystościach,
upamiętniających żołnierzy Ruchu Oporu Armii Krajowej z oddziału „Rysia” i „Szarego”- S. Matuszewskiego „Mściciela”, H. Kobielskiego
„Cichego”, M. Szymańskiego „Śmiałego”, M. Cywińskiego „Sokoła”
i J. Dobieckiego „Jana”, którzy zginęli w obławie w Znaniewie. Żyjący
koledzy z oddziału w 48. rocznicę ich śmierci ufundowali pamiątkowy obelisk. Uroczystości zorganizowały władze samorządowe powiatu radziejowskiego i gminy Topólka.
Członkowie GRH AK „Kolumbowie” wystawili poczet flagowy
w składzie Paweł Betliński, Artur Lebiedziński, Adam Bieganowski,
zaciągnęli wartę honorową – dowódca warty Krzysztof Kowalski,
wartownicy Mikołaj Bałuk, Paweł Pietrzykowski, Daniel Szmyt. Cało-

Kobieta i miłość

tematem koncertu muzycznego
7 marca, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet, w piotrkowskim domu kultury odbył się koncert zespołu PLATEAU. Co roku z tej
okazji organizujemy koncerty, recitale czy kabarety. W tym roku święto
kobiet przebiegało w innej odsłonie.
Koncert można było oglądać w internecie. Rozpoczął się o godz. 18.00 i zgromadził wielu widzów. Zespół PLATEAU słynie z fenomenalnych koncertów, których zagrali już ponad 850! Twórcy bestsellerowego albumu „Projekt Grechuta”,
autorzy przebojów „Niebezpiecznie piękny świt”, „Nic nie pachnie jak Ty” (duet
z Renatą Przemyk), ale przede wszystkim – zespół który na żywo potrafi zaczarować, wzruszyć i rozbawić publiczność do łez! Zespół bawił się muzyką, używając
nie tylko gitar, ale także... piły do drewna, butelki czy cymbałek.
Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: plateau.pl

Grupa rekonstrukcyjna wraz z harcerzami przy miejscu pamięci w Znaniewie

ścią drużyny reprezentacyjnej dowodził Grzegorz Piasecki. Złożono
wiązanki i zapalono znicze, wicestarosta radziejowski Grzegorz Piasecki, prywatnie członek Grupy „Kolumbowie”, wygłosił krótki wykład o historii oddziału.
Nazajutrz, 1 marca, w kościele parafialnym w Piotrkowie Kujawskim odbyła się msza św. w intencji żołnierzy zbrojnego podziemia
antykomunistycznego. Przed mszą Marianna Kucharska wygłosiła
krótki wykład o walkach żołnierzy niezłomnych, a nasza Grupa wystawiła poczet flagowy w składzie: Grzegorz Piasecki, Paweł Betliński, Krzysztof Kowalski i dwóch młodych członków ze Społecznej
Szkoły Branżowej prowadzonej przez Stowarzyszenie – Pawła Pietrzykowskiego i Daniela Szmyta.
Tekst/Foto: Krzysztof Kowalski

W poszukiwaniu
przygody
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy piotrkowska biblioteka zorganizowała 3 marca spotkanie autorsko-podróżnicze
on-line z pisarzem i podróżnikiem Krzysztofem Petkiem. Święto
zostało ustanowione przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Pisarzy w 1984 roku, a jego celem
jest upowszechnianie literatury,
obrona wolności słowa i rozwój
społeczności pisarzy na świecie.
Nasz gość uprawia ten zawód
25 lat i nazywa siebie rzemieślnikiem. Od 16 roku życia jest dziennikarzem reportażystą, ma na
swoim koncie ok. 2000 publikacji
w mediach. Zaprosił nas do swoje- Krzysztof Petek
go „warsztatu”, którym jest cała kula ziemska. Razem zwiedzaliśmy
Amerykę Południową, Syberię, zachodnie rumuńskie Karpaty i Zamek Drakuli, największy wąwóz Europy. Najpiękniejsze i zarazem
niebezpieczne miejsca, gdzie spotyka życzliwych ludzi, ale też zabójcze zwierzęta. Jego przygody są ciekawe, egzotyczne i pouczające. A sam mówi. że żadne fotografie i słowa nie zastąpią prawdziwej
przygody. Na zakończenie spotkania przesłaliśmy kilka pytań, na
które pisarz udzielił nam szczerych odpowiedzi. Dziękujemy za tak
miłe spotkanie.
Tekst: Monika Kardacz
Foto: lubimyczytać.pl
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Aktywni w gminie Radziejów
W lutym i marcu br. w odnowionych i zmodernizowanych świetlicach wiejskich w Opatowicach i Zagorzycach odbyły się zajęcia w ramach projektów grantowych pn. „Aktywizacja społeczna, integracja i animacja mieszkańców gminy Radziejów
– edycja I”.
Uczestnicy projektów brali udział m.in. w warsztatach florystycznych, których tematyką były dekoracje wielkanocne. Pod okiem
instruktora Jolanty Golec, powstało wiele pięknych stroików i dekoracji. Ponadto zdolności artystyczne uczestnicy mogli również
rozwijać podczas zajęć z rękodzieła prowadzonych przez Urszulę
Rosół. Za pomocą szydełka i włóczki stworzono interesujące, wielowymiarowe wzory także utrzymane w klimacie Wielkanocy.

Zajęcia florystyczne

Pieczenie chleba
w Opatowicach

Z powodu pandemii nie było możliwości wyjazdu na zaplanowany w projekcie kabaret, dlatego występy zorganizowano w świetlicach wiejskich, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Autorski program kabaretowy „Heca na swojska nutę” zaprezentował „Kabaret
Trójka” z Bydgoszczy.
W międzyczasie uczestnicy projektów odbyli indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą Izabelą Świątkowską oraz spotkania z dietetykiem Eweliną Kowalską, która przeprowadziła wykład na temat
zdrowego żywienia, a także dokonała fachowych pomiarów masy
ciała wraz z ich analizą. Na kolejnym spotkaniu pani dietetyk zaprezentuje uczestnikom, jak w praktyce można przygotować zdrowe
i smaczne potrawy.
Prowadzone zajęcia zainspirowały mieszkańców, którzy sami wychodzą z inicjatywą organizacji kolejnych spotkań. Z ich inicjatywy
w Opatowicach odbyły się warsztaty pieczenia chleba. Uczestnicy
poznali tajniki dobrego zakwasu oraz techniki wyrabiania chleba,
ale przede wszystkim mile spędzili czas. Prowadzone zajęcia cieszą
się wśród mieszkańców popularnością, a wykonane przez nich prace przynoszą satysfakcję.
Przed nami kolejne warsztaty prowadzone w ramach grantów,
m.in. zumba, zajęcia kulinarne, wyplatanie dekoracji z wikliny papierowej, tworzenie makram i łapaczy snów. Efekty pokażemy w „Powiatowym ABC”.
Tekst/Foto: Jolanta Kicińska

Od redakcji: Druga edycja projektu rozpocznie się w maju br. Dyrektor GOK-B
w Skibinie – Urszula Rosół prosi, by chętne do udziału w nim osoby kontaktowały się ze Zbigniewem Kazimierczakiem – tel. 693 097 242.
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Cześć i chwała
bohaterom!
W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostały złożone kwiaty i znicze pod pomnikiem w Znaniewie.
W imieniu samorządu gminnego wiązankę kwiatów złożyli wspólnie wójt gminy Konrad Lewandowski wraz z Przewodniczącym Rady
Gminy Stanisławem Borkowskim.

Wójt Topólki i warta honorowa przy pomniku w Znaniewie

Podziękowania za obecność należy złożyć wicestaroście Grzegorzowi Piaseckiemu, reprezentacji radnych powiatowych, gminnych
i sołtysów gminy Topólka, harcerzom ze Szkoły Podstawowej w Topólce wraz z dyrektorem, delegacji społeczności lokalnej, Grupie Rekonstrukcji Historycznej AK z Piotrkowa Kujawskiego.
Tekst: Konrad Lewandowski, wójt Topólki
Foto: Archiwum UG w Topólce

Elementy odblaskowe
zwiększają nasze
bezpieczeństwo
W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Posterunek Policji w Topólce pozyskał nowe elementy odblaskowe w postaci kamizelek.
Sytuacja pandemii sprzyja zwiększonemu spożyciu alkoholu,
a możliwości podejmowania działań profilaktycznych są niestety
ograniczone. W związku
z tym funkcjonariusze policji będą rozdawać kamizelki podczas rutynowych
kontroli. Wskazana forma
jest bezpieczna dla mieszkańców i jednocześnie daje
poczucie, że mimo pandemii osoby uzależnione, jak
i członkowie ich rodzin, nie
pozostają sami ze swoim
problemem. Otrzymane elementy odblaskowe, które są zdecydowanie bardziej widoczne o zmierzchu i w nocy, zapewnią większe
bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów szczególnie w okresie
jesienno-zimowym.
Niezależnie od sytuacji, wszelkie formy oznakowania pieszych
czy rowerzystów zwiększą bezpieczeństwo w ruchu drogowym, co
może wpłynąć na zmniejszenie przykrych zdarzeń osób poruszających się po drogach. Zatem warto korzystać z różnych form profilaktyki poprawiających bezpieczeństwo drogowe i zdrowie uczestników w ruchu.
Tekst: Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Topólce
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PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE
Telefon alarmowy: 998/112
Od 11.02.2021 r. do 12.03.2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 45 zdarzeń, w tym:
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj zdarzenia
Pożar
Miejscowe zagrożenie
Alarm fałszywy

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
02.03.2021 roku o godz. 22.21 w miejscowości Stawiska, gm.
Piotrków Kujawski powstał pożar w domku letniskowym. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Radziejów i cztery zastępy z OSP Bycz, Topólka, Bytoń, które po przybyciu zastały
rozwinięty pożar drewnianego domku letniskowego. Mieszkańcy
domku ewakuowali się przed przybyciem straży, żadna z osób nie
potrzebowała pomocy medycznej. Działania zastępów polegały na
podaniu trzech prądów wody na palący się obiekt. Po ugaszeniu
pożaru przystąpiono do częściowej rozbiórki ścian stropu i komina.
Przypuszczalna przyczyna powstania zdarzenia – nieszczelność kominka. Straty w mieniu: 200 tys. zł.
05.03.2021 roku o godz. 15.48 w miejscowości Bartłomiejowice,
gm. Osięciny doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych
marki Opel i VW Golf. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastęp
z JRG Radziejów oraz zastęp z OSP Osięciny. Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu opuściły pojazdy o własnych siłach przed przybyciem pierwszego zastępu. Na miejsce zdarzenia przybył ZRM, który
udzielił pomocy dwóm poszkodowanym kobietom; jedna z nich pozostała na miejscu, drugą zabrano do szpitala. Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu akumulatorów, zakręceniu zaworu na instalacji gazowej LPG. Po zakończeniu czynności
prze policję, usunięto ze skrzyżowania elementy pojazdów. Przypuszczalna przyczyna powstania zdarzenia – wymuszenie pierwszeństwa
przejazdu. Straty w mieniu: 15 tys. zł.

Z ŻYCIA KOMENDY
4 marca 2021 roku odbyła się wideokonferencja podsumowująca
funkcjonowanie komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w województwie kujawsko-pomorskim za roku 2020. W naradzie udział wziął
Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, kadra kierownicza KW PSP w Toruniu, komendanci powiatowi i miejscy PSP, dowódcy
Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz dowódcy Specjalistycznych
Grup Ratowniczych.

PORADY

Zagrożenie pożarowe w sezonie grzewczym
Ze statystyk prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną wynika, że corocznie w Polsce powstaje ponad 150 000 pożarów. Corocznie w okresie grzewczym odnotowywana jest zwiększona liczba
interwencji w budynkach mieszkalnych. Najczęściej dochodzi do
pożarów sadz w kominie oraz zdarzeń związanych z występowaniem tlenku węgla – CZADU, a także pożarów w pomieszczeniach
kotłowni. W sezonie grzewczym 2019–2020 na terenie całego kraju
odnotowano 3074 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w których
poszkodowanych zostało 1447 osób, w tym 37 ofiar śmiertelnych.
Na terenie powiatu radziejowskiego w sezonie grzewczym
2020 odnotowaliśmy 29 pożarów związanych z ogrzewaniem budynków, w tym 16 zdarzeń dotyczyło pożarów sadzy w kominie.
Natomiast od 1 stycznia 2021 roku odnotowaliśmy już 17 pożarów,
w tym 10 pożarów związanych z paleniem się sadzy w kominie.
W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Radziejowie apeluje o przestrzeganie poniższych zaleceń:

Ilość interwencji
13
30
2

• nie używać uszkodzonych instalacji
i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych, gazowych
jak również na paliwo stałe,
• wykonywać okresowe czyszczenie kanałów kominowych
i
wentylacyjnych
– zaniedbania tych
czynności często są przyczyną pożarów oraz śmiertelnych zatruć
tlenkiem węgla,
• używać tylko tych urządzeń grzewczych, które posiadają krajowe
atesty i dopuszczenia,
• nie spalać w piecach niedozwolonych materiałów (śmieci, plastiki).
Przestrzeganie powyższych zasad przyczyni się do zwiększenia
bezpieczeństwaw okresie grzewczym. Zachęcamy również do zakupu czujników tlenku węgla i dymu.
Stop pożarom traw
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków.
Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Jest to jednak całkowicie błędne
myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do
nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym
– ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.
Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Wypalanie traw jest
również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą
do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach
śmierć ponosi kilkanaście osób. Za ponad 94% przyczyn powstania
pożarów odpowiedzialny jest człowiek.

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby,
które decydują się na wypalanie traw, przekonane są że w pełni kontrolują sytuację. Niestety, mylą się. W przypadku gwałtownej zmiany
kierunku wiatru, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli
i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Tekst: mł. bryg. Jarosław Stokwisz
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Zmiana kierownictwa w radziejowskiej komendzie
Młodszy inspektor Tomasz Pacholski kierować będzie radziejowskimi policjantami. Dotychczasowy
komendant podinsp. Karol Konopacki szefował będzie jednostce w Inowrocławiu.
W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie,
25 lutego br., podczas uroczystej zbiórki, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, insp. Piotr Leciejewski powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie,
mł. insp. Tomaszowi Pacholskiemu. Nowym pierwszym zastępcą
Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie, któremu powierzono
pełnienie obowiązków, został kom. Arkadiusz Zachwieja.
Podczas uroczystości pożegnano dotychczasowego szefa radziejowskich policjantów, podinsp. Karola Konopackiego, któremu
powierzono obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. Komendant Konopacki pożegnał się z policjantami po blisko
pięciu latach kierowania jednostką. Podziękował wszystkim za zaangażowanie oraz rzetelnie pełnioną służbę.
Młodszy inspektor Tomasz Pacholski rozpoczął służbę w policji
w 1994 r. w Warszawie. Następnie pracował w komisariacie w Janikowie, a w 2004r. został kierownikiem posterunku w Pakości. Od 2008 r.
do 2016 r. pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Inowrocław, następnie Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Inowrocławiu. Od 2017 r. pełnił obowiązki pierwszego zastępcy radziejowskiego komendanta. Jest absolwentem resocjalizacji
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wyższej
Szkole Policji w Szczytnie. Prywatnie – żonaty, ma dwóch synów.
Komisarz Arkadiusz Zachwieja rozpoczął służbę w 2003 r. Od
początku związany z pionem kryminalnym radziejowskiej komendy. W trakcie służby pełnił funkcje kierownicze, a w 2018 roku został Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego radziejowskiej jednostki.

(od lewej): podinsp. Karol Konopacki, insp. Piotr Leciejewski, mł. insp. Tomasz
Pacholski, kom. Arkadiusz Zachwieja

Komendant Zachwieja jest absolwentem Wyższej Szkoły im. Pawła
Włodkowica w Płocku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Prywatnie – żonaty, ma dwójkę dzieci.
Odchodzącemu komendantowi życzymy powodzenia w nowej
jednostce. Nowego komendanta i jego zastępcę witamy, gratulujemy
awansu i życzymy powodzenia oraz wielu sukcesów zawodowych.
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Ostatni dzień służby asp. szt. Sławomira Płaczkowskiego

Komendant żegna odchodzącego na emeryturę
asp. szt. Sławomira Płaczkowskiego

Kierownik Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim po 27-latach służby odszedł na
emeryturę. Życzymy mu powodzenia na nowej, cywilnej drodze życia.
Poniedziałek, 15 lutego był ostatnim dniem służby asp. szt. Sławomira Płaczkowskiego. Przepracował w mundurze 27 lat. Zaczynał służbę w Warszawie, następnie przez wiele lat był dzielnicowym w gminie Bytoń. W 2017r. został kierownikiem posterunku w Piotrkowie Kujawskim.
Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie podinsp. Karol Konopacki złożył podziękowania za dobrą służbę, dziękował za profesjonalizm, jakim zawsze dzisiejszy emeryt się
wykazywał. Komendant złożył również życzenia zdrowia i realizacji planów osobistych na
emeryturze. Podziękowania i życzenia pomyślności złożył także Przewodniczący ZT NSZZ
Policjantów w Radziejowie Piotr Lewandowski – Sławku życzymy powodzenia na emeryturze,
spełnienia marzeń i pasji życiowych.
Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku kierownika Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim asp. szt. Marcinowi Gąsiorowskiemu.
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Uważaj na oszustów podających się za policjanta!
Pomimo licznych apeli policji i kampanii społecznych, nie udaje
się uniknąć oszustw metodą na policjanta, czy też na „wnuczka”. 16 lutego ofiarą „fałszywego policjanta” padła mieszkanka
powiatu radziejowskiego, która straciła kilkanaście tysięcy złotych. Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie żądają przekazania
pieniędzy lub wykonania przelewu na nieznane konto.
Schemat działania przestępców jest bardzo podobny. Dzwonią,
podszywając się za policjanta, który prowadzi „akcję” przeciwko
oszustom. Informują ofiarę, że jej pieniądze są zagrożone. Fałszywy
policjant mówi, że jeśli nie chce stracić pieniędzy, powinna wypłacić ze swojego konta wszystkie oszczędności i przelać na wskazane
przez niego konto. Sprawca, chcąc uwiarygodnić swoją tożsamość,
prosi, aby zadzwonić pod numer 997, nie rozłączając się. Wtedy do
akcji przystępuje drugi oszust, który potwierdza tożsamość fałszy-

wego funkcjonariusza. Pamiętajmy, że aby zadzwonić na policję,
wcześniej musimy rozłączyć poprzednie połączenie!
Poniżej kilka porad, które mogą uchronić nas przed utratą
gotówki:
• Pamiętajmy, że POLICJANCI nigdy i pod żadnym pozorem nie
zwracają się z prośbą o przekazanie pieniędzy. Tego rodzaju sytuacje są dowodem na to, że mamy do czynienia z oszustami.
• Jeżeli ktoś do Ciebie dzwoni i podaje się za policjanta, oficera CBŚP,
prokuratora, kogoś z Twojej rodziny i prosi o natychmiastowe przekazanie gotówki lub wykonanie przelewu, to są to oszuści.
• Policjanci nigdy nie dzwonią z takimi prośbami i nigdy nie proszą
o udział postronnych osób w tajnych operacjach.
• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zadzwonić pod
nr alarmowy 997, 112.
Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki

Rozmaitości

Nowe pracownie – lepsza jakość kształcenia
Nie od dziś wiadomo, że najlepszą formą nauki zawodu jest praktyczne działanie. A jeżeli może ono być realizowane w dobrze
przygotowanym do tego miejscu, to sukces jest na przysłowiowe „wyciągnięcie ręki”. Takie warunki zostały stworzone w Zespole
Szkół RCKU w Przemystce dzięki udziałowi placówki w projektach angażujących środki unijne.

Pracownia zaaranżowana na pokój hotelowy

W ciągu ostatnich tygodni udało się utworzyć profesjonalne pracownie dla uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
technikum rolniczego oraz technikum hotelarskiego. W czasie zajęć
praktycznych młodzież będzie mogła korzystać z profesjonalnego
sprzętu – symulatorów, tokarek, hali do przeprowadzania diagnostyki
pojazdów, pracowni sensoryki i aktoryki i innych – to dla mechanizatorów i rolników. Natomiast przyszli pracownicy branży hotelarskiej będą
mogli uczyć się i doskonalić swój warsztat w pracowniach zaaranżowa-

nych na pokój hotelowy z zapleczem sanitarnym oraz recepcję z odpowiednim oprogramowaniem komputerowym, służącym do profesjonalnej obsługi gości hotelowych. Do dyspozycji uczniów jest również
zaplecze bufetowe z wyposażeniem do serwowania posiłków.
Nie należy zapominać o już istniejących, na bieżąco doposażanych pracowniach, z których korzystają uczniowie technikum
żywienia i usług gastronomicznych. Młodzież z technikum ekonomicznego będzie mogła w czasie zajęć praktycznych pracować na
nowych jednostkach komputerowych. Przyszli hotelarze, w ramach
innowacji, poszerzają swoje umiejętności dotyczące zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i dłoni w pracowni usług kosmetycznych.
Szkoła to głównie miejsce nauki, ale nie tylko. Mając na uwadze
to, że uczniowie chcą także ze sobą pobyć, porozmawiać i zrelaksować się między zajęciami, dyrekcja szkoły wyszła naprzeciw tym
potrzebom. Obecnie trwają prace, aby takie warunki stworzyć. Myślimy, że będzie to miła niespodzianka dla młodzieży. Mamy nadzieję, że istniejące zaplecze do realizacji zajęć praktycznych podniesie
jakość kształcenia w naszej szkole. Wierzymy też, że dzięki temu,
nasi uczniowie jako absolwenci bez obaw i kompleksów będą mogli
wejść na czekający rynek pracy. Zainteresowanych zapraszamy na
wirtualny spacer po naszej szkole, który można zobaczyć na stronie
internetowej ZS RCKU w Przemystce.
Tekst: Kornelia Patyk
Foto: Archiwum szkoły

UTW w czasie pandemii
Uniwersytety Trzeciego Wieku to idealna propozycja dla seniorów, którzy są aktywni i po przejściu na emeryturę, chcą poszerzać swoją wiedzę. Niestety, pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany uniwersytetów i zmusiła seniorów do pozostania
w domach. W marcu minie rok, jak oddział radziejowski Kujawsko-Dobrzyńskiego UTW zawiesił swoja działalność.
Nasi słuchacze bardzo tęsknią za wykładami, wyjazdami do opery, wycieczkami, ale najbardziej za spotkaniem „w realu”, wspólnym
wypiciem kawy i pogawędką z dawno niewidzianą koleżanką. – Niestety, musieliśmy zawiesić wszystkie zajęcia stacjonarne. Spróbowaliśmy podjąć działalność zdalną. Jej zakres jest mocno ograniczony,
choćby z uwagi na fakt, że nie wszyscy seniorzy korzystają z komputera i Internetu. Rada Słuchaczy naszego oddziału przygotowała listę
z tematami wykładów, które warto wysłuchać online. Wierzę, że każdy
z nas znajdzie w tej propozycji interesujący dla siebie temat – wyjaśnia
Jan Jaworski, przewodniczący Rady Słuchaczy oddziału radziejowskiego K–DUTW Kujawskiej Szkoły Wyższej.
Czas przedwiośnia i nadchodząca wiosna prowokuje do spacerów. Zachęcamy seniorów do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Można pójść do lasu, zdjąć maseczkę i dotlenić płuca. Nie możemy organizować rajdów rowerowych dla kilkunastoosobowych

Spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Nowakowskim
(zdjęcie archiwalne)

grup. Ale przecież spacer z kijkami z koleżanką z UTW, to też okazja
do rozmowy i aktywności fizycznej. – Trudno jest dziś powiedzieć,
kiedy wrócimy do działalności sprzed pandemii. Przez cały czas działa Rada Słuchaczy. Spotkania odbywają się w zmniejszonym składzie
z zachowaniem reżimu sanitarnego. – podkreśla Jan Jaworski.
Na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy życzymy wszystkim seniorom zdrowia, optymizmu i miłości, a przede wszystkim nadziei na
dobrą przyszłość.
Tekst: Wanda Wiatrowska
Foto: Bożena Zasada
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Prawa konsumentów

Pamiętaj, że masz prawo
Konsument to osoba, która nabywa towar na własny użytek.
15 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Praw Konsumenta – święto każdego z nas. W sytuacji
nadzwyczajnej, jaką jest koronawirus, prawa konsumentów
zyskują nowy wymiar. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na bieżąco monitoruje rynek, sprawdzając, czy prawa konsumentów są przestrzegane. Hasło tegorocznej akcji to „Surfuję, sprawdzam, kupuję. Bezpieczny konsument w sieci”.
Wszyscy konsumenci mają prawo do informacji, wyboru, bezpieczeństwa oraz reprezentacji. Pandemia wpłynęła na zmianę wielu
zachowań konsumenckich. Z obawy przed zakażeniem i kolejkami w sklepach stacjonarnych częściej decydujemy się na zakupy za
pośrednictwem Internetu. Jednak, podejmując decyzje zakupowe,
zawsze powinniśmy pamiętać o prawie do informacji: w przypadku
produktów spożywczych sprawdzajmy datę przydatności do spożycia, a także rozsądnie podchodźmy do opisów towarów. Urząd
sprawdza, czy sprzedawcy nie wykorzystują lęku przed chorobą i nie
wprowadzają konsumentów w błąd co do przeznaczenia oferowanych produktów, ich właściwości lub ceny. By być na bieżąco z działaniami UOKiK polecamy ich witrynę w sieci: www.uokik.gov.pl.

Pomoc z zakresu prawa konsumenckiego udzielana jest przez rzecznika konsumentów w formie ustnej lub pisemnej. Pomoc ustna przebiega
w formie rozmowy. Jeśli rzecznik uzna, że sprawa jest na tyle poważna i,
że nie da się jej rozwiązać od razu, wówczas spisywany jest wniosek konsumencki, a konsument składa wszelkie istotne dla sprawy dokumenty.
Więcej informacji na temat Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów
znajduje się na stronie internetowej powiatu w zakładce Urząd Powiatowy Rzecznik Konsumenta. Funkcję tę w naszym powiecie pełni Edyta Kozłowska (tel.: 54 285 30 18, wew. 128, e-mail: rzecznik@radziejow.pl).
Konsumencie, pamiętaj, że zawsze masz prawo do darmowej
pomocy prawnej oraz dostępu do bezpiecznych produktów. Jeśli
zauważyłeś złamanie prawa, nie jesteś sam – skorzystaj z darmowej
porady prawnej. Oprócz skorzystania z pomocy w swoim powiecie,
możesz zadzwonić pod numer, prowadzonej przez Fundację Konsumentów, infolinii konsumenckiej: 801 440 220 lub 22 290 89 16
albo wysłać e-mail na adres: porady@dlakonsumentow.pl.
W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od 2000 roku, na świecie od 1983 roku. Święto upamiętnia przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Kennedy’ego
wygłoszone w 1962 roku, podczas którego sformułował on cztery
w/w prawa konsumentów.

Nieodpłatna pomoc prawna
udzielana jest w Starostwie Powiatowym przy ul. Kościuszki 58
w Radziejowie w godzinach:
– poniedziałek od godz. 730
do 1130
– wtorek od godz. 1600 do 2000
– środa od godz. 730 do godz. 1130
– czwartek od godz. 1600 do godz. 2000
– piątek od godz. 1600 do godz. 2000
Nieodpłatna pomoc prawna
udzielana w urzędach gmin
w powiecie radziejowskim
przez Zaborskie Towarzystwo

Opracowała: Marta Tomaszewska

Naukowe z siedzibą
w Brusach
– poniedziałek – Bytoń – od
godz. 800 do 1200 – radca prawny
– wtorek – Dobre – od godz. 730
do 1130 – radca prawny
– środa – Topólka – od godz. 730
do godz. 1130 – radca prawny
– czwartek – Piotrków Kujawski –
od godz. 800 do godz. 1200 Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim – radca prawny
– czwartek – Osięciny – od godz.
1500 do godz. 1900 – adwokat

Nowe etykiety energetyczne
Jak głośna będzie lodówka? Ile wody zużyje pralka? Te informacje znajdziesz na nowych etykietach energetycznych zamieszczanych na sprzęcie AGD i RTV. Od marca
2021 r. ulegają one zmianom – pojawią się nowe piktogramy, kody QR, znikną plusy,
a sprzęt będzie oznaczany literami od A do G. Dzięki nowemu „prawu do naprawy”
ograniczymy również elektrośmieci.
Dzięki informacjom umieszczonym na etykietach jeszcze przed zakupem można obliczyć np.
ile dane urządzenie zużyje prądu czy wody. Etykieta jest identyczna w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W 2019 r. Komisja Europejska opublikowała pięć rozporządzeń dotyczących domowych urządzeń. Wprowadzają one zmienioną skalę na etykietach energetycznych, wzory nowych etykiet oraz tzw. „prawo do naprawy”. Część zmian zaczęła obowiązywać
od 1 marca 2021 roku, dla produktów takich jak: telewizory i monitory cyfrowe, pralki i pralko-suszarki, urządzenia chłodnicze i zmywarki do naczyń. Z kolei od 1 września 2021 r. wejdzie również w życie zmieniona skala i wzory nowych etykiet na źródłach światła, czyli żarówkach.
Na etykietach energetycznych zlikwidowano plusy i wróciła pierwotna skala od od A do G.
W praktyce nie będzie obecnie na rynku produktów o klasie A - została ona zarezerwowana dla zaawansowanych sprzętów i nowych osiągnięć technicznych, które dopiero powstaną w przyszłości.
Szczegółowych danych szukaj na stronie uokik.pl, zaś informacje o etykietach znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Żródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.pl)

