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Wszystkim Babciom i Dziadkom  
z okazji ich święta składamy  
najserdeczniejsze życzenia  

zdrowia, pomyślności i miłości,  
pogody ducha każdego dnia  

oraz długiego i pięknego  
życia w gronie kochającej  

rodziny i najbliższych.

Dziękujemy za Wasz wysiłek  
i wkład w kształtowanie  

w najmłodszym pokoleniu  
wiedzy o życiu i świecie.

Wszystkiego najlepszego!

21 stycznia – Dzień BaBci 
22 stycznia – Dzień DziaDka
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Działania i inwestycje  
powiatu radziejowskiego w 2021 roku

Inwestycje

Z roku na rok Sta-
rostwo Powiatowe 
w  Radziejowie prze-

znacza coraz większe środki na ulepsze-
nie infrastruktury powiatowej. Zrówno-
ważony rozwój powiatu oraz poprawa 
warunków życia naszych mieszkańców 
to założenie, które z sukcesem realizo-
wane jest od wielu lat. Dbając o bezpie-
czeństwo mieszkańców, jak i uczestników 
ruchu drogowego, wśród zadań inwesty-
cyjnych wykonanych w 2021 roku, prym 
wiodła infrastruktura drogowa, będąca 
jednym z filarów powiatu radziejowskie-
go. Inwestycje, które obecnie realizuje są 
finansowane ze środków, pochodzących 
m.in. z Unii Europejskiej, jak i własnych. 

W minionym roku udało się przebu-
dować drogi powiatowe: nr 2808C Do-
bre–Morzyce – 204 339,90 zł, nr 2831C 
Pamiątka–Lubraniec – 155 905,58  zł 
oraz nr  2826C Faliszewo–Rybiny – 
468 559,40 zł. Za 157 408,72 zł przebudo-
wano drogę Samszyce–Izbica Kujawska 
(nr 2837C), a nr  2837C Skulsk–Tomisła-
wice za 352 713,35 zł. We wszystkich w/w 
przypadkach wykonano nawierzchnię jezd-
ni i umocnienie poboczy, a także oczyszczo-
no rowy. Na drodze nr 2574C Kruszwica–
Dobre za kwotę 588 348,35 zł przebudowa 
objęła poszerzenie jezdni, umocnienie po-
boczy i oczyszczenie przydrożnych rowów. 
Wyremontowano też drogę nr 2803C 
(Krzywosądz–Sęczkowo). Poszerzono tam 
nawierzchnię jezdni oraz wykonano chod-
nik. Prace wyniosły 250 660,08 zł. Rozbudo-
wano również drogę powiatową nr 2817C 
Radziejów–Bytoń – 566 730,96 zł. Oprócz 
wykonania nawierzchni jezdni, zbudowa-
no ścieżkę pieszo-rowerową (II etap) oraz 
wykonano oświetlenie na całej długości. 
Zbudowano chodnik wraz z odwodnieniem 
w ciągu drogi powiatowej nr 2811C Szostka 
Duża–Radziejów za 149  999,90 zł, a  tak-
że przy drodze nr 2829C Sadłóg–Świer-
czyn za 72 820,39 zł i nr  2839C Topól-
ka–Kamieniec za 115 988,22 zł. Za kwotę 
105 819,69 zł przebudowano chodnik przy 
drodze powiatowej nr 2817C Radziejów–
Bytoń (ul. Wyzwolenia). Zarząd Dróg Powia-
towych w Radziejowie przygotował także 
dokumentację oraz rozgraniczył grunty 
pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy 
drodze powiatowej nr 2834C Piotrków Ku-
jawski–Przewóz w miejscowości Połajewo 
– 106 681,57 zł.

Powiat radziejowski, przy wsparciu Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych zakupił dla Domu Pomocy 
Społecznej w Piotrkowie Kujawskim 9-oso-
bowy samochód przystosowany do przewo-
żenia osób, poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Kwota kwalifikowana projektu 
wynosiła 195 499,89 zł, dofinansowanie 
z  PFRON-u 105 000,00 zł. Wkład własny 
powiatu radziejowskiego to 90 499,89 zł. 
Rozpoczęto również prace związane z bu-
dową biurowca przy DPS. Na ten cel powiat 
pozyskał 1 mln zł, z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, a z własnego budże-
tu dołożył blisko 200 tysięcy zł. W 2021 r. 
również za pośrednictwem Rządowego Fun-
duszu Polski Ład z Programu Inwestycji Stra-
tegicznych samorząd powiatowy pozyskał 
14 450 000 zł na przebudowę, rozbudowę 
i termomodernizację budynku DPS oraz 
przebudowę budynku hydroforni na bu-
dynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą. 
Wkład własny powiatu w w/w prace będzie 
wynosił: 2 550 000 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej, za pośrednictwem powiatu, 
zakupił tomograf komputerowy jezdny za 
1 498 936,17 zł, dwa rejestratory ciśnie-
nia Holter RR MOBIL-O-GRAPH NG za łącz-
ną sumę 7 600,00 zł oraz trzy rejestratory 
ciśnienia ASPEL HolCARD 308 ABPM za 
12 312,00 zł. Tomograf umożliwia badanie 
klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusz-
nej i miednicy wraz z wielofazowymi ba-
daniami narządów tych obszarów, badania 
naczyń domózgowych, wewnątrzczaszko-
wych, naczyń obwodowych i badania wie-
lonarządowe. Mobil-O-Graph jest przewi-
dziany do badania ciśnienia krwi i pomocy 
w ustaleniu diagnozy. Korzystając z niniej-
szego systemu, można zastosować odpo-
wiednie badanie u pacjentów, którzy mają 
m.in.: niedociśnienie lub nadciśnienie tęt-
nicze, cierpią na hipertrofię lub zaburzenia 
czynności nerek, wymagają zastosowania 
leczenia nadciśnienia. Rejestrator ASPEL słu-
ży do rejestrowania długotrwałych zapisów 
nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętnicze-
go krwi. Umożliwia wykonanie oceny ciśnie-
nia metodą oscylometryczną u pacjentów 
dorosłych, kobiet w ciąży (włączając w to 
pacjentów przedrzucawkowych) i pacjen-
tów pediatrycznych (od 3 roku życia).

Starostwo Powiatowe w Radziejowie 
przeznaczyło 35 tysięcy złotych na zakup 
nowego radiowozu dla funkcjonariuszy Ko-
mendy Powiatowej Policji. To cenne wspar-
cie, które już przyczynia się do wzrostu 
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ra-
dziejowskiego.

W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Ra-
dziejowie dysponował środkami z Funduszu 
Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Udało się zaktywizować dużą grupę 
bezrobotnych: 327 osób zostało skierowano 
na staż, 50 otrzymało dotację na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej, 46 osób pod-
jęło prace w ramach prac interwencyjnych, 

220 w ramach robót publicznych. Utworzo-
nych zostało 45 stanowisk pracy, a 42 osoby 
podjęły pracę poza miejscem stałego za-
mieszkania w związku z przyznaniem bonu 
na zasiedlenie. 17 osób bezrobotnych zosta-
ło skierowanych na szkolenie, które umoż-
liwiło im podjęcie pracy. Wsparciem w ra-
mach prac społecznie użytecznych objętych 
zostało 81 osób. Zawarto 21 umów z  pra-
codawcami w ramach Krajowego Fundu-
szu Szkoleniowego (89 uczestników – osób 
pracujących lub pracodawców – podniosło 
swoje kwalifikacje lub kompetencje). Ra-
dziejowski PUP realizował również działania 
zlecone w ramach Tarczy Antykryzysowej. 
W poprzednim roku były to głównie dotacje 
dla uczestników obrotu gospodarczego po-
szczególnych branż, które zostały szczegól-
nie poszkodowane w związku z wprowadze-
niem stanu epidemii. 

W ramach projektu „Rozwijanie kom-
petencji kluczowych uczniów szkoły II” za-
kupiono pomoce dydaktyczne w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(7 laptopów z oprogramowaniem i 2 route-
ry, zabezpieczające sieć) za 27 672,35  zł. 
Sprzęt ten wszedł w skład wyposażenia Ze-
społu Szkół i Placówek w Radziejowie. W ze-
szłym roku rozpoczęto również realizację 
projektu dofinansowanego z Funduszy Eu-
ropejskich „Stawiam na swoją przyszłość za-
wodową”. Celem projektu jest poprawa jako-
ści, efektywności i atrakcyjności kształcenia 
zawodowego w powiecie radziejowskim. 
Zakupiono wyposażenie pracowni szkol-
nych, tj. sprzęt i materiały dydaktyczne: ta-
blice interaktywne, projektor, zestawy kom-
puterów stacjonarnych, laptopy i notebooki, 
serwer, routery, stacje robocze, monitory, 
urządzenia sieciowe i części zastępcze, na-
rzędzia i okablowanie informatyczne, opro-
gramowania komputerowe, biurka i krzesła 
szkolne, materiały spożywcze za łączną 
kwotę 221 444,22 zł.

Ponadto zakończyło się rozliczenie finan-
sowe projektów unijnych, zrealizowanych 
merytorycznie w poprzednim (2020) roku. 
Są to: „Większa wiedza-lepsza przyszłość”, re-
alizowany w Zespole Szkół i Placówek w Ra-
dziejowie i w ZSRCKU w Przemystce oraz 
„Inwestycje w infrastrukturę kształcenia za-
wodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemy-
stce” oraz „Termomodernizacja budynków Ze-
społu Szkół Mechanicznych w Radziejowie”.

Rok 2021, mimo trudnej sytuacji spowo-
dowanej pandemią, należy uznać za udany 
pod względem zrealizowanych inwestycji. 
Starostwo Powiatowe w Radziejowie cały 
czas pracuje nad pozyskaniem środków na 
nowe strategiczne inwestycje w naszym po-
wiecie. 

Tekst: Marta Tomaszewska
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Wydarzenie

Uroczysty jubileusz Zakładu Aktyw-
ności Zawodowej odbył się 17 grudnia 
w  auli Zespołu Szkół Mechanicznych. 
Na wyjątkowe wydarzenie przybyli pra-
cownicy oraz wielu zaproszonych go-
ści. Podczas święta została przywołana 
dziesięcioletnia historia zakładu.

Ceremonialne przecięcie wstęgi, symbo-
lizujące otwarcie ZAZ-u w Radziejowie, od-
było się 19 stycznia 2012 roku, jednak zakład 
rozpoczął swoją działalność już 27 listopada 
2011 r. Tego dnia do pracy przyszło 60 pra-
cowników z niepełnospawnościami z całe-
go powiatu oraz 6 instruktorów. Dzień ten 
poprzedzony był wielomiesięcznymi zma-
ganiami zespołu organizacyjnego, w skład 
którego wchodzili pracownicy starostwa. 
Do stworzenia bazy hotelowej wykorzysta-
no pomieszczenia po internacie Zespołu 
Szkół Mechanicznych, zbudowano parkin-
gi oraz zaaranżowano ogródek rekreacyj-
no-wypoczynkowy dla gości. Zakład został 
zarejestrowany jako podmiot o charakterze 
gastronomiczno-hotelarskim.

Misją ZAZ-u jest rehabilitacja społecz-
na i aktywizacja zawodowa osób z niepeł-
nosprawnością w stopniu umiarkowanym 
i  znacznym oraz przeciwdziałanie wyklu-
czeniu społecznemu. Zakład spełnia szczyt-
ny cel, jakim jest kształtowanie w społe-
czeństwie właściwych postaw i zachowań, 
sprzyjających integracji z osobami z nie-
pełnosprawnościami. Działalność zakładu 
współfinansowana jest z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych za pośrednictwem województwa ku-
jawsko-pomorskiego. 

Oprócz Dariusza Szczepańskiego, funkcję 
dyrektora radziejowskiego ZAZ-u pełniły: 
Lidia Mirecka, Ewa Kosmecka, Anna By-
kowska i Maria Dreszer. Teraz pełniącą obo-
wiązki szefa zakładu jest Barbara Woźniak, 
której przemówienie otworzyło piątkową 
uroczystość: – To, że istniejemy 10 lat to dla 
nas największa rekomendacja. Chciałabym 
podziękować wszystkim, z którymi współpra-
cowaliśmy i tym, którzy przyczynili się do na-
szego sukcesu. Szczególnie dziękuję pracowni-
kom za wysiłek i trud, który wkładacie w pracę, 
za to, że codziennie pokonujecie przeciwności, 
mimo swoich niepełnosprawności. Dziękuję 
Wam za zaangażowanie i odwagę – powie-
działa. Wszystkim pracownikom dyrektor 
zakładu wraz ze starostą Jarosławem Kołtu-
niakiem wręczyli podziękowania i upominki, 
a osobom, które przez minione 10 lat wspie-
rały ZAZ lub przyczyniły się do jego rozwoju 
– pamiątkowe grawertony. 

10-lecie Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Radziejowie

(od lewej): Barbara Woźniak, Anna Bykowska, Jarosław Kołtuniak, Dariusz Szczepański i Ewa Kosmecka

Zaproszeni goście i pracownicy ZAZ-u

Przedstawiciele samorządu powiatowego przekazali 
prezent Barbarze Woźniak

Część artystyczną przygotowali uczniowie Zespołu 
Szkół Mechanicznych
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Wydarzenie

Podczas uroczystości przemawiał rów-
nież starosta radziejowski. Przytoczył słowa 
Bolesława Prusa: „Praca rozumna i wytrwała, 
która nie myśli o zbieraniu owoców w  ty-
dzień po siewie, przebija góry i nad przepa-
ściami przerzuca mosty”. Podkreślił, że jubi-
leusz jest dla niego szczególnym świętem, 
gdyż działanie ZAZ-u w Radziejowie jest 
częścią jego pracy samorządowej, podczas 
której miał zaszczyt go nadzorować. – Wy-
rażam najwyższe uznanie dla Waszej pracy 
w minionym okresie. Działalność zakładu 
zapewnia osobom z niepełnosprawnym ak-
tywizację społeczną i zawodową w naszym 
środowisku lokalnym. (…) To firma w pełni 
profesjonalna, wiarygodna i dobrze przygo-
towana do obsługi naszych klientów. Ma od-
powiednią renomę i jest wizytówką powiatu 
radziejowskiego. Złożył również gratulacje 
oraz życzył kolejnych jubileuszy w imieniu 
zarządu i  rady powiatu. Zaraz po przemó-
wieniu wraz z wicestarostą Grzegorzem Pia-
seckim i skarbnikiem powiatu Urszulą Mięt-
kiewicz wręczył prezent, który na pewno 
przyda się w kulinarnej działalności radzie-
jowskiego ZAZ-u. Następnie na scenie po-
jawili się wszyscy zaproszeni goście, którzy 
przekazywali na ręce pani dyrektor kwiaty 
i gratulacje.

Wśród gości, oprócz przedstawicieli sa-
morządu powiatowego, znaleźli się m.in.: 
członkowie zarządu województwa kujaw-
sko-pomorskiego: Aneta Jędrzejewska i Sła-
womir Kopyść, byli dyrektorzy ZAZ-u w Ra-
dziejowie, burmistrz Radziejowa Sławomir 
Bykowski, ks. Ireneusz Mrowicki, komendant 
KPP mł. insp. Tomasz Pacholski, zastępca 
komendanta powiatowego PSP bryg. Ja-
rosław Stokwisz, kierownicy wydziałów ra-
dziejowskiego starostwa oraz dyrektorzy 
powiatowych szkół i jednostek. Uroczystość 
poprowadziły: Agata Pogodzińska i Anita 
Chruścińska, a uczniowie ZSM uświetnili 
święto swoim śpiewem. Po zakończeniu 
uroczystości wszyscy pracownicy i goście 
zostali zaproszeni na obiad w sali restaura-
cyjnej ZAZ-u.

Obecnie w naszym Zakładzie Aktywności 
Zawodowej pracuje 76 osób, w tym 16 osób 
w administracji. Działalność zakładu kon-
centruje się na usługach dla mieszkańców 
Radziejowa i okolic. Funkcjonuje tu hotel 
całodobowy oraz restauracja (wyremon-
towana w 2019 r.). W radziejowskim zakła-
dzie można zorganizować imprezy okolicz-
nościowe, narady, szkolenia i konferencje. 
Ponadto ZAZ świadczy usługi cateringowe 
i prowadzi punkty małej gastronomii: w biu-
rowcu przy ulicy Kościuszki 20/22 i w hali 
dworca autobusowego w Radziejowie. Zało-
dze Zakładu Aktywności Zawodowej w Ra-
dziejowie serdecznie gratulujemy i życzymy 
pomyślności i wytrwałości w dalszej pracy.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska Pracownicy zakładu otrzymali jubileuszowe upominki 
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Edukacja

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas zawodowych Ze-
społu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz Zespołu Szkół 
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce roz-
poczęli zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. „Stawiam na 
swoją przyszłość zawodową”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej a złożonego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014–2020. 

W zadaniu realizowane jest wspomaganie uczniów dodatkowy-
mi zajęciami pozalekcyjnymi, służącymi podnoszeniu, nabywaniu 
oraz uzupełnieniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zajęcia mają na celu po-

prawę jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowe-
go. W trakcie lekcji uczestnicy korzystają z wyposażenia pracowni 
szkolnych, tj. sprzętu i materiałów dydaktycznych, które zostały za-
kupione w ramach w/w projektu.

Dzięki projektowi uczniowie, oprócz udziału w dodatkowych 
zajęciach pozalekcyjnych oraz korzystania z wyposażenia, odzwier-
ciedlającego naturalne warunki pracy, właściwe dla nauczanych 
zawodów, skorzystają jeszcze ze wsparcia, jakim będzie zdobycie 
nowych uprawnień, zwiększających szanse uczniów na rynku pra-
cy. Będzie to udział w kursach i szkoleniach oraz realizacja wysokiej 
jakości staży.

Tekst: Monika Czyżewska

„Stawiam na swoją przyszłość zawodową”

„Indeks dla rolnika”  
– kolejna szansa 

W tym roku już po raz VIII rozgrywany jest Ogólnopolski Kon-
kurs ,,Indeks dla rolnika”. Pomysłodawcą rywalizacji młodzieży 
szkół rolniczych z całej Polski jest Zespół Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w Starym Brześciu, a merytoryczny nadzór 
i jury konkursu stanowią pracownicy naukowi UTP w Bydgosz-
czy, obecnie Politechniki Bydgoskiej. 

Do drugiego etapu konkursu każda szkoła mogła w drodze eli-
minacji wystawić trzech przedstawicieli. Zespół Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce reprezentowali 
uczniowie klasy czwartej technikum rolniczego – Michał Mikołajew-
ski i Kamil Pańka oraz Kacper Gawroński z klasy trzeciej. 8 grudnia 
2021 roku rozegrano drugi etap eliminacji. Do konkursu zakwalifiko-
wano 26 szkół, a tym samym 78 zawodników. Z powodu pandemii 
rywalizacja odbywała się w formie on-line. Młodzież walczyła o zwy-
cięstwo, rozwiązując 60 zadań testowych z zakresu produkcji roślin-
nej i zwierzęcej.

Reprezentanci szkoły z opiekunem

Zdaniem zainteresowanych tegoroczny test był bardzo trudny. 
Tym bardziej jest nam miło, że cała trójka naszych reprezentantów 
– przygotowanych przez Sławomira Tomalaka – zajęła czołowe miej-
sca. Rywalizację wygrał Michał Mikołajewski, drugie miejsce zajął 
Kacper Gawroński, a czwarte Kamil Pańka. Uczniowie, tym samym, 
zakwalifikowali się do III etapu konkursu, który odbędzie się na Po-
litechnice Bydgoskiej, prawdopodobnie w kwietniu br. Gratulujemy 
osiągnięć na tym etapie i życzymy powodzenia w Bydgoszczy!

Tekst: Zespół nauczycieli ZS RCKU w Przemystce
Foto: Sławomir Tomalak

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 

– wydarzenia
Świąteczne łakocie

Grudzień to świet-
na okazja, by upiec 
świąteczne pierniki. 
Uczniowie klasy IV AU, 
tylko z niewielką po-
mocą, poradzili sobie 
z mieszaniem skład-
ników na pierniczki, 
wałkowaniem i wykra-
waniem świątecznych 
kształtów ciasteczek. 
Wiele radości sprawiło 
uczniom lukrowanie 
i dekorowanie barwnymi posypkami. Zabawa była znakomita, pier-
niczki wyszły przepiękne, a przede wszystkim przepyszne!

Mikołajki w Toruniu
W przedświąteczny czas, 6 grudnia uczniowie ze spektrum au-

tyzmu uczestniczyli w wyjeździe do toruńskiego planetarium. 
Świąteczny seans ,,Renifer Kometa’ bardzo przypadł do gustu od-
biorcom, a słowa piosenki: Gdy wigilii nadszedł czas, tak Mikołaj rzekł 
– mój Kometo gwiazdy znasz, poprowadzisz zaprzęg nasz – wspaniale 
wprowadziły wszystkich w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Niesa-

mowitych emocji 
i  wrażeń dostar-
czył jarmark bo-
żonarodzeniowy, 
gdzie magia świąt 
kryła się niemalże 
w każdym zakątku 
toruńskiego rynku.

Tekst:  
Katarzyna Kralska

Foto:  
Archiwum SOSW  

w RadziejowieSpotkanie ze Świętym Mikołajem

Młodzi cukiernicy
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Kultura

„Poloneza czas zacząć...”

Kącik mola książkowego
Tradycyjny taniec na otwarcie balu – polonez

Uczestnicy 
zabawy studniówkowej

Te słowa to zapowiedź 
niezwykłej nocy i emocji, 
które pozostają w pa-
mięci każdego młodego 
człowieka na długie lata. 
Studniówka to niezwy-
kłe przeżycie dla całej 
społeczności szkolnej, 
jest elementem tradycji, 
która pokazuje, że szko-
ła to przede wszystkim 
ludzie, którzy ją tworzą. 
W ten sobotni stycz-
niowy wieczór dało się 
odczuć niezwykłą więź 
między uczniami, na-
uczycielami i rodzicami, 
radość z bycia razem tu 
i teraz. 

Historia Polski. Książek o tej tematyce ciągle przybywa. Autorzy 
po raz kolejny zagłębiają się w średniowieczne kroniki i w naj-
nowsze opracowania. Ponowne wchodzenie w tematy, które już 
ktoś opracował mogą, a nawet przynoszą ciekawe rozwiązania, 
hipotezy. Zapraszam do lektury ksią-
żek: „Grunwald 1410” Jana Wróbla, 
„Polska bez cudów” Macieja Górnego 
i „Znikająca Polska” Piotra Witwickiego.

„Grunwald 1410” – bitwa pod Grun-
waldem to dzisiaj legenda. Nasze naj-
większe zwycięstwo w dziejach rozpala 
wyobraźnię każdego Polaka. W 610. 
rocznicę bitwy historyk Jan Wróbel na 
nowo przedstawia konflikt Rzeczpospolitej z państwem krzyżackim. 
Odtwarza przebieg starcia, zagląda do średniowiecznych kronik 
i najnowszych prac badaczy. Zaskoczy cię, ile tajemnic kryje Grun-
wald. Nawet dziś.

„Polska bez cudów” – czy odzyskalibyśmy niepodległość, mając 
inną, trochę mniej martyrologiczną historię? Z jakich powodów le-
gioniści nie stali się obrońcami młodej demokracji, a przeciwnie: to 
z nich rekrutowali się ci, którzy położyli jej kres? Czym w istocie był 
„cud nad Wisłą”, czy walczących w ogóle można nazwać żołnierzami 

i dlaczego cała wojna polsko-bolszewicka była jedynie „konfliktem 
o niskiej intensywności”? Co jeszcze z nie tak odległej przeszłości za-
miast na faktach, opiera się na stereotypach i wrażeniu? I jak służy 
współczesnej, populistycznej propagandzie? Autor wszechstronnie 

i pasjonująco opisuje Polskę na tle innych 
państw Europy Środkowo-Wschodniej, 
jakie powstały w chaosie jesieni 1918 – 
Estonii, Litwy, Ukrainy, Czechosłowacji, 
Węgier... Wobec tego porównania losy 
naszego kraju wcale nie jawią się jako 
niezwykłe. Za to na pewno przekłamane 
i to celowo…

„Znikająca Polska” – Znikająca Pol-
ska to historia transformacji opowiedziana z perspektywy miasta 
średniej wielkości. Włocławek to polskie Detroit, przemysłowy ośro-
dek, który wbija gwóźdź do własnej trumny. Zamiast wielkiej po-
lityki mamy tu historie ludzi: od tych, którzy zbierali złom po tych, 
którzy flirtowali z rodzącym się kapitalizmem. W tle: zrujnowane 
fabryki, rodząca się drobna przedsiębiorczość i brutalna reforma ad-
ministracyjna. Miasto upada, ale w nim pozostają ludzie.

Wykorzystano opis na okładkach książek.
Tekst: Dorota Świderska MiPBP Radziejów

Uczniowie klas: IV TŻiUG, IVTH i III LO o godzinie 18.00 w restau-
racji Perła Kujaw w Radziejowie wspólnie z dyrektorem Jackiem 
Malinowskim i wychowawcami klas: Anną Paczkowską, Magdaleną 
Matczak, Joanną Orylską-Barczak zatańczyli poloneza i tym samym 
uroczyście rozpoczęli swój najważniejszy bal – Studniówkę. Oprawą 
muzyczną uroczystości zajęła się dobrze wszystkim znana „Formacja 
Gańczak”, która porywała młodzież do wspólnej zabawy.

Tej nocy wszystko było wyjątkowe. Zewsząd płynęły gorące życzenia 
i podziękowania. Młodzież postanowiła uświetnić wieczór częścią arty-
styczną, która rozbawiła zebranych gości. Na tym się jednak nie skoń-
czyło. Uczestnicy studniówki postanowili zintegrować się we wspól-
nie odtańczonej „belgijce” - wymagającej świetnej kondycji i poczucia 
rytmu. Z głośników rozbrzmiewały największe przeboje oraz szlagiery 
muzyczne, przy których bawią się kolejne pokolenia maturzystów. Taka 
noc zdarza się jednak tylko raz... na 100 dni przed maturą!

Tegorocznym maturzystom życzymy dużo wytrwałości w zdoby-
waniu wiedzy! Powodzenia na egzaminie!

Tekst: Zespół nauczycieli ZS RCKU w Przemystce
Foto: Krzysztof Wegner
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W grudniu 2021 roku Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Pu-
bliczna w Bytoniu ogłosiła konkurs na „Najpiękniejszą bombkę 
choinkową”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży 
z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Morzycach i w Witowie 
oraz rodziców.

Chcieliśmy, aby czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia 
upłynął na wspólnej, twórczej pracy w rodzinnej atmosferze. W konkur-
sie wzięło udział 46 uczestników. Każda dostarczona bombka była wy-
jątkowa, oryginalna, bardzo pomysłowa, widać w niej zaangażowanie, 
włożone serce – podkreśla Renata Szymborska, dyrektor Wiejskiego 
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu. 

Komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w czterech 
kategoriach wiekowych. Nagrody w kategorii klasy „0” zdobyli kolej-
no: Lena Pawikowska, Piotr Kiciński, Marcelina Wiśniewska. Wy-
różnienia otrzymały Lena Szyper i Nadia Piotrowska. W kategorii 
klas I-III pierwsze miejsce zajął Adam Nowicki, na II miejscu znalazł 
się Kacper Bandyszewski, a na III – Tymon Piasecki. Wyróżniono 
dodatkowo Marię Mańkowską i Mateusza Rewersa. Lena Krysiak 
zwyciężyła w kategorii klas IV–VI. Igor Staszkiewicz zajął II miej-
sce, a Wojciech Dybowski – trzecie. Nagroda w kategorii wiekowej  
VII–VIII była tylko jedna i uzyskała ją Karina Okunowska. Zwycięz-
com i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

 Tekst: Renata Szymborska
 Foto: Wioletta Wudarska

Wieści gminne z Bytonia

Klub Seniora
W 2021 r. prowadzone były prace związane z adaptacją podda-

sza budynku oraz zagospodarowaniem otoczenia obiektu świetlicy 
w  Stróżewie, która pełni funkcję Klubu Seniora. Celem inwestycji 
było zwiększenie funkcjonalności i estetyki budynku. Projekt zakła-
dał wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych – poddasze zostało 
przebudowane przez jego wzmocnienie oraz częściowe wykonanie 
nowego stropu i wydzielenie nowych pomieszczeń. Równocześnie 
prowadzono prace związane z termomodernizacją całego budyn-
ku. Teren okalający budynek zyskał na atrakcyjności, nowy wygląd 
ma również taras budynku. Część nawierzchni przed obiektem zo-
stała utwardzona, powstały chodniki i podjazd. Wydzielono także 
odpowiednio przygotowaną strefę parkingową W ogrodzie Klubu 
Seniora nie zabrakło miejsca na drewnianą altanę, betonowy grill 
i stół do gier. Poza inwestycjami w infrastrukturę, gmina Bytoń po 
raz kolejny przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, dzięki któremu zapewnia się seniorom możliwość 
spędzania czasu w sposób ciekawy, aktywny i promujący zdrowy 
tryb życia, realizując między innymi zajęcia integracyjne, służące 
budowaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, a także spotkania 
ze specjalistami i pasjonatami z różnych interesujących dziedzin 
oraz warsztaty twórcze. Poprzedni tego typu projekt zakończono 
w 2021 r.

Zrealizowane inwestycje dotyczyły różnorodnych dziedzin, jed-
nak wszystkie dotykają życia codziennego mieszkańców gminy 
Bytoń. W 2021 r. pozyskano fundusze na kolejne „duże” inwestycje 
planowane na przyszłe lata: m. in. na budowę hali sportowo-wido-
wiskowej czy modernizację budynku Urzędu Gminy Bytoń. Z opty-
mizmem więc witamy Nowy Rok, tworząc realne plany z nadzieją na 
pomyślność.

Tekst: Monika Świrska-Walasińska

Zrealizowane przedsięwzięcia, plany  
i wyzwania

dokończenie artykułu z poprzedniego numeru

Konkurs rozstrzygnięty!

Amelka i Piotrek KicińscyLena Szyper
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Wieści gminne z Dobrego

Przebudowy doczekały się kolejne odcinki dróg na terenie 
gminy Dobre. Roboty objęły drogę gminną nr 180101C Bacho-
rza–Narkowo (odcinek o długości 0,640 km), drogę gminną 
nr 180117C Kobielice–Bronisław (0,750 km) oraz drogę gminną 
wewnętrzną w Przysieku (0,117 km). Wykonawcą prac było Wło-
cławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Nowej Wsi.

W ramach inwestycji na wszystkich odcinkach dróg zrealizowa-
no roboty przygotowawcze, nawierzchnię bitumiczną oraz robo-
ty wykończeniowe. Ponadto na drodze relacji Bachorza–Narkowo 
i w Przysieku prace objęły wykonanie podbudowy. Łączny koszt zre-
alizowanego przez gminę przedsięwzięcia to 364 668,33 zł. Inwe-
stycje zostały zrealizowane ze środków pochodzących z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Tekst: Joanna Maciejewska
Foto: Archiwum UG Dobre

Poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa

Tu nie ma czasu na nudę!

Bronisław–Kobielice Czopin–Bachorza

Przysiek

Zajęcia taneczne

Uczestnicy zajęć plastycznych

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem po świątecznej przerwie za-
prasza na zajęcia i warsztaty, na których śpiewamy, tańczymy, 
wspólnie spędzamy czas. Na korytarzach GOK-u nadal można 
usłyszeć kolędy i pastorałki w wykonaniu grup wokalnych i ze-
społu „Kujawioki od Dobrego”. 

We wtorki zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia wokalne i ta-
neczne prowadzone w dwóch grupach wiekowych. Wszystkie grupy 
pracują w pocie czoła, aby przygotować swój popisowy występ na 
30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 
w niedzielę 30 stycznia br. W środę za sprawą kredek, farb i koloro-
wego papieru uczestnicy zajęć plastycznych rozwijają swoje zdolno-
ści i umiejętności pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Prze-
piękne prace małych artystów cieszą oko odwiedzających nas gości. 

Podczas zajęć muzyczno-ruchowych, które odbywają się w każdy 
czwartek, dzieci są wprowadzane w  świat muzyki poprzez taniec, 
śpiew i grę na różnych instrumentach np.: gra na przedmiotach co-
dziennego użytku, gra na bum bum rurkach i innych równie cieka-
wie brzmiących instrumentach. Natomiast w piątek, 5 lutego, roz-
poczynają się warsztaty teatralne skierowane dla dzieci i młodzieży, 
marzących o karierze aktorskiej, chcących rozwijać się twórczo. Za-
jęcia te oprócz różnych umiejętności związanych z występowaniem 
przed innymi, rozwijają kreatywność, uczą radzenia sobie ze stre-
sem i rozwiązywania problemów. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Cieszymy się, że jest nas ciągle więcej i że lubicie do nas wracać!

Tekst/Foto: Natalia Szatkowska
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Wieści gminne z Osięcin

Kultura góralska  
zagościła na Kujawach
W sobotnie popołudnie, 4 grudnia, na deskach sceny widowi-
skowej Gminnego Ośrodka Kultury zaprezentowała się grupa 
teatralna „Coz teroz bedzie?” z Białki Tatrzańskiej. Młodzi akto-
rzy zagrali w sztuce pt. „Siedem grzechów po góralsku”.

Grupę tworzą osoby, które dorastały na deskach białczańskiej sce-
ny, grając początkowo w jasełkach czy misteriach, ale też osoby spoza 
Białki, które niedawno dołączyły do zespołu. Działają przy parafii w 
Białce Tatrzańskiej, a jej kierownikiem od samego początku jest Maria 
Kuruc. W repertuarze znajdują się sztuki regionalne, góralskie, wśród 
których można znaleźć komedie i dramaty. Wszystkie jednak łączy 
jedno – zamiłowanie do kultury Podtatrza i jego historii.

„Siedem grzechów po góralsku” to sztuka, która oparta została 
na gawędach Kazimierza Przerwy-Tetmajera z książki „Na skalnym 
Podhalu” i tekstach ks. prof. Józefa Tischnera. Młodzi aktorzy byli 
nagradzani za to przedstawienie. Występowali z nim w wielu miej-
scach w Polsce.

Grupa „Coz teroz bedzie?” miała możliwość zagościć na naszej 
scenie dzięki współpracy z instytucjami takimi jak: gmina Bukowi-
na Tatrzańska, gmina Osięciny, osięcińska parafia rzymskokatolicka 
oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osięcinach Aktorom oraz Ma-
rii Kuruc gratulujemy przepięknego spektaklu oraz serdecznie dzię-
kujemy za szansę zetknięcia się ze sztuką i gwarą góralską. Mamy 
nadzieje, że to dopiero początek naszej wspólnej wymiany między-
kulturowej. Pomysłodawcy, ks. Michałowi Laskowskiemu, dziękuje-
my za wspaniałą inicjatywę i współpracę.

Tekst/Foto: GOK w Osięcinach

Gminny Ośrodek  
Kultury informuje

Warsztaty bożonarodzeniowe
6 grudnia, w Mikołajki ponownie spotkała się nasza grupa haf-
ciarek. Wszystkie panie uczestniczące w warsztatach to osoby, 
które wzięły udział w projekcie „Haft kujawski ginie. Nauczmy, 
ocalmy!” realizowanym przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Do-
brzyńskiej we Włocławku. 

Przygotowywanie ozdób choinkowych

Tym razem motywem przewodnim spotkania były zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia. Zajęcia poprzedzone były rozmową na 
temat obrzędów i tradycji kujawskich związanych ze świętami i Wi-
gilią. Podczas warsztatów każda osoba wykonała ozdoby choinkowe 
ze słomy i papieru oraz udekorowała bombkę motywem zaczerp-
niętym prosto z haftu kujawskiego.

Ubieramy choinkę
„Coś jest w Świętach Bożego Narodzenia, co raz po raz każe zajrzeć 
nam w głąb siebie, w nasze wspomnienia i pragnienia, w naszą 
dziecięcą duszę. Ona wciąż jeszcze otwiera szeroko oczy ze zdumie-
nia, stojąc przed tajemniczymi drzwiami, za którymi czeka cud. 

Szeleszczący papier, szeptane słowa, płonące świece, ozdobione 
okna, zapach cynamonu i goździków, życzenia napisane na karteczce 
lub wypowiedziane prosto do nieba, w nadziei, że może się spełnią – 
Boże Narodzenie, czy się tego chce, czy się nie chce, budzi to wieczne 
pragnienie cudowności. A cudowność ta nie jest niczym, co można by 
zdobyć lub zatrzymać, do nikogo nie należy, ale co roku się pojawia, jak 
coś, co dostaje się w prezencie.” – Nicolas Barreau.

Ależ ona pięknie wygląda!

9 grudnia dzieci, które uczestniczą w zajęciach tanecznych i wo-
kalnych wspólnie z instruktorami, nucąc kolędy ubierały choinkę 
w naszym Ośrodku. 

Jasełka pt. „Boże Narodzenie – Narodzenie Miłości”
Podczas wigilijnej mszy świętej w kościele pw. Opieki Matki Bożej 

w Osięcinach, wystąpiła młodzież i osoby dorosłe w jasełkach pt. „Boże 
Narodzenie – Narodzenie Miłości”. Wykonawcy muzycznie przedstawili 
wydarzenia obrazujące noc narodzin Jezusa. Aby obejrzeć jasełka, za-
chęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej gok-osieciny.pl

Tekst/Foto: Monika Gutowska

30. Finał WOŚP – 
„Przejrzyj na oczy”

30 stycznia 2022 r. po raz 30. zabrzmi Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przychód uzy-
skany podczas zbiórki przeznaczony zostanie dla 

oddziałów okulistyki dziecięcej – zapewnienia naj-
wyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku 

u dzieci.
Nasz Ośrodek Kultury do zbiórki przyłączył się 15 grudnia ub. r. 

W kawiarni GOK-u aż do wielkiego finału można wrzucać datki 
wspierające szczytny cel WOŚP. Przypominamy, kawiarnia w naszej 
placówce otwarta jest od wtorku do niedzieli w godz. 16:00–21:00. 
Wolontariusze z puszkami wyjdą na ulice Osięcin 30 stycznia. 

Cały czas prowadzimy zbiórkę przedmiotów, które zostaną wysta-
wione na licytacji. Chętne osoby zapraszamy do biura w godz. 13:00–
20:30, bądź do kontaktu pod nr (54) 265 01 14 / (+48) 601 801 511.

Tekst: Monika Gutowska

Scena z widowiska pt. „Siedem grzechów po góralsku”
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Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

Koncert kolęd i pastorałek 

W niedzielę, 19 grudnia odbył się koncert „Razem na Święta”. 
Wydarzenie to na stałe wpisało się w działalność piotrkowskie-
go Domu Kultury, który był organizatorem koncertu. Zgodnie 
z zapowiedziami podczas ostatniego „Koncertu Wolności”, 
w  repertuarze świątecznym zaprezentował się lokalny zespół  
Infected.

Koncert poprzedziło wręczenie nagród za konkurs pt. „Stroik bo-
żonarodzeniowy”. Laureaci otrzymali świąteczne nagrody i dyplomy 
ufundowane przez burmistrza miasta i gminy Piotrków Kujawski 
Sławomira Boguckiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotr-
kowie Kujawskim Arkadiusza Włodarskiego, radną powiatu radzie-
jowskiego Alicję Wójcik oraz Klub Seniora „Złota Jesień”. Zwycięzców 
udekorowali: dyrektor BiOK Przemysław Wawrzyniak, przewodni-
czący Rady Miejskiej Arkadiusz Włodarski oraz przewodniczący Ko-
misji Oświaty i Kultury Włodzimierz Kubiak. Zgodnie z ideą naszego 
konkursu, świąteczne stroiki bożonarodzeniowe zostały przekazane 
na sprzedaż, a dochód w kwocie 753,50 zł zasilił konto komitetu 
społecznego „Serce dla małego bezdomniaka”, który zajmuje się 
bezdomnymi zwierzętami.

Nagrody wręczali przedstawiciele samorządu gminnego

Po wręczeniu nagród przyszedł czas na prawdziwą muzyczną 
ucztę, którą przygotował zespół Infected. Mogliśmy posłuchać zna-
nych polskich oraz zagranicznych kolęd i pastorałek. Publiczność 
bardzo chętnie włączyła się do wspólnego kolędowania, a przedsta-
wiciele Rady Miejskiej wykonali kolędę „Oj maluśki”. Na zakończenie 
tej świąteczno-muzycznej przygody zespół został nagrodzony bra-
wami na stojąco, a przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu swoim 
i burmistrza złożył mieszkańcom życzenia z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia.

Koncert poprowadziła Anna Merder. Zespół Infected wystą-
pił w składzie: Weronika Serocka – śpiew, Kamila Sikorska – śpiew, 
skrzypce, Marcel Maniewski – śpiew, instrumenty klawiszowe, Prze-
mysław Wawrzyniak – gitary, Piotr Redmerski – gitara basowa, Bar-
tosz Suliński – perkusja, Paweł Trawczyński – saksofony oraz Piotr 
Żurek – trąbka.

Dziękujemy Arkadiuszowi Jarońskiemu oraz Krzysztofowi Nejma-
nowi za realizację nagłośnienia oraz oświetlenia. Serdecznie zapra-
szamy do obejrzenia fotorelacji na naszej stronie www.biok.info.pl. 
Do zobaczenia za rok!

Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Anna Borczyńska
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Wieści gminne z Radziejowa

Zagroda św. Mikołaja

Spotkanie ze św. Mikołajem w naszej gminie od lat obchodzono 
w sposób wyjątkowy. W świetlicach odbywały się imprezy inte-
gracyjne, a przybycie Mikołaja z podarunkami nadawało spo-
tkaniom magiczny i świąteczny charakter.

W tym roku, 15 stycznia, spotkanie było inne niż dotychczas. 
Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie odwiedził św. 
Mikołaj w saniach z reniferami. Była piękna zimowa zagroda, do 
której w celu spotkania i odebrania słodkiego podarunku przybyły 
dzieci z całej gminy. Gość chętnie pozował z najmłodszymi do zdjęć. 

Nie dało się nie zauważyć radości i zaskoczenia w oczach dzieci, 
sprawiało im to niesamowitą frajdę. Było bardzo miło i sympatycz-
nie, a świąteczna muzyka dodawała uroku całemu wydarzeniu. Cie-
szyły się zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Łącznie wręczono około 
800 paczek.

W imieniu dzieci i własnym składamy serdeczne podziękowania 
wójtowi Markowi Szuszmanowi oraz radnym i sołtysom, którzy chęt-
nie włączyli się do tego przedsięwzięcia.

Tekst: Urszula Rosół
Foto: Jolanta Raźniewska
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Wieści gminne z Topólki

Kompleksowy remont i modernizacja  
stadionu gminnego

10 września ub.r. dokonano komisyjnego odbioru robót bu-
dowlanych dla zadania pn: „Przebudowa z rozbudową i zmiana 
sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek za-
plecza stadionu” zrealizowanego z udziałem środków z projek-
tu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Prze-
ciwdziałania COVID-19.

Zadanie zostało wykonane przez Firmę Ogólnobudowlaną  
INSTALTECH Józef Sławianowski z siedzibą we Włocławku. Z ramie-
nia inwestora nad realizacją zadania czuwał inspektor nadzoru inwe-
storskiego Kamil Serkowski. Roboty budowlane w budynku na sta-
dionie w miejscowości Dębianki obejmowały: roboty rozbiórkowe, 
wykonanie dachu wraz z konstrukcją i remontem kominów, wykona-
nie obróbek blacharskich i orynnowania, wymianę stolarki okiennej, 
wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, elewację 
wraz z dociepleniem, wentylację w tym: zamontowanie rekuperato-
rów ściennych oraz kratek wentylacyjnych, prace związane od pod-
staw z branżą sanitarną i elektryczną, niezbędne prace wewnętrzne 
oraz wykonanie opaski wokół budynku i parkingu, obejmującego 
4 miejsca postojowe w tym: 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych 
i 1 miejsce dla samochodów ciężarowych. Obiekt ogrzewany jest za 
pośrednictwem nagrzewnic oraz elektrycznych grzejników. Całko-
wita wartość robót budowlanych wyniosła 312 876,05 zł w tym 
dofinansowanie na poziomie 100% tj. 312 76,05 zł. 

W ramach kompleksowego remontu i modernizacji stadionu 
gminnego 3 listopada 2021 r. dokonano komisyjnego odbioru za-
dania pn.: „Zakup, transport i montaż trybuny sportowej wraz 
z wiatami dla zawodników na boisku piłkarskim GKS „Tęcza” 
Topólka. Zadanie zrealizowała firma MTB-GROUP SP.J. Bargiel, Szy-
moniak, Malina z Myślenic. Zakres prac obejmował transport i mon-
taż niezadaszonej trybuny sportowej trzyrzędowej z siedziskami 
z oparciami, ilość miejsc siedzących 100 oraz dwóch zadaszonych 
wiat stadionowych, czyli boksów dla zawodników rezerwowych, 
każda z wiat posiada 6 miejsc siedzących. Koszt zadania wyniósł: 
48 806,40 zł brutto, w tym dofinansowanie w 100% z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciw-
działania COVID-19. 

W ramach projektu wykonano również zadanie pn.: „Dostawa 
i montaż oświetlenia obiektu sportowego w miejscowości Dę-
bianki, gm. Topólka”. Wykonawcą była firma Konsultacje Ener-
getyczne Sp. zo.o. Sp. komandytowa z Płocka. W ramach zadania 
wykonano oświetlenie obiektu sportowego w ilości 40 sztuk lamp 
(naświetlaczy) LED na 10 słupach wokół głównej płyty boiska. Koszt 
zadania wyniósł: 111 069,00 zł brutto w tym dofinansowanie 
w  całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ra-
mach Przeciwdziałania COVID-19.

Tekst: Justyna Grabowska
Foto: Justyna Grabowska/wójt Konrad LewandowskiNowe oświetlenie, w tle trybuna

Jedna z wiat stadionowych (po prawej)

Wyremontowane toalety

Budynek klubu od frontu
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Bezpieczeństwo

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 998/112

Liczba interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie 
powiatu radziejowskiego w rozbiciu na miesiące w 2021 roku

Lp. Miesiąc Ogółem 
zdarzeń

Rodzaj zdarzenia

Pożar Miejscowe 
zagrożenie

Alarm 
fałszywy

1. Styczeń 43 9 28 6
2. Luty 45 11 32 2
3. Marzec 40 6 32 2
4. Kwiecień 33 7 24 2
5. Maj 53 4 47 2
6. Czerwiec 63 5 54 4
7. Lipiec 181 16 153 12
8. Sierpień 212 12 195 5
9. Wrzesień 110 3 101 6
10 Październik 85 8 75 2
11 Listopad 28 6 16 6
12 Grudzień 38 10 25 3
13 RAZEM 931 97 782 52

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
21.12.2021 r. w miejscowości Piotrków Kujawski powstał pożar 
w  garażu. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP 
w Radziejowie otrzymało zgłoszenie o godz. 12.21. Na miejsce zda-
rzenia zadysponowano służby ratownicze. Po przybyciu zastępów 
na miejsce zdarzenia zastano rozwinięty pożar dwóch połączonych 
ze sobą blaszanych garaży. Działania polegały na podaniu dwóch 
prądów gaśniczych w natarciu. Po zgaszeniu pożaru przystąpio-
no do wynoszenia spalonego wyposażenia. Zabezpieczono miej-
sce zdarzenia. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia to zaprószenie 
ognia od przydomowej wędzarni. Straty oszacowano na 30 tys. zł. 

14.12.2021r. w miejscowości Borowo, gmina Dobre doszło do ko-
lizji drogowej. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 
PSP w Radziejowie przyjęło zgłoszenie o godz. 14.12. Na miejsce 
zdarzenia zadysponowano służby ratownicze.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zastano samochód dostaw-
czy, leżący na prawym boku po kolizji drogowej. W wyniku zdarze-
nia, samochód uderzył tyłem w wolnostojący budynek mieszkalny. 
Pojazd znajdował się na polu przy budynku. W zdarzeniu brał udział 
kierujący pojazdem, który opuścił pojazd o własnych siłach, nie od-
nosząc żadnych obrażeń. Działania zastępów polegały na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora, usunięciu ładun-
ku z pojazdu i przewróceniu pojazdu na koła. Uszkodzenia budynku 
nie wymagały prowadzenia czynności ratowniczych.

Od 14.12.2021 r. do 17.01.2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 32 zdarzenia, w tym:

Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość interwencji
1. Pożar 8
2. Miejscowe zagrożenie 18
3. Alarm fałszywy 2

Z ŻYCIA KOMENDY
Przekazanie pluszaków dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radziejowie 
15 grudnia 2021 roku miało 
miejsce przekazanie pluszo-
wych zabawek dla KP PSP w 
Radziejowie. Inicjatywa własna 
pana Mateusza i  pani Agaty, 
którzy zorganizowali akcję 
zbierania pluszaków, z pewno-
ścią przyczyni się do wsparcia dzieci w trudnych chwilach. Strażacy 
podczas udziału w niebezpiecznych zdarzeniach, takich jak wypadki 
komunikacyjne, pożary itp., w których uczestniczą dzieci, przekazu-
ją pluszaki, które pomagają odwrócić ich uwagę podczas niebez-
piecznych zdarzeń. Maskotki mają minimalizować stres i zwiększać 
poczucie bezpieczeństwa. Jak wiadomo, dzieci lubią maskotki, stąd 
pomysł pana Mateusza i pani Agaty. Strażacy radziejowskiej jed-
nostki ratowniczo-gaśniczej dziękują za zorganizowanie akcji i prze-
kazanie maskotek.

PORADY
Bezpieczne lodowisko

Zamarznięte stawy, jeziora i rzeki zawsze są niebezpieczne. Niefraso-
bliwość dorosłych oraz pozostawianie dzieci bez opieki, zbiera co roku 
śmiertelne żniwo. Mimo ostrzeżeń służb ratunkowych, co roku pod lo-
dem ginie kilkanaście osób. Jak aktywnie i bezpiecznie spędzać więc czas 
na świeżym powietrzu zimą?

Jeśli masz chęć pojeździć na łyżwach, najbezpieczniej spędzisz czas na 
sztucznym lodowisku przygotowanym na przykład na boisku szkolnym. Nie 
zawsze jest to jednak możliwe.
W takich sytuacjach przestrzegaj następujących zasad:
1. Bez opieki dorosłych nie wchodź na  zamarznięte stawy, jeziora, a  tym 

bardziej rzeki!
2. Wychodząc z domu zostaw informację o miejscu, w które się udajesz oraz 

planowanym czasie powrotu.
3. Sprawdź prognozę pogody. Dodatnia temperatura powietrza oznacza, 

że lód na akwenie może być na tyle cienki, że chodzenie po nim może 
zagrażać Twojemu życiu.

4. Sprawdź grubość lodu. Bezpieczna pokrywa lodowa to około 10 cm. Lód 
na ciekach wodnych jest zawsze cieńszy, z powodu jej ruchu, woda sła-
biej zamarza. Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek 
i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach.

5. Zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo zdradliwy. Pod 
warstwą śniegu trudno ocenić zagrożenie, ponieważ nie widać grubości 
lodu, przerębli i  innych niebezpiecznych miejsc. Ponadto śnieg obciąża 
dodatkowo taflę lodu zmniejszając tym samym jego wytrzymałość.

6. Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby, w pewnej odległości od 
siebie, jednak zawsze w  zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno 
wchodzić na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to również wędkarzy).

7. Dobrze, jak dorośli i dzieci maja przy sobie gwizdek. Używając go, łatwiej 
wezwać pomoc.

8. Warto mieć przy sobie kolce (czekany) pomocne przy wczołganiu się 
na lód, ponieważ wydostanie się na powierzchnię z przerębla jest bardzo 
utrudnione.

9. Jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się, ale natychmiast za-
wróć w kierunku brzegu. Zwróć również uwagę pozostałym użytkowni-
kom o potencjalnym niebezpieczeństwie.

dokończenie artykułu znajduje się na ostatniej stronie gazety
Tekst/Foto: bryg. Jarosław Stokwisz, st. kpt. Mariusz Marciniak,  

sekc. Patryk Wojciechowski
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Cykliczna kontrola trzeźwości
Ponad 200 skontrolowanych kierowców. To efekty działań wymierzonych przeciwko 
pijanym użytkownikom dróg. Wszyscy kontrolowani byli trzeźwi, ale jeden złamał są-
dowy zakaz kierowania.

Radziejowscy policjanci ogniwa ruchu drogowego i wydziału prewencji, 3 stycznia br., 
prowadzili działania pod kryptonimem „Trzeźwy poranek”. Mundurowi wyposażeni w prze-
nośne urządzenia do badania stanu trzeźwości, od godzin porannych kontrolowali kierow-
ców. W wybranych miejscach na terenie powiatu, sprawdzali użytkowników dróg. Główny 

nacisk kładli na stan trzeźwości 
kierowców. Kontrolowali także stan 
techniczny pojazdów oraz przestrze-
ganie przepisów ruchu drogowego.

W trakcie działań skontrolowano 
260 kierujących, którzy byli trzeźwi. 
Zatrzymano jednego kierującego, 
który złamał sądowy zakaz kierowa-
nia. „Trzeźwy poranek” to cykliczne 
działania policjantów, mające na 
celu eliminowanie z dróg nietrzeź-
wych kierujących oraz poprawę bez-
pieczeństwa na drogach powiatu.

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki
oficer prasowy KPP Radziejów

Bezpieczeństwo

Policyjny Mikołaj sprawił radość dziewczynkom

Kolejny raz tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 
radziejowscy policjanci spełnili marzenia dzieci, 
mieszkających na terenie powiatu. Tym razem pre-
zenty trafiły do sióstr z Topólki – Leny i Izy.

To już szósty rok, kiedy radziejowscy policjanci i pracownicy cy-
wilni organizują zbiórkę, aby obdarować prezentami dzieci, miesz-
kające na terenie powiatu. 21 grudnia policyjni Mikołaje w osobach 
Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie mł.insp. Tomasza 
Pacholskiego oraz kierownika posterunku w Topólce asp.szt. Rober-
ta Zarębskiego, wręczyli prezenty, o których marzyły dziewczynki. 
Wykazują one duży talent plastyczny, dlatego otrzymały sztalugi, 
farby i inne przybory malarskie. Dodatkowo, w torbie z prezentami 
znalazły się puzzle, gry edukacyjne oraz dużo słodkości dla całej ro-
dziny. Dziewczynki były zaskoczone wizytą policjantów, ale bardzo 
ucieszyły się z otrzymanych prezentów.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, wizyta była 
bardzo krótka i nie było wspólnego rozpakowywania podarunków. 
Radziejowscy policjanci już myślą o kolejnych świętach bożonaro-
dzeniowych i dzieciach, które obdarują w tym czasie.

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki
oficer prasowy KPP Radziejów

Policyjny Mikołaj

Policjanci przeprowadzili kampanię informacyjno-edukacyjną 
skierowaną do kierujących i pieszych. Rozdawali ulotki, tłuma-
czyli i przypominali o zmianach w przepisach.

Radziejowscy policjanci ogniwa ruchu drogowe-
go włączyli się w kampanię społeczną Krajowej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, skierowanej do 
wszystkich uczestników ruchu drogowego pt. „Czy 
to Cię tłumaczy?”. Mundurowi przeprowadzili na te-
renie miasta działania informacyjno-edukacyjne dla 
kierowców i pieszych, podczas których przypominali 
o  zmianach w przepisach ruchu drogowego, obo-
wiązujących od dnia 1 czerwca 2021 r. W trakcie 
działań policjanci rozdawali ulotki, promujące właści-
we wzorce zachowań.

Nowe rozwiązanie zobowiązuje kierującego pojaz-
dem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, poza 

zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa 
pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, do zmniejszenia 

prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo 
pieszego. Obowiązkiem kierowcy jest także ustą-
pienie pierwszeństwa pieszemu, wchodzącemu na 
przejście albo znajdującemu się na nim.

W ustawie wprowadzono regulacje, zakazu-
jące pieszemu korzystania w trakcie wchodzenia 
na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez 
jezdnię lub torowisko (także w obrębie usytuowa-
nych tam przejść dla pieszych) z telefonów komór-
kowych oraz innych urządzeń upośledzających 
prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową, a tym 
samym ocenę w zakresie bezpiecznego wejścia 
i pokonania jezdni lub torowiska.

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki
oficer prasowy KPP Radziejów

Brak wiedzy nie tłumaczy łamania przepisów

Bezpieczne powitanie  
Nowego Roku

Zwiększona liczba patroli sprawiła, że świą-
teczny weekend w powiecie radziejowskim 
przebiegł bardzo spokojnie i  bezpiecznie. 
Nie odnotowano żadnych poważnych zda-
rzeń kryminalnych i wypadków drogowych.

Świąteczne dni dla policjantów radziejow-
skiego garnizonu to czas wytężonej pracy. 
Aby zapobiec zdarzeniom kryminalnym, na 
ulicach powiatu służbę pełniło więcej mun-
durowych. Jak sami przyznają, były to bardzo 
spokojne dni. Odnotowano 57 zdarzeń, m.in.: 
9 interwencji domowych, 36 interwencji 
w miejscach publicznych, dwie kolizje drogo-
we. Policjanci zatrzymali dwóch kierujących 
w stanie nietrzeźwości. Zatrzymano dwa pra-
wa jazdy. Do wytrzeźwienia zatrzymano jed-
ną osobę. Nie odnotowano żadnych zdarzeń 
o charakterze kryminalnym.

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki
oficer prasowy KPP Radziejów Badanie stanu trzeźwości kierowcy
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„Usługi opiekuńcze  

w powiecie radziejowskim 
i inowrocławskim”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
na lata 2014-2020.

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
w partnerstwie z gminą Kruszwica zaprasza do udzia-
łu w projekcie: „Usługi opiekuńcze w powiecie ra-
dziejowskim i inowrocławskim”.  Projekt skierowany 
jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu (w  tym osób niepełnosprawnych) 
oraz opiekunów tych osób, które zamieszkują obszar 
powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego. 

W ramach projektu oferujemy pomoc osobom po-
trzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 
m.in. poprzez:
– świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjali-

stycznych usług opiekuńczych) dla osób potrzebują-
cych wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ich 
miejscu zamieszkania,

– świadczenie usług asystenckich dla osób niepełno-
sprawnych w ich miejscu zamieszkania,

– pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych w miejscu 
zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia w co-
dziennym funkcjonowaniu,

– opiekę higieniczną i pielęgnacyjną,
– zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
– wsparcie dla opiekunów faktycznych w formie szko-

leń i poradnictwa. 

Pomoc w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i 
asystenckich kierowana jest w pierwszej kolejności do 
osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód 
nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowe-
go. Szczegółowe informacje i zgłoszenia: tel. 886 468 299, 
e-mail: j.wisniewska@fundacjarozwoju.org.

Tekst: Justyna Wiśniewska

Szkolna Liga  
Strzelecka 2021

Zgodnie z kalendarzem imprez Rejonowej Organizacji LOK 
w Kruszwicy, 16 grudnia 2021r., zakończono rozgrywki Rejono-
wej Szkolnej Ligi Strzeleckiej na rok 2021. Organizatorem zawo-
dów było Biuro Kujawsko-Pomorskiego ZW LOK w Bydgoszczy 
oraz Klub Strzelecki w Kobylnikach. 

W ciągu roku od marca do listopada rozegrano pięć spotkań. 
Startowało pięćdziesięciu dwóch zawodników i zawodniczek ze 
szkół ponadpodstawowych z Kruszwicy, Kobylnik i Radziejowa. 
Nie wystarczyło się przygotować do jednej rundy, formę trzeba 
było utrzymywać przez cały sezon. Zawodnicy rywalizowali w kon-
kurencji 10 strzałów, ocenianych po 5 do jednej tarczy w czasie 
25 minut, w postawie leżącej z karabinków małokalibrowych kbks 
kaliber 5,6 mm na odległości 50 metrów do tarczy TS-1 i konkuren-
cji 20 strzałów, ocenianych po 5 do jednej tarczy w czasie 25 minut, 
w postawie stojącej z karabinków pneumatycznych kaliber 4,5 mm 
na odległości 10 m.

Drużyna z „Mechanika” odbiera dyplom od prezesa Rejonowej Organizacji LOK

Drużyna z Zespołu Szkół Mechanicz-
nych im. Józefa Piłsudskiego w Radzie-
jowie pod opieką Krzysztofa Rosińskiego 
w  składzie: Zuzanna Szymkiewicz, Ni-
kola Jesiołowska, Zuzanna Marciniak, 
Alicja Konwent wywalczyła pierwsze 
miejsce w klasyfikacji generalnej. W kla-
syfikacji indywidualnej najwyżej w gru-
pie dziewcząt uplasowała się Zuzanna 
Szymkiewicz, uzyskując pierwszą lokatę, 
a w grupie chłopców Adrian Beneturski.

Zawody przebiegały w miłej, spor-
towej atmosferze. Zwycięzcy otrzymali 
dyplomy i puchary, które wręczył prezes 
Rejonowej Organizacji LOK w Kruszwicy 
Ryszard Greinert.

Tekst/Foto: Krzysztof Rosiński

Zuzanna Szymkiewicz – Mistrzyni 
Rejonowej Szkolnej Ligi Strzeleckiej 
LOK na rok 2021
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Co robić, kiedy zarwie się pod Tobą lód?
1. W przypadku załamania lodu staraj się zachować spokój, jedno-

cześnie głośno wzywając pomocy.
2. Jeżeli to możliwe, połóż się płasko na  wodzie, rozkładając sze-

roko ręce, starając się jednocześnie, o ile to możliwe, wydostać 
na  lód. Z reguły jest to jednak niezwykle trudne. Dlatego lepiej 
oszczędzaj siły do czasu przybycia pomocy. Jeśli to możliwe zdej-
mij buty, pozbędziesz się w ten sposób niepotrzebnego obciąże-
nia i łatwiej będziesz mógł utrzymać się na powierzchni.

3. W kierunku brzegu zawsze poruszaj się w pozycji leżącej.

Kiedy zauważysz osobę tonącą:
1. W  pierwszej kolejności zaalarmuj służby ratunkowe tj. straż  

pożarną (tel. 998 lub 112) lub pogotowie ratunkowe (tel. 999  
lub 112).

dokończenie tekstu  
ze strony Państwowej Straży Pożarnej 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
część trzecia

2. Pamiętaj! Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo.  Jeśli 
lód załamał się pod osobą poszkodowaną, może załamać się 
również pod Tobą. Dlatego tak ważne jest wezwanie pomocy 
profesjonalistów. Ratownik bez odpowiedniego zabezpieczenia 
może przebywać w zimnej wodzie krótko. Po 3. minutach docho-
dzi do wyziębienia organizmu.

3. Udzielając pomocy, nie biegnij w kierunku osoby poszkodowa-
nej, ponieważ zwiększasz w ten sposób punktowy nacisk na lód, 
który może załamać się również pod Tobą. Do tonącego najlepiej 
zbliżyć się czołgając po lodzie.

4. Jeśli w zasięgu ręki masz do dyspozycji długi szalik, grubą gałąź 
lub sanki, spróbuj podczołgać się na taką odległość, aby możliwe 
było podanie tego typu przedmiotu poszkodowanemu.

5. Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z  wody należy w miarę 
możliwość zdjąć mokre ubranie, okryć ją czymś ciepłym (płasz-
czem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamknięte-
go, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła.

6. Do czasu przyjazdu służb ratunkowych, często sprawdzaj stan 
poszkodowanej osoby. W razie konieczności rozpocznij resuscy-
tację krążeniowo-oddechową.

7. Gdy poszkodowany jest przytomny można podać mu słodkie 
i ciepłe (nie gorące i bezalkoholowe) płyny do picia.

Pamiętaj!  
Wchodząc na lód, zawsze ryzykujesz życiem!

Tekst/Foto: bryg. Jarosław Stokwisz, st. kpt. Mariusz Marciniak, 
sekc. Patryk Wojciechowski


