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Szczegółowy plan tegorocznego wydarzenia znajduje się na 3. stronie gazety

Starosta radziejowski zaprasza na
Święto Powiatu Radziejowskiego

10–12 czerwca 2022 r.

W programie m.in.: • Dzień Integracji „Każdy inny, wszyscy równi”,  
• zawody strzeleckie i pływackie, • rajd rowerowy,  

• parada motocyklowa, • wiele innych atrakcji!

Wystąpią: 

Andrzej Grabowski

Czerwone Gitary Kabaret Jurki
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Aktualności samorządu powiatowego

We wtorek 26 kwietnia 2022 r. odbyły się obrady Konwentu Powiatów 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiecie radziejowskim. 
Starostowie spotkali się, by porozmawiać o ważnych problemach i 
wyzwaniach, stojących przed samorządami powiatowymi. Gospoda-
rzem wydarzenia był starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak.

(od prawej): Jarosław Kołtuniak, Krzysztof Maćkiewicz, Józef Ramlau i Zbigniew Jaszczuk

Konwent reprezentuje interesy członków Związku Powiatów Polskich 
w danym regionie, pełni rolę doradczą ZPP, opracowuje także własne 
stanowiska lub opinie, które kierowane są do zarządu ZPP. Konwent Po-
wiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego tworzą starostowie i pre-
zydenci miast na prawach powiatu (członkowie ZPP) lub upoważnione 
przez nich osoby. Spotkanie było okazją do omówienia spraw związa-
nych z potrzebami uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy znaleźli się 

Konwent Powiatów w Radziejowie
na terenie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, funkcjono-
waniem związku celowego, czy też finansowaniem unijnym.

Gospodarz powitał gości, a przewodniczący konwentu – starosta 
wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz otworzył obrady. Pierwszym punktem 
spotkania była prezentacja walorów i działań naszego powiatu, którą 
przedstawiła sekretarz Starostwa Powiatowego w Radziejowie Małgo-
rzata Chłodzińska. 

Ważnym punktem obrad było wypracowanie porozumienia Konwen-
tu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie dalszego 
funkcjonowania Związku Celowego powiatów naszego województwa. 
Wszyscy obecni wyrazili poparcie dla dalszego istnienia w/w związku, 
jednak ustalono, że ostateczne stanowisko zostanie przedstawione na 
kolejnym konwencie. Starostowie dyskutowali nt. powiatowych szpita-
li, a starosta Jarosław Kołtuniak zwrócił uwagę na kwestię zatrudnienia 
pracowników ochrony zdrowia. Ostatnim prelegentem spotkania był 
Damian Openchowski – kierownik biura ds. Polityki Terytorialnej i Re-
witalizacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który w imieniu Rafała 
Pietrucienia – dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich przed-
stawił prezentację na temat realizacji obszaru prowadzenia polityki te-
rytorialnej w nowej perspektywie finansowej. Starostowie zapoznali się 
z informacją na temat nowej perspektywy unijnej pomocy oraz propo-
nowanymi formami współpracy powiatów z gminami w celu pozyska-
nia środków unijnych. Prezentacja wywołała dyskusję, a na zakończenie 
uczestnicy konwentu omówili sprawy bieżące, z  jakimi zmagają się sa-
morządy powiatowe.

W konwencie oprócz starostów i prezydentów miast na prawach 
powiatu z naszego województwa uczestniczyli m.in.: wicewojewoda 
kujawsko-pomorski Józef Ramlau i Andrzej Potoczek – prezes Kujawsko
-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg

(od lewej): Jarosław Kołtuniak, Mikołaj Bogdanowicz, Urszula Miętkiewicz  
i Grzegorz Piasecki

W poniedziałek, 25 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgosz-
czy władze naszego powiatu podpisały umowę o udzielenie dofi-
nansowania na przebudowę dwóch dróg powiatowych. Dofinanso-
wanie wynosi 298 044,00 zł.

Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, wicestarosta Grzegorz Piasecki 
oraz skarbnik powiatu Urszula Miętkiewicz podpisali z wojewodą Mikoła-
jem Bogdanowiczem umowę o udzielenie dofinansowania ze środków, 
pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W umowie zostały 
ujęte dwie drogi, których zarządcą jest powiat radziejowski i których prze-
budowa rozpocznie się w najbliższym czasie. Zadanie obejmuje drogę po-
wiatową nr 2821C Płowce – Kolonia Jarantowcie na odcinku od km 1+875 
do km 1+265 oraz drogę nr 2629C Wysocin – Osięciny na odcinku od km 
7+306 do km 7+966. Dofinansowanie wynosi 298 044,00 zł, a powiat ra-
dziejowski zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków 
wkładu własnego w kwocie nie mniejszej niż 50% wartości kosztów kwa-
lifikowalnych. Nie są to jedyne zadania, które zostaną zrealizowane w tym 
roku. Starostwo Powiatowe w Radziejowie ciągle stara się pozyskiwać jak 
najwięcej funduszy w celu poprawy powiatowej infrastruktury drogowej. 

Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: nadesłane

Delegacja Starostwa Powiatowego w Radziejowie

Święto Narodowe Trzeciego Maja
Organizacja obchodów polskich świąt narodowych wróciła do normalności. We wto-
rek, 3 maja delegacja Starostwa Powiatowego w Radziejowie uczestniczyła w radzie-
jowskich obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w kościele farnym pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie, której przewodniczył ks. prob. Ireneusz 
Mrowicki. W liturgii oprócz władz naszego powiatu brali udział przedstawiciele miasta oraz po-
wiatowych służb i instytucji. Po ceremonii uczestnicy uroczyście przemaszerowali przed pomnik 
Tadeusza Kościuszki, gdzie złożyli okolicznościowe kwiaty. Powiat radziejowski reprezentowali: 
starosta Jarosław Kołtuniak oraz skarbnik Urszula Miętkiewicz. Uroczystość uświetniła orkiestra 
radziejowskiej szkoły muzycznej.

 Tekst/Foto: Marta Tomaszewska
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Wydarzenie

10 czerwca 2022 r. (piątek)
900 Msza św. w intencji mieszkańców  

powiatu i samorządowców
Kościół pw. Najświętszej  
Maryi Panny w Radziejowie

1000
Uroczysty przemarsz na dziedziniec 
Liceum Ogólnokształcącego  
w Radziejowie

1000–1330 Dzień Integracji „Każdy Inny,  
Wszyscy Równi”

Dziedziniec LO  
im. Władysława Łokietka

1040 Poczęstunek dla zaproszonych  
gości LO im. Władysława Łokietka

1300 Belgijka i zakończenie Dziedziniec LO  
im. Władysława Łokietka

1900–2030 Koncert Galowy Święta Powiatu Dziedziniec LO  
im. Władysława Łokietka

2030–2145

Występ zaproszonych gwiazd: 
– Andrzej Grabowski,
– Kabaret Jurki,
– Czerwone Gitary

Dziedziniec LO 
im. Władysława Łokietka

2200
Piknik astronomiczny  
„NOC Z GWIAZDAMI” 
– pokaz laserów

Dziedziniec LO  
im. Władysława Łokietka

11 czerwca 2022 r. (sobota)

600 Zawody wędkarskie o Puchar  
Starosty Radziejowskiego Jezioro Gopło

900 Zawody strzeleckie
Strzelnica sportowa przy  
Zespole Szkół Mechanicznych  
w Radziejowie

rejestracja 
od 900 Regaty windsurfingowe Jezioro Gopło (Połajewo)

1000 Zawody pływackie Kryta pływalnia PLUSK, ZSM

1100 Rozstrzygnięcie konkursu  
„Tradycja w moim domu”

Izba Regionalna  
Towarzystwa Miłośników Kujaw

12 czerwca 2022 r. (niedziela) – Połajewo

1100–1400 Parada motocykli szlakiem gmin po-
wiatu radziejowskiego

Rynek w Radziejowie  
– siedziby gmin powiatu  
– Połajewo

1230–1330 Rajd rowerowy Rynek w Piotrkowie  
Kujawskim – Połajewo

1300 Regaty windsurfingowe Jezioro Gopło

1400–1900

Piknik Rodzinny:
– pokazy straży pożarnej, policji  
   i ratownictwa wodnego,
– stoiska kół gospodyń wiejskich  
   powiatu radziejowskiego 
   i gastronomia w plenerze,
– gry i zabawy nie tylko dla dzieci,
– wiele innych atrakcji

Plaża w Połajewie  
nad Gopłem

1500–1540 V Bieg o Puchar Prezesa Banku Spół-
dzielczego

Piotrków Kujawski – plaża  
w Połajewie

1800–1900 Występ Vadima Gavvy Plaża w Połajewie nad Gopłem

PROGRAM ŚWIĘTA POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO
10–12 czerwca 2022 r.
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Informacje

Nabyli kompetencje
Kolejni uczestnicy projektu „Stawiam na swoją przyszłość za-

wodową” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 nabyli kom-
petencje kluczowe lub zawodowe. Uczniowie klas zawodowych 
Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz Zespołu Szkół 
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce zakoń-
czyli udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia, 
nabywając kompetencje kluczowe lub/i kompetencje zawodowe 
poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych. Nabycie kompetencji 
przez uczestników projektu odbywało się w ramach czterech eta-
pów: zakres, wzorzec, ocena, porównanie. Na zakończenie udziału 
w projekcie uczestnicy otrzymali stosowane zaświadczenia o naby-
ciu kompetencji. 

Opiekun projektu Monika Czyżewska wręcza zaświadczenie o nabytych kwalifikacjach

Tekst: Monika Czyżewska
Foto: nadesłane

TMK wyróżnione
W tegorocznej 47. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za 
zasługi dla kultury ludowej” radziejowskie Towarzystwo Mi-
łośników Kujaw otrzymało wyróżnienie w kategorii instytucji 
i  organizacji zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury 
ludowej. 

Nagroda im. Oskara Kolberga to naj-
starsze i najważniejsze wyróżnienie 

w  dziedzinie kultury tradycyjnej 
w  Polsce, ustanowione w 1974 

roku. Jej patronem jest Oskar 
Kolberg (1814-1890), polski et-
nograf, folklorysta i kompozy-
tor. Wyróżnieni w tym roku za 
całokształt twórczości odbiorą 

nagrody podczas uroczystej gali, 
która odbędzie się w 6 lipca na 

Zamku Królewskim w Warszawie. 
Z okazji tego sukcesu starosta ra-

dziejowski Jarosław Kołtuniak oraz redakcja 
naszej gazety składają stowarzyszeniu najserdeczniejsze gratulacje 
oraz życzą wszelkiej pomyślności, wytrwałości i satysfakcji z promo-
cji kujawskiej tradycji i kultury.

Opracowanie: Marta Tomaszewska

„Job shadowing”  
na zielonej wyspie

Pod koniec kwietnia grupa nauczycielek z ZS RCKU w Przemy-
stce wyjechała do Irlandii na tygodniowe szkolenie w ramach 
projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów 
i  absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Miejscem 
docelowym naszego pobytu było Mallow – niewielkie miasto, 
leżące około 20 km od Cork. Przebywając w towarzystwie miesz-
kańców poznawałyśmy codzienne życie Irlandczyków, ich zwy-
czaje i język. Tam również mieści się siedziba firmy Your Interna-
tional Training, która była organizatorem naszej mobilności.

Najważniejszym zadaniem realizowanym w ramach programu „job 
shadowing” było zapoznanie się z irlandzkim systemem szkolnictwa. 
Miałyśmy taką możliwość zwiedzając szkołę i obserwując zajęcia w  
Mallow College of Further Education. To regionalny kampus uniwer-
sytecki Rady Edukacji i Szkoleń Cork z siedzibą w Mallow w hrabstwie 
Cork w Irlandii. Pierwotnie założona jako Szkoła Zawodowa Mallow. 
W porównaniu z polskim systemem szkolnictwa, poziom tej placówki 
odpowiada naszemu technikum. College daje kwalifikacje do wyko-
nywania konkretnego zawodu  i umożliwia uzyskanie dodatkowych 
punktów przy rekrutacji na studia. Studenci mogą kształcić się w róż-
nych dziedzinach – od kierunków związanych z biznesem i admini-
stracją, opieką medyczną, technologią informacyjną, aż do kierunków 
związanych z pielęgnacją ciała czy opieką nad zwierzętami. W czasie 
pobytu w szkole miałyśmy możliwość obserwacji zajęć praktycznych, 
prowadzonych w przestronnych, dobrze wyposażonych pracowniach. 
Udało nam się również wziąć czynny udział  w niektórych zajęciach. 
Wiedzę na temat irlandzkiego systemu edukacji, pozycji nauczyciela 
czy pozyskiwania studentów przekazał nam dyrektor placówki i na-
uczyciele, z którymi mieliśmy okazję wypić kawę i porozmawiać w ich 
pokoju nauczycielskim.

Okazją do podziwiania przyrody, poznawania historii i kultury „zie-
lonej wyspy”, były wycieczki. Byłyśmy w niewielkich, klimatycznych 
miastach takich jak Ardmore czy Youghal, gdzie nasi uczniowie, już 
w czerwcu, będą odbywać praktyki. W Cork zwiedziłyśmy okazały 
gmach University College Cork – Narodowego Uniwersytetu Irlandii 
założonego przez królową Wiktorię. Prawdziwą gratką było malow-
nicze nadmorskie miasteczko Cobh, skąd wypłynął Titanic w swój 
pierwszy i ostatni rejs. Nad miastem góruje okazała katedra świętego 
Colmana. Piękno irlandzkiej przyrody mogłyśmy podziwiać na Mohe-
rowych Klifach. Pogoda także sprawiła nam miłą niespodziankę, po-
nieważ wbrew utartym schematom mówiącym o  dżdżystej irlandz-
kiej aurze, prawie cały tydzień towarzyszyło nam słońce.

Uczestniczki wyjazdu na tle irlandzkiego krajobrazu

Bogatsze o nową wiedzę i wrażenia wróciłyśmy do kraju. Może nie-
które, podpatrzone w Irlandii sposoby życia warto byłoby przenieść 
w  nasze realia? Z pewnością Irlandczycy żyją jakby spokojniej i  mają 
większy dystans do siebie. Może to za sprawą tej wszechobecnej zieleni.

Tekst/Foto: Uczestniczki projektu z ZS RCKU w Przemystce
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i nagrody rzeczowe. Wszystkim składamy wyrazy uznania i podzięko-
wania za reprezentowanie i promowanie naszej szkoły.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich o profilu 
ekonomicznym, a został zorganizowany przez Oddział Okręgowy 
SKwP oraz PUZ we Włocławku. 

Tekst/Foto: Zespół nauczycieli ZS RCKU w Przemystce

Edukacja

Nasze uczennice z opiekunem

Uczniowie Technikum Ekonomicznego z Przemystki chętnie 
biorą udział w konkursach z rachunkowości. Tym razem w finale 
V edycji Regionalnego Konkursu pn. ,,Wiedza z rachunkowości”, 
który odbył się 14 grudnia 2021 r. wzięło udział pięć uczennic. 

W rywalizacji konkursowej wzięli udział uczniowie z różnych szkół 
naszego regionu, zainteresowani problematyką rachunkowości i fi-
nansów, którzy pragną rozwijać i pogłębiać wiedzę i umiejętności 
w tym zakresie, a w przyszłości dalej kształcić się w tym kierunku 
na uczelniach wyższych. Cała piątka uczennic klasy IV TE z ZS RCKU 
w Przemystce znalazła się w gronie finalistów, zajmując znakomite 
lokaty: II miejsce – Ewa Świrska, III miejsce – Kamila Nowicka, 
V miejsce – Natalia Korzeniewska, VI miejsce – Weronika Kowa-
lewska i VIII miejsce – Weronika Balcerak. 

Wręczenie nagród zostało opóźnione ze względu na kolejną falę 
pandemii i odbyło się 31 marca 2022 r. Do szkoły przybyły przedstawi-
cielki organizatorów konkursu: Krystyna Urbaniak – Prezes Stowarzy-
szenia Księgowych w Polsce Oddział Włocławek, dr Ewa Podlewska – 
Prorektor ds. Nauczania i Studentów Państwowej Uczelni Zawodowej 
we Włocławku oraz Iwona Pluza – Dyrektor Biura Zarządu SKwP we 
Włocławku. W obecności dyrekcji szkoły wręczyły laureatkom oraz ich 
opiekunowi Marianowi Bandyszewskiemu pamiątkowe dyplomy 

Reprezentanci „Łokietka” z opiekunem

W piątek, 8 kwietnia 2022 r. w Wojewódzkim Ośrodku Animacji 
Kultury w Toruniu odbyły się eliminacje wojewódzkie 67. Ogól-
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego – najważniejszej i naj-
starszej w Polsce tego typu imprezy. Wystąpiło w nich czworo 
uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka, 
którzy nominację uzyskali na etapie rejonowym, który organi-
zowany był przez Centrum Kultury Browar B we Włocławku. 

Jury zawodów wojewódzkich przyznało wyróżnienia i nagro-
dy – nominacje do finału krajowego, który odbędzie się w czerwcu 
bieżącego roku. Alicja Krysiak i Róża Wojtczak otrzymały wyróż-
nienia, a Justyna Wiśniewska i Piotr Górniak będą reprezentować 
województwo kujawsko-pomorskie w finale krajowym konkursu. – 
Cieszy mnie to osiągnięcie, bo wiem, jak wiele godzin trzeba poświęcić 
przygotowaniu wystąpienia konkursowego. Poziom moich recytato-
rów jest wyrównany, więc często konkurują ze sobą, co miało miejsce w 
tegorocznych eliminacjach wojewódzkich, a jury mogło wytypować do 
finału krajowego tylko dwie osoby z całego województwa – powiedział 
Leszek Grabowski, polonista przygotowujący deklamatorów.

Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: ze zbiorów LO

Sukces uczennic z ZS RCKU w Przemystce

Recytatorzy z „Łokietka” w finale krajowym

Szanuj  
Ziemię

W ramach obchodów Dnia Ziemi 
w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym zostały przeprowadzone 
warsztaty pt.: „Daj drugie życie plasti-
kowej butelce”. Uczniowie wykazali się 
dużą kreatywnością. Zajęcia te były 
również doskonałą formą terapeutycz-
ną, podnosiły sprawność manualną, 
kształtowały poczucie estetyki oraz wy-
rabiały postawy proekologiczne. 

Tekst: Ewa Lewandowska
Foto: Archiwum ośrodka
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Edukacja i sport

Ponownie na podium!
Historia siatkówki w Zespole Szkół RCKU w Przemystce znów 
zatacza koło. Po zajęciu II miejsca w licealiadzie województwa 
kujawsko-pomorskiego w 2016 roku, nasza szkolna drużyna 
ponownie wzbiła się na szczyt możliwości i w finale wojewódz-
twa uzyskała tytuł wicemistrza.

Finał rozgrywek odbył się 24 marca 2022 roku w Bydgoszczy. 
„Przemystka” uległa tylko drużynie XI LO w Bydgoszczy (Chemik 
Bydgoszcz), zajmując drugie miejsce na podium. Warto zaznaczyć, 
że reprezentanci szkoły w drodze do srebrnych medali pokonali 

najpierw w półfinale m.in. drużynę X LO w Toruniu i Zespołu Szkół 
w Rypinie, aby w wielkim finale zwyciężyć takie zespoły jak Zespół 
Szkół im. Staszica w Nakle (2:1) oraz II LO w Grudziądzu (2:0). Druży-
na wystąpiła w następującym składzie: Maksymilian Wawrzyniak 
(kapitan), Maciej Zarzycki, Marcel Ignasiak, Wiktor Wasielewski, 
Mateusz Fira, Michał Witkowski, Krzysztof Nowakowski, Jakub 
Pańka, Miłosz Balcerak, Szymon Pańka, Aleksander Wdowiak, 
Jakub Koprowicz, Krystian Rogacki, Szymon Koprowicz. Trene-
rem drużyny jest Krzysztof Cybulski.

Tekst/Foto: nadesłane

Wicemistrzowie województwa z trenerem

Tegoroczne Okręgowe Eliminacje XLV edycji Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych odbyły się 8 kwietnia w Politechnice 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Uczniowie Zespo-
łu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemy-
stce zajęli w nich wysokie miejsca, które gwarantują im udział 
w centralnych eliminacjach konkursu. 

Warto wspomnieć, że Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolni-
czych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów 
wiedzy oraz umiejętności praktycznych, organizowanych w naszym 
kraju. Zgodnie z koncepcją olimpiady uczniowie szkół ponadpod-
stawowych startują w 11 blokach tematycznych. Zespół Szkół RCKU 
w  Przemystce reprezentowany był w kategoriach: agrobiznes, 
gastronomia, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechani-
zacja rolnictwa i technologia żywności. Każdy uczestnik udzielał 
odpowiedzi na 60 pytań testowych oraz rozwiązywał trzy zadania 
praktyczne. W ocenie umiejętności brane były pod uwagę: prawi-
dłowość wykonania zadania, dokładność, sprawność, uzasadnienie 
teoretyczne, organizacja, czas i bhp. Z obu części olimpiady uczest-
nik mógł uzyskać maksymalnie 120 punktów. 

Uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca: I miejsce – 
Julia Stróżyk (blok: agrobiznes), I miejsce – Ola Banasiak (blok: 
gastronomia), II miejsce Adam Stróżyk (blok: produkcja roślinna), 
II miejsce Kacper Gawroński (blok: produkcja zwierzęca), Jakub 
Rajski (blok: mechanizacja) uplasował się na V miejscu, zaś Sandra 
Kozłowska z bloku technologia żywności i Tadeusz Smul z bloku 
agrobiznes zajęli VI miejsca. 

Zwycięzcom gratulujemy, a nauczycielom: Wioletcie Łodygow-
skiej, Darii Pluskocie, Annie Paczkowskiej, Markowi Wilińskiemu, 

Laureaci z „Przemystki” z Wiolettą Łodygowską

Przemystka w czołówce!

Małgorzacie i Sławomirowi Tomalakom, którzy przygotowali mło-
dzież do olimpiady - życzymy dalszych sukcesów. Przed nimi kolejne 
wyzwanie – eliminacje centralne!

Patronem medialnym tegorocznej edycji była Agencja Promocji 
Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal Agropolska.pl, 
zaś organizatorem zmagań - Komitet Główny OWiUR przy Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Tekst/Foto: Zespół nauczycieli ZS RCKU w Przemystce
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Wieści gminne z Bytonia

(od lewej): Artur Ruciński – wójt, Mikołaj Bogdanowicz – wojewoda  
kujawsko-pomorski oraz skarbnik gminy Małgorzata Topolska

Beneficjenci RFRD na spotkaniu u wojewody kujawsko-pomorskiego

Przedstawiciele gminy Bytoń wzięli udział w uroczystości pod-
pisania umów o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, która odbyła się 25 kwietnia 2022 r. 
w siedzibie Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Bydgoszczy.

Udzielone dofinansowanie dotyczy zadań związanych z prze-
budową dróg gminnych na trasach: Dąbrówka–Potołówek oraz 
Witowo Góry–Sadłużek, co oznacza prowadzenie prac w miejsco-
wościach: Budzisław, Potołówek i Witowo Góry. Drogi te łączą go-
spodarstwa i grunty rolne wsi z innymi drogami gminnymi i powia-
towymi. W Potołówku odcinek drogi objęty planowaną przebudową 
posiada jezdnię wykonaną z tłucznia wapiennego, mocno zniszczo-
ną, z licznymi wybojami, która po mechanicznym wyprofilowaniu 
i zagęszczeniu, stanowić będzie dolną warstwę podbudowy pod 
asfalt. Podobnie w Budzisławiu – istniejąca nawierzchnia posłuży 
za warstwę pod projektowaną jezdnię. W Witowie przebudowany 
zostanie odcinek 0,999 km, a jego koniec wyznacza granica gminy. 
Poddane inwestycji odcinki łącznie wynoszą 2,795 km. Na każdym 
z nich wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu, przy zastoso-
waniu znaków pionowych. Wykonane zostanie również odwodnie-
nie dróg za pomocą spadków poprzecznych jezdni i poboczy. Teren 
budowy został przekazany wykonawcom, planowo prace mają się 
zakończyć w sierpniu bieżącego roku.

Drogi gminne zostaną zmodernizowane

Zakup nieruchomości w centrum Bytonia
Bytońscy radni zdecydowali o zakupie nieruchomości położo-
nych w Bytoniu. Decyzja podyktowana była koniecznością wy-
znaczenia miejsca bezpośredniej sprzedaży oraz troską o odpo-
wiednie zagospodarowanie centrum miejscowości.

Chcąc, zapewnić realizację zapisów ustawy o ułatwieniach 
w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich do-
mowników, Rada Gminy Bytoń rozpoczęła realizację czynności 
zmierzających do wyznaczenia odpowiedniego miejsca bez-
pośredniej sprzedaży. Pierwszym elementem tych działań było 
podjęcie decyzji o zakupie nieruchomości, która w pełni spełnia 
założenia zapisane w ustawie. Teren, którego dotyczy inwestycja, 
posiada takie cechy jak: dogodna komunikacja oraz bliska lokali-

zacja do centrum gminy Bytoń. Wkrótce zostanie podjęta stosow-
na uchwała, która wskaże ów teren, jako miejsce wyznaczone do 
prowadzenia handlu, zgodnie z  wspomnianą ustawą. Głównym 
celem jest zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych, 
upowszechnienie produktów lokalnych i dywersyfikacja kanałów 
dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla 
spożywczych produktów lokalnych.

Transakcja została sfinalizowana, uzyskane zostało prawo wła-
sności. Teraz właścicielem nieruchomości w centrum Bytonia jest 
Gmina Bytoń. Niebawem nabyte grunty i budynki zyskają „nowe ży-
cie” w obliczu planów nadania im nowych funkcji.

Tekst: Monika Świrska-Walasińska

Pozyskane środki przekazane zostaną w kwocie nie wyższej niż 
625 346,00 zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów 
kwalifikowalnych, co oznacza, że wkład własny gminy Bytoń musi 
stanowić minimum połowę wartości zadania.

Tekst: Monika Świrska-Walasińska
Foto: UG w Bytoniu
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bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogo-
wego.

Tekst: Jacek Depta
Foto: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki  

w Bydgoszczy

„Czyste powietrze” 
to kompleksowy pro-
gram, którego celem 
jest poprawa jakości 
powietrza oraz zmniej-
szenie emisji gazów 

cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektyw-
ności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć 
realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowe-
go, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. 

Program skierowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jedno-
rodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach 
jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wie-
czystą. Wniosek w ramach programu może zostać złożony wyłącznie 
przez właściciela lub współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego 
z uregulowanym stosunkiem prawnym do budynku/lokalu mieszkal-
nego.
Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:
•	 Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – 

osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
•	 Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – 

osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodar-
stwie domowym nie przekracza: 1 564 zł (gospodarstwo wielooso-
bowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

•	 Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – oso-
by, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodar-

Wieści gminne z Dobrego

W poniedziałek, 25 kwietnia 2022 r. pomiędzy wojewodą kujawsko-pomorskim, 
a  gminą Dobre podpisana została umowa o  udzielenie dofinansowania ze środków 
pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Prze-
budowa dróg gminnych: nr 180103C relacji Morawy – Narkowo na odcinku 0,995 km 
oraz nr 180112C relacji Bodzanowo – Leśniczówka na odcinku 0,646 km – w istnieją-
cych granicach pasa drogowego”.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie m.in.: szeregu robót przygotowaw-
czych, podbudowy, nowych nawierzchni jezdni, umocnienia poboczy kruszywem łamanym, 
odwodnienia dróg oraz montażu oznakowania pionowego. Wykonawca robót zgodnie 
z obowiązującą umową, zobowiązany jest do wykonania prac związanych z realizacją zada-
nia w terminie od 28 kwietnia 2022 r. do 28 lipca 2022 r. Przedmiotowa inwestycja uzyskała 
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 389 193,00 zł, 
przy całkowitej wartość projektu wynoszącej 785 495,53 zł.

Utrzymanie dróg gminnych w dobrym stanie technicznym, to zadanie priorytetowe lo-
kalnego samorządu. Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
umożliwiają wykonanie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury drogowej, zapewniającej 

Kolejne dwie drogi gminne 

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu 
„Czyste powietrze”

(od lewej): Stefan Śpibida i  Mikołaj Bogdanowicz

W kwietniu w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się 
uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych mieszkańcom na-
szego województwa, którzy swoją pracą i działalnością społeczną 
przyczyniają się do rozwoju regionu. Wśród wyróżnionych znalazła 
się Anna Patyk z Bronisławia (wieloletnia Przewodnicząca Regional-
nej Rady KGW we Włocławku i Gminnej Rady KGW w Dobrem), która 
została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi – za zasługi w działal-
ności na rzecz społeczności lokalnej.

Tekst: Katarzyna Korzeniewska
Foto: UW Anna Patyk odbiera odznaczenie z rąk wicewojewody kujawsko-pomorskiego

Odznaczenia państwowe 
dla aktywnych

stwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobo-
we) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Wsparcie finansowe można otrzymać na:
•	 wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła cie-

pła spełniające wymagania Programu,
•	 instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
•	 wentylację mechaniczną,
•	 mikroinstalację fotowoltaiczną,
•	 ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów 

i robocizny).
Od połowy ubiegłego roku w Urzędzie Gminy Dobre funkcjonuje 

punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”, w  któ-
rym udzielane są niezbędne informacje na jego temat. Pracownik ponad-
to pomaga w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinasowanie oraz jego 
rozliczeniu Zachęcamy do skorzystania z usług punktu, czynnego w go-
dzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 54 258 01 57.

Ponadto przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o źró-
dłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych. Ostateczny termin na złożenie de-
klaracji upływa 30 czerwca 2022 r. 

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną: przez Internet, za po-
mocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na 
stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Drugą możliwością jest złożenie deklara-
cji w formie papierowej w urzędzie gminy. 

Tekst: Paulina Witońska
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Wieści gminne z Osięcin

Pamięci  
pomordowanych  

Żydów
W związku z 80. rocznicą wywózki ok. 300 Żydów z Osięcin do 

niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem 
przedstawiciele osięcińskich władz samorządowych, duchowień-
stwa, placówek oświatowych i zaproszeni goście upamiętnili ofiary 
poprzez wizytę w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie – miej-
scu pamięci pomordowanych oraz złożenie kwiatów przed tabliczką 
im poświęconą przy Ścianie Pamięci w Lesie Rzuchowskim.

Tekst/Foto: UG w Osięcinach

Wielce Szacowna Jubilatka
Uroczystość 100-lecia urodzin naszej mieszkanki Marianny Topolskiej odbyła się 19 kwietnia br. Pani 
Marianna urodziła się w 1922 r., mieszka z synem i synową w gminie Osięciny.

Z wizytą do szanownej Jubilatki udała się delegacja: zastępca wójta gminy Osięciny Monika Fabisiak, zastępca 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Renata Zdzichowska, radna Urszula Ochocińska oraz przewodniczący rady 
gminy Osięciny Ryszard Błaszczyk. Pani Topolskiej wręczono kwiaty oraz okolicznościowy upominek, a radna 
Urszula Ochocińska odczytała list gratulacyjny. Był tort, lampka szampana oraz wspólne odśpiewanie „200 lat!”.

Z okazji pięknego Jubileuszu składamy Pani najserdeczniejsze gratulacje osiągnięcia tak pięknego wie-
ku. Ciesząc się z Panią wyjątkowymi urodzinami, życzymy zdrowia i pogody ducha na dalsze lata życia spę-
dzone w gronie Rodziny i Bliskich.

Tekst: UG w Osięcinach
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Po dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią do Piotrkowa Kujawskiego 
wróciły zmagania najlepszych tancerzy 
z całego kraju. W tym roku turniej tańca 
przybrał nową odsłonę. Honorowy patro-
nat nad wydarzeniem objęła światowa 
federacja WADF – World Artistic Dance 
Federation oraz burmistrz miasta i gminy 
Piotrków Kujawski. 

Do naszej miejscowości przyjechało 
około 500 tancerzy z całej Polski. Pierw-
szego dnia na parkiecie królowały techni-
ki jazz, show dance oraz contemporary 
balet, natomiast drugiego dnia mogliśmy 
podziwiać tancerzy w urban pop dance 
oraz urban street dance. Wszystkie wyniki 
poszczególnych kategorii dostępne są na 
stronie internetowej: https://danceit.pl/. Za-
równo w pierwszym, jak i drugim dniu tur-
nieju zostały wręczone puchary Grand Prix 
dla najlepszych zespołów. W sobotę Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawki 
zdobyła szkoła tańca Bezuma z Lubonia, 
a  w drugim dniu puchar powędrował do 
Styler Dance Studio z Bydgoszczy.

Serdeczne podziękowania za pomoc 
i wsparcie finansowe składamy burmistrzo-

Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Święto Majowe

Wadf Dance Cup Piotrków Kujawski 2022

We wtorkowe przedpołudnie, 3 maja 2022 r. w Piotrkowie Kujaw-
skim odbyły się obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja połączone z Gminnym Dniem Strażaka. O 10:00 ulicami 
miasta w uroczystym korowodzie przeszły poczty sztandarowe, 
przedstawiciele władz samorządowych, delegacje zakładów 
oraz druhowie strażacy na czele z piotrkowską orkiestrą dętą.

O godz. 10.30 w parafialnym kościele odbyła się uroczysta msza 
św. w intencji Ojczyzny oraz druhów strażaków, której przewodni-
czył proboszcz ks. Krzysztof Gąsiorowski. Po mszy uczestnicy udali 
się w kierunku placu OSP. Przy obelisku, upamiętniającym obchody 
110-lecia OSP Piotrków Kujawski, przedstawiciele samorządu oraz 
druhowie prezesi złożyli wiązanki kwiatów.

Złożenie wiązanki przed obeliskiem św. Floriana

Na placu w rytm marsza generalskiego dh Marek Kiliański złożył 
raport dh. Jackowi Nowackiemu, który następnie dokonał przeglą-
du pododdziałów. Podczas wciągania flagi na maszt, orkiestra dęta 

wykonała Hymn Polski i Hymn Strażacki pt. Rycerze Floriana. Uchwa-
łą Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP druhowie strażacy zostali od-
znaczeni złotymi i brązowymi medalami Za zasługi dla pożarnictwa. 
Życzenia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Dnia Strażaka 
złożył w imieniu samorządu burmistrz miasta i gminy Piotrków Ku-
jawski Sławomir Bogucki, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Ja-
cek Nowacki oraz Komendant Gminny dh Marek Kiliański.

Przegląd pododdziałów

Wieczorem, z inicjatywy piotrkowskiego domu kultury, w hali 
widowiskowo-sportowej odbył się koncert zespołu Lubranieckie 
Gitary. Artyści zaprezentowali się publiczności w niezapomnianych 
przebojach zespołu Czerwone Gitary. Publiczność bardzo chętnie 
włączyła się do wspólnego śpiewania. Dziękujemy Lubranieckie-
mu Centrum Dziedzictwa Kulturowego za współpracę oraz dyrekcji 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim za pomoc 
przy organizacji tego wydarzenia.

Tekst. Przemysław Wawrzyniak
Foto: Anna Borczyńska, Piotr Redmerski

Ceremonia wręczania pucharów i dyplomów

wi miasta i gminy Piotrków Kujawski Sławomirowi Henrykowi Boguckiemu oraz „Pizze-
rii Oaza”– Beata i Sławomir Graczyk. Wszystkim tancerzom gratulujemy i zapraszamy za 
rok na kolejna edycję. Dziękujemy dyrekcji i pracownikom Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Piotrkowie Kujawskim za pomoc w organizacji turnieju.

Tekst: Karolina Bladowska
Foto: Anna Borczyńska/Piotr Redmerski
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Wieści gminne z Radziejowa

Gmina Radziejów, 9 marca,  podpisała umowę o powierzenie 
grantu na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. W najbliższym 
czasie zostanie również podpisana umowa o powierzenie gran-
tu na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerow-
skich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”, również w  ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022.

Pierwszy z grantów finansowany jest w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Działania 
5.1. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia” V Osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia – REACT-EU”. Celem grantu jest m.in.: uzu-
pełnienie zużytej bazy sprzętowej, podniesienie bezpieczeństwa 
przechowywania bieżących zasobów, zwiększenie bezpieczeństwa 
pracy zdalnej, aktualizację oprogramowania serwerów. Gmina Ra-
dziejów pozyskała w ramach projektu kwotę 130 800,00 zł, którą 

przeznaczy na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, 
rozbudowanie zabezpieczeń logicznych oraz zakup specjalistyczne-
go oprogramowania, stacji roboczych, monitów i kserokopiarki.

Celem kolejnego programu jest wsparcie rodzin popegeerow-
skich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz 
dostępu do Internetu, a o wsparcie starać się mogły rodziny, których 
dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, 
dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pra-
cował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie 
gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR. Do 
Urzędu Gminy wpłynęły 72 wnioski, a na realizację zadania przezna-
czono dla naszej gminy kwotę 285 048,00 zł, za którą zakupić moż-
na komputery stacjonarne lub laptopy dla dzieci. Jak tylko umowa 
zostanie podpisania, gmina przystąpi do prac przetargowych w celu 
wyboru dostawcy sprzętu.

Tekst: Joanna Kicińska

Rozwój cyfrowy i wsparcie dla dzieci  
w ramach grantów

Biblioteka to magiczne miejsce

Rok Poli Negri

8 maja przypada Święto Bibliotekarzy i Biblioteki. Z tej okazji filię Gminnej Biblioteki w Skibinie odwiedziły dzieci z Gminnego 
Przedszkola w Skibinie z grup: Pszczółki (3-latki) oraz Żabki (5-latki) wraz z opiekunami. 

Spotkanie najmłodszych czytelników z magicznym światem książki

Otrzymaliśmy piękne życzenia, a także dwie książeczki własno-
ręcznie wykonane przez 3-latków. Dzieci miały okazję zobaczyć jak 
wygląda biblioteka i zapoznać się z pracą bibliotekarza. Wszyscy 
chętnie sięgnęli po ulubione książki, aby je obejrzeć. Na koniec 
odbyło się głośne czytanie. Zachęcamy wszystkich do aktywnego 

czytelnictwa i odwiedzania naszej filii w Skibinie oraz Gminnej Bi-
blioteki w Płowcach. Pamiętajmy słowa Jarosława Iwaszkiewicza – 
„Czytanie jest to odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwo-
ści przy pomocy cudzych słów”.

Tekst/Foto: Jolanta Raźniewska

Licznie zgromadzona publiczność z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji

W środę, 4 maja 2022 roku w Gminnym 
Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym w Ski-
binie gościliśmy przedstawicieli Kujawsko
-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczy-
cieli we Włocławku: Dorotę Łańcucką oraz 
Dariusza Jałoszyńskiego.

Przybyła również do nas młodzież ze szkół 
podstawowych z Bieganowa i Płowiec oraz 
seniorzy, którzy należą do naszego klubu se-
niora. Sejmik Województwa Kujawsko--Pomor-
skiego ustanowił rok 2022 Rokiem Poli Negri. 
Pani Dorota, która jest członkiem Lipnowskie-
go Towarzystwa Kulturalnego im. Poli Negri, 
poprowadziła wykład z prezentacją pod tytu-
łem „Pola Negri i jej plany na życie”. Zachęcamy 
wszystkich do udziału w konkursie organizo-

wanym przez KP CEN, jego szczegóły można znaleźć na ich stronie w zakładce konkursy oraz do 
konkursu organizowanego przez Książnicę Kopernikańską w Toruniu. 

Od 10 do 31 maja 2022 roku zapraszamy również do odwiedzenia wystawy poświęconej Poli 
Negri w Brześciu Kujawskim. Na stronie www.polanegri.org.pl jest wirtualne muzeum, zdjęcia 
i plakaty słynnej artystki, która pochodzi z naszych terenów – urodziła się w Lipnie. Zachęcamy 
wszystkich do poszerzania wiedzy na temat słynnej gwiazdy filmowej i teatralnej.

Tekst/Foto: Jolanta Raźniewska
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We wtorek, 10 maja, w obecności Magdaleny Nowak – dyrektora Biura 
Poselskiego Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Gembickiej 
oraz wicewojewody kujawsko-pomorskiego Józefa Ramlau podpisałem 
umowę z wykonawcą zadania: ”Przebudowa dróg gminnych na terenie 
gminy Topólka”. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest z Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podpisanie umowy

Zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka” 
obejmuje następujący zakres prac:
1) „Przebudowę drogi gminnej Kozjaty-Hulanka na odcinku od km 0+000 

do km 1+554 w m. Kozjaty, gm. Topólka” – długość 1,554 km 
2) „Przebudowę drogi gminnej osiedlowej Nr 180839C Dębianki – Czamani-

nek na odcinku od km 0+000 do km 0+178, od km 0+000 do km 0+162, 
od km 0+000 do km 0+114, od km 0+000 do km 0+204 wraz z budową 
kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych i roztopo-
wych w tym z budową zbiornika na wodę i odtworzeniem rowu położo-
nej w m. Czamaninek, gm. Topólka” – długość 0,658 km 

3) „Przebudowa drogi gminnej Nr 180833C Kozjaty – Ślazewo na odcinku 
od km 0+000 do km 0+639”położonej w m. Kozjaty, gm. Topólka – dłu-
gość 639,00 mb 

4) „Przebudowa drogi gminnej Czamaninek na odcinku od km 0+000 do km 
0+813 położonej w m. Czamaninek, gm. Topólka” – długość 813,00 mb 

5) „Przebudowa drogi gminnej nr 180801C Borucin-Bodzanowo na odcinku 
od km 0+000 do km 0+400 położonej w m. Torzewo, gm. Topólka” – dłu-
gość 400,00 mb

6) „Przebudowa drogi gminnej Sadłóg na odcinku od km 0+000 do km 
0+355 położonej w m. Sadłóg, gm. Topólka” – długość 355,00 mb

7) „Przebudowa drogi gminnej Nr 180803C Torzewo-Torzewo na odcinku 
od km 0+000 do km 0+425 położonej w m. Torzewo, gm. Topólka” – dłu-
gość 425,00 mb

8) „Przebudowa drogi gminnej nr 180815C Świerczynek-Topólka na odcin-
ku od km 0+873 do km 1+494 położonej w m. Iłowo, gm. Topólka” – Etap 
I – długość 621,00 mb

9) „Przebudowa drogi gminnej nr 180815C Świerczynek-Topólka na odcin-
ku od km 0+730 do km 1+310 położonej w m. Galonki Kol., gm. Topólka” 
– Etap II – długość 570,00 mb

Inwestycje drogowe

4 maja – dzień, w którym wspominamy św. Floriana – to uroczy-
stość znana na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Straża-
ka. Już od ponad 150 lat dzień św. Floriana jest świętem Straży Po-
żarnej. Jednak dopiero od 2003 roku obchodzony jest jako święto 
zawodowe, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 

Samo święto, jako międzynarodowe, zostało zainicjowane 
w 1998 r. przez australijskiego strażaka Edmondsona z Melbourne, 
pragnącego uczcić tragiczną śmierć pięciu druhów, którzy zginęli 
w akcji. Jest to wyraz szacunku dla poległych strażaków i wsparcia 
dla ich rodzin. W naszej gminie również obchodzimy to święto, pa-
miętając o ryzyku, jakie niesie każda akcja ratowniczo-gaśnicza.

Podczas uroczystej mszy świętej dziękowaliśmy Bogu za opiekę nad 
naszymi druhami, prosiliśmy o błogosławieństwo na kolejne lata pracy 
oraz modliliśmy się o łaskę zbawienia dla strażaków, którzy zakończyw-
szy swoją służbę na ziemi, przeszli do wieczności, lecz w naszej pamięci 

Dzień Strażaka

Zbiórka przed Kościołem parafialnym w Topólce

10) „Przebudowa drogi gminnej Nr 180808C Paniewo-Żydowo na odcinku od 
km 0+000 do km 0+663 położonej w m. Paniewo, gm. Topólka” – Etap 
I – długość 663 mb

11) „Przebudowa drogi gminnej Nr 180808C Paniewo-Żydowo na odcinku od 
km 0+663 do km 1+076 położonej w m. Paniewek, gm. Topólka” – Etap 
II – długość 413,00 mb

12) „Przebudowa drogi gminnej Bielki na odcinku od km 0+000 do km 0+566 
położonej w m. Bielki, gm. Topólka” – długość 566,00 mb

13) „Przebudowa drogi gminnej Nr 180814C Bielki-Paniewek na odcinku od 
km 0+000 do km 0+660 położonej w m. Bielki, gm. Topólka”- Etap I – dłu-
gość 660,00 mb

14) „Przebudowa drogi gminnej Nr 180814C Bielki-Paniewek na odcinku od 
km 0+660 do km 1+347 położonej w m. Bielki, gm. Topólka” – Etap II – 
długość 687,00 mb

15) „Przebudowa drogi gminnej Głuszynek na odcinku od km 0+000 do km 
0+340 położonej w m. Głuszynek, gm. Topólka” – długość 340,00 mb

16) „Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne 
na odcinku od km 0+998 do km 1+997 położonej w m. Głuszynek, gm. 
Topolka” – długość 999,00 mb

17) „Przebudowa drogi gminnej Miłachówek na odcinku od km 0+000 do km 
0+208 położonej w m. Zgniły Głuszynek, gm. Topólka” – długość 208,00 mb

18) „Przebudowa drogi gminnej Dębianki na odcinku od km 0+000 do km 
0+780 położonej w m. Wola Jurkowa, gm. Topólka” – długość 780,00 mb

19) „Przebudowa drogi gminnej Czamanin I na odcinku od km 0+000 do km 
0+500 położonej w m. Czamanin, gm. Topólka” – długość 500,00 mb

20) „Przebudowa drogi gminnej Czamanin na odcinku od km 0+163 do km 
0+277 położonej w m. Czamanin, gm. Topólka” – 114,00 mb

21) „Przebudowa drogi gminnej Wyrobki na odcinku od km 0+000 do km 
0+810 położonej w m. Wyrobki i Żabieniec, gm. Topólka”- Etap I – długość 
810,00 mb

22) „Przebudowa drogi gminnej Wyrobki na odcinku od km 0+810 do km 
1+107 położonej w m. Wyrobki, gm. Topólka”- Etap II – długość 297,00 mb

23) „Przebudowa drogi gminnej Orle na odcinku od km 0+000 do km 0+195 
położonej w m. Orle, gm. Topólka” – długość 195,00 mb

24) „Przebudowa drogi gminnej Paniewo na odcinku od km 0+000 do km 
0+531 położonej w m. Paniewo i Sadłóg, gm. Topólka” – długość 531,00 mb

25) „Przebudowa drogi gminnej Galonki-Świerczyn na odcinku od km 0+000 
do km 0+910 położonej w m. Galonki i Świerczyn, gm. Topólka wraz 
z utwardzeniem placu na terenie działki nr 164/1 położonej w m. Świer-
czyn” – długość 910,00 mb + 0,1136 ha.
Projekt obejmuje zmianę nawierzchni dróg na terenie gminy Topólka na 

asfaltowe (nawierzchnia bitumiczna) na wszystkich odcinkach dróg. Zakres 
polegał będzie na wykonaniu robót przygotowawczych, podbudowy, na-
wierzchni, robót wykończeniowych, oznakowania pionowego oraz inwenta-
ryzacji powykonawczej. Przy jezdni na drodze osiedlowej powstanie również 
infrastruktura drogowa w postaci chodników, kanalizacji deszczowej oraz 
odwodnienia, a przy jednej z dróg nastąpi utwardzenie placu. Łączna dłu-
gość do przebudowy dróg: 14 708 km. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, Prace Ziemne Piotr Leśków, Holendry 
Bytońskie, 88-231 Bytoń. Łączna kwota zadania: 9 211 817,11 zł, w tym: do-
finansowanie z Polskiego Ładu w kwocie: 8 751 226,25 zł (95%), zaś wkład 
własny gminy w kwocie: 460 590,86 zł (5%). Prace rozpoczęły się 16 maja 
bieżącego roku.

Tekst: Konrad Lewandowski – wójt
Foto: Archiwum urzędu

pozostaną na zawsze. W gminno-parafialnych obchodach Dnia Straża-
ka uczestniczyli druhowie: OSP Orle, OSP Kozjaty, OSP Kamieniec, OSP 
Torzewo, OSP Paniewo i OSP Topólka. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim druhom, którzy uświetnili uroczystość swoją obecnością.

Tekst/Foto: OSP Topólka
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Bezpieczeństwo

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 998/112

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
15 marca 2022 roku w miejscowości Włodzimierka, gmina Osięciny, doszło 

do kolizji drogowej. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Radziejowie przyjęło zgłoszenie o godz. 15.12. Na miejsce 
zdarzenia zadysponowano służby ratownicze. Po przybyciu na miejsce zdarzenia 
zastano autobus po kolizji z samochodem osobowym, blokujący jeden pas drogi 
wojewódzkiej. Kierujący znajdowali się poza pojazdami. Nikt nie uskarżał się na 
dolegliwości. Z informacji uzyskanych od kierowcy autobusu wynikało, że w mo-
mencie kolizji przewożonych było 5 osób (4 dzieci i 1 osoba dorosła – opiekunka). 
Dzieci zostały zabrane przez rodziców i odwiezione własnymi środkami transpor-
tu przed przybyciem pierwszego zastępu Straży Pożarnej. Policja była na miejscu. 
Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu akumu-
latora, zakręceniu zaworu na butli LPG w samochodzie osobowym oraz zneutrali-
zowaniu wyciekłych płynów eksploatacyjnych z jezdni. 

28 marca 2022 roku w miejscowości Bronisław, gmina Dobre, doszło do za-
trzymania krążenia u dziecka. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie przyjęło zgłoszenie o godz. 13.01. Na 
miejsce zdarzenia zadysponowano służby ratownicze. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia zastano niemowlę w wieku 11 miesięcy przytomne z zachowanymi pa-
rametrami życiowymi. Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że u dziec-
ka wystąpiły objawy zatrzymania krążenia, w wyniku czego matka dziecka pod-
jęła reanimację. Funkcje życiowe dziecka zostały przywrócone przed przybyciem 
pierwszego zastępu jednostek ochrony przeciwpożarowej. Miejsce akcji zabez-
pieczono. Działania zastępów polegały na kontrolowaniu parametrów życiowych 
oraz udzieleniu wsparcia psychicznego dziecku do czasu przybycia Zespołu Ra-
townictwa Medycznego. Niemowlę przekazano ratownikom medycznym, a na-
stępnie przystąpiono do wyznaczenia i zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowca 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po wylądowaniu śmigłowca, lekarz zbadał 
dziecko i podjął decyzję o przetransportowaniu go do szpitala. 

9 kwietnia 2022 roku w miejscowości Opatowice, gmina Radziejów, doszło 
do wypadku drogowego. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie przyjęło zgłoszenie o godz. 12.26. Na 
miejsce zdarzenia zadysponowano służby ratownicze. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia zastano dwa samochody osobowe po kolizji, znajdujące się na poboczu 
drogi. Policja była na miejscu. Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów 
polegały na udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej osobom z jednego 
z pojazdów, które zostały wydobyte z pojazdu przed przybyciem jednostek ochro-
ny przeciwpożarowej. Po przyjeździe Zespołów Ratownictwa Medycznego osoby 
poszkodowane przekazano ratownikom medycznym. Osoba podróżująca drugim 
pojazdem wraz z dzieckiem nie uskarżała się na żadne dolegliwości. Po zbadaniu 
przez ratowników medycznych dziecko nie wymagało hospitalizacji. W samocho-
dach odłączono akumulatory oraz zabezpieczono instalacje LPG. 

10 maja 2022 roku w Radziejowie doszło do kolizji drogowej. Stanowisko Kiero-
wania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie przyję-
ło zgłoszenie o godz. 15.22. Na miejsce zdarzenia zadysponowano służby ratownicze. 
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe po kolizji dro-
gowej, blokujące skrzyżowanie ulicy Franciszkańskiej z drogą o kategorii krajowej nr 
62. Uczestnicy zdarzenia znajdowali się poza pojazdami. Na szczęście nikt nie odniósł 
obrażeń. Policja była na miejscu. Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępu pole-
gały na odłączeniu akumulatora w pojeździe marki Ford, zneutralizowaniu wyciekłych 
płynów eksploatacyjnych oraz usunięciu z drogi pozostałości po kolizji. 

Z ŻYCIA KOMENDY
20 marca 2022 roku o godzinie 8:00 strażacy z radziejowskiej jednostki PSP 

uczcili minutą ciszy bohaterskich ratowników Ukrainy, którzy oddali swoje życie 

Od 12.03.2022 r. do 13.05.2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 131 zdarzenia, w tym:

Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość interwencji
1. Pożar 41
2. Miejscowe zagrożenie 87
3. Alarm fałszywy 3

podczas służby w tych trudnych i dramatycznych dniach wojny. Polscy strażacy 
stanowczo sprzeciwiają się rosyjskiej agresji wobec integralności terytorialnej nie-
podległej i demokratycznej Ukrainy. Deklarujemy naszą solidarność oraz wsparcie 
całemu narodowi.

21, 22 i 23 marca 2022 roku na terenie zakładu Przedsiębiorstwa Nasiennego 
„Rolnas” odbyły się ćwiczenia obiektowe dla trzech zmian służbowych oraz jed-
nostek OSP włączonych do KSRG. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie 
technik taktyki zwalczania pożarów, ewakuacji osób z wysokości oraz udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym. W ćwiczeniach uczestniczyło 
9 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tj: 
OSP Radziejów, OSP Piotrków Kujawski, OSP Bycz, OSP Topólka, OSP Orle, OSP By-
toń, OSP Osięciny, OSP Dobre, OSP Krzywosądz.

29 marca 2022 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ra-
dziejowie dostarczyła nowe łóżka, pościel i koce w celu zapewnienia organizacji 
miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy. Dziesięć łóżek ustawiono w świetli-
cy wiejskiej w Broniewku na terenie gminy Radziejów.

Ponadto w miesiącu marcu i kwietniu funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP 
przeprowadzili rozpoznanie miejsc zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. Sprawdzo-
no poziom zabezpieczenia obiektów oraz sposób przestrzegania przepisów ppoż. 
w przedmiotowych miejscach celem zapewnienia jak największego stopnia bezpie-
czeństwa. Przez funkcjonariuszy KP PSP Radziejów realizowany jest również transport 
obywateli Ukrainy z terenu województwa na teren powiatu radziejowskiego. 

20 kwietnia 2022 r. odbyło się szkolenie w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 
w Radziejowie na temat pojazdów elektrycznych. Szkolenie składało się z części wy-
kładowej z elementami pokazowymi oraz części warsztatowej. Tematyką poruszaną 
na szkoleniu były szeroko pojęte zagadnienia związane z pojazdami elektrycznymi 
oraz infrastrukturą związaną z ich użytkowaniem. Uczestniczy zapoznali się z budo-
wą pojazdów elektrycznych, eksploatacją, diagnostyką oraz napięciem jakie wystę-
puje w pojazdach. Szkolenie ma na celu ułatwić strażakom zapoznanie się z pojaz-
dami w celu bezpiecznej pracy w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych. Strażacy 
składają serdeczne podziękowania firmie: „Wątarski” Włocławek za udostępnione 
pojazdów oraz przedstawicielom handlowym za szkolenie i prezentację pojazdów.

22 kwietnia 2022 roku w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
im. Św. Jana Pawła II w Pocierzynie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turnieje Wie-
dzy Pożarniczej wyposażają młodzież w teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejęt-
ności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także przyczyniają się 
do popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Po-
nadto młodzież ma możliwość poznania historii, kultury i tradycji Straży Pożarnej.

Ze względu na tematykę turnieju uczestnicy musieli wykazać się wiedzą m.in. 
z  zakresu chemii, fizyki, historii ochrony przeciwpożarowej, OSP i Związku OSP RP, 
prewencji przeciwpożarowej i podstaw gaszenia pożarów oraz z zakresu ratownictwa 
medycznego. Turniej był skierowany do dzieci, młodzieży – uczniów szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych. Uczestniczyły dzieci i młodzież w trzech grupach: 
I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV, II grupa – uczniowie szkół pod-
stawowych, klasy V-VIII, III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych. Zwycięz-
com gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu, a pozostałych 
zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

2 maja 2022 roku o godzinie 8.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radziejowie odbyły się uroczystości podniesienia flagi pań-
stwowej z okazji Narodowego Święta Flagi. Strażacy z KP PSP w Radziejowie w ten 
sposób uczcili to patriotyczne święto wszystkich Polaków.

9, 10 i 11 maja 2022 roku na terenie zakładu „Intemo S.A.” odbyły się ćwiczenia 
obiektowe. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie technik taktyki zwalczania 
pożarów, ewakuacji osób poszkodowanych oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. Podczas ćwiczeń przeprowadzono również instruktaż na podstawie „Stan-
dardowych zasad postępowania podczas zdarzeń w obrębie instalacji fotowoltaicz-
nych”. W ćwiczeniach uczestniczyło 9 jednostek OSP włączonych do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego tj: SP Radziejów, OSP Piotrków Kujawski, OSP Bycz, OSP 
Topólka, OSP Orle, OSP Bytoń, OSP Osięciny, OSP Dobre, OSP Krzywosądz. 

W kwietniu 2022 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Radziejo-
wie, tj. st. kpt. Mariusz Marciniak oraz sekc. Patryk Wojciechowski przeprowadzili 
kontrole na obszarach leśnych administrowanych przez Nadleśnictwo Włocławek 
i Nadleśnictwo Kutno. Celem kontroli było sprawdzenie zagadnień związanych 
z ochroną przeciwpożarową na terenach leśnych. Dokonano sprawdzenia punktów 
czerpania wody, stanu dróg przeciwpożarowych oraz ich oznakowania, wyposaże-
nia baz w sprzęt przeciwpożarowy i pasów przeciwpożarowych. Prowadzone dzia-
łania kontrolne w zakresie operacyjnego rozpoznania terenów leśnych poprawiają 
sprawność i skuteczność prowadzenia ewentualnych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Opracowanie: sekc. Patryk Wojciechowski, mł. bryg. Maciej Górecki,  
st. kpt. Mariusz Marciniak

Foto: st. kpt. Mariusz MarciniakRadziejowscy strażacy oddali hołd ukraińskim kolegom
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Odblaski i nowy sprzęt dla policjantów z Radziejowa

Dragon i Metyl ciągle w formie

Nie wypalaj traw!

Kilka tysięcy odblaskowych gadżetów otrzymali radzie-
jowscy policjanci od władz Starostwa Powiatowego 
w Radziejowie. Sprzęt będzie wykorzystywany przez 
mundurowych podczas spotkań profilaktycznych.

Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak oraz skarbnik powiatu 
Urszula Miętkiewicz 25 kwietnia br. przekazali Komendantowi Powia-
towemu Policji w Radziejowie mł. insp. Tomaszowi Pacholskiemu opa-
ski odblaskowe, zawieszki i kamizelki przeznaczone do działań pro-
filaktycznych. Wśród zakupionych sprzętów, znalazło się także mini 
miasteczko ruchu, pozwalające uczyć najmłodszych jak zachować 
się na drodze. Zakupiono także specjalistyczne lamy oświetleniowe, 
ładowarki, wykorzystywane przez techników kryminalistyki. Łączna 
wartość przekazanego sprzętu to osiem tysięcy złotych. W spotkaniu 
uczestniczyła także sierż. szt. Magdalena Cywińska-Grobelska, która 
zajmuje się profilaktyką policyjną. Jak powiedziała, otrzymane „ga-
dżety” będą wykorzystywane w działaniach profilaktycznych jak np. 
spotkania w szkołach czy wizyty dzieci w komendzie.

To już kolejny rok, gdy władze powiatu przeznaczają środki na 
wsparcie policjantów radziejowskiego garnizonu. W ubiegłym roku 
dofinansowano zakup radiowozu dla policjantów ogniwa ruchu 
drogowego. – Cieszymy się, że możemy wesprzeć działania policji i jed-
nocześnie przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców 

(od lewej): sierż. szt. Magdalena Cywińska-Grobelska, Urszula Miętkiewicz, Jarosław 
Kołtuniak, mł. insp. Tomasz Pacholski

naszego powiatu – podkreślał starosta radziejowski podczas wczo-
rajszego spotkania. Komendant Pacholski, podsumowując spotka-
nie, powiedział, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Powin-
no leżeć w interesie zarówno policji, jak i samorządów. Korzystając 
z okazji, pragnę serdecznie podziękować władzom powiatu oraz samo-
rządom, które pomimo trudności i własnych potrzeb od lat wspierają 
działania radziejowskiej policji.

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

Ćwiczenia w terenie

Psy służbowe służące w radziejowskiej policji, cyklicznie ćwiczą 
ze swoimi przewodnikami, aby utrwalić zdobyte umiejętności. 
Ostatnio odbyły ćwiczenia w Połajewie nad Gopłem.

Na terenie ośrodka wypoczynkowego w Połajewie przewodni-
cy psów z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie: st. asp Piotr 
Świderski i mł. asp. Maciej Stawicki, przeprowadzili szkolenie ze 
swymi podopiecznymi. Dwa owczarki niemieckie wspierają w co-
dziennych służbach policjantów. Dragon jest psem patrolowo-tro-
piącym, a Metyl patrolowym. W trakcie ćwiczeń przewodnicy dosko-
nalą umiejętności swoich czworonogów w zakresie posłuszeństwa 
ogólnego, asekuracji przy legitymowaniu osób, pościgu, obezwład-
niania pozoranta i tropienia. Dzięki takim szkoleniom psy służbowe 
utrzymują swoją sprawność fizyczną oraz doskonalą umiejętności 
nabyte w służbie.

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

Do 25 marca 2022 roku w Polsce strażacy interweniowali 20  060 
razy przy pożarach traw i nieużytków rolnych, w tym na terenie 
województwa mazowieckiego – 2691, dolnośląskiego – 2575, ma-
łopolskiego – 2131, śląskiego – 2099, świętokrzyskiego – 1833 oraz 
podkarpackiego – 1821. Niestety, w pożarach odnotowano osiem 
ofiar śmiertelnych oraz 62 osoby ranne.

W 2022 roku średni czas akcji gaśniczej przy pożarach traw to 58 min. 
Podczas akcji gaśniczych strażacy zużyli 45516 metrów sześciennych 
wody (ponad 45,5 miliona litrów). Straty pożarowe oszacowano na 
4,475 miliona złotych. W analogicznym okresie 2021 roku strażacy od-
notowali 2838 pożarów traw, w wyniku których dwie osoby odniosły 
obrażenia. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

Wraz z pożarami traw, w 2022 roku, strażacy odnotowali aż 920 po-
żarów w lasach, w których pięć osób odniosło obrażenia. Niestety, dwie 
osoby straciły życie. Najwięcej pożarów lasów odnotowano w woje-
wództwie mazowieckim 165, łódzkim 107, świętokrzyskim 82, wielko-
polskim 75, śląskim 64. Średni czas interwencji strażaków przy pożarach 
lasów to 95min., w akcjach gaśniczych zużyto 9103 metry sześcienne 
wody (ponad 9,1 miliona litrów wody), Straty pożarowe szacuje się na 
1,93 miliona złotych. W analogicznym okresie 2021 roku strażacy gasili 
113 pożarów lasów. Nie odnotowano osób rannych ani ofiar śmiertel-
nych. W marcu 2022 roku odnotowano aż 18405 pożarów traw oraz 
800 pożarów w lasach. Od piątku 18 marca strażacy gasili 9693 pożary 
traw i 529 pożarów w lasach.

Przedwiośnie oraz wiosna jest okresem szczególnie trudnym dla stra-
żaków ze względu na palące się zarośla, trawy na nieużytkach, wałach 
przeciwpowodziowych, łąkach oraz w przydrożnych rowach. Co roku 
ponad połowa pożarów w okresie od marca do maja to pożary suchych 
traw i zarośli. Utrzymuje się moda na bezmyślne podpalanie wszystkie-
go, co porośnięte jest usychającą trawą. Obszary zeszłorocznej wysuszo-
nej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy 
wegetacji stanowią doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą 
aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym 
wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowie-
dzialny jest człowiek.

Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, pastwiskach, wrzoso-
wiskach, torfowiskach, nieużytkach, w rowach i na pasach przydrożnych 
jest zabronione. W stosunku do osób naruszających wyżej wymienione 
zasady mogą być stosowane sankcje karne określone w Kodeksie Wy-
kroczeń i w Kodeksie Karnym, do pozbawienia wolności włącznie.

Kodeks karny przewiduje surowe kary dla sprawców podpaleń Art. 
163 § 1 mówi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub 
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające 
postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 
10”. Kodeks wykroczeń mówi o karze aresztu, nagany lub grzywny, któ-
rej wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

Opracowanie: sekc. Patryk Wojciechowski
Od redakcji: dokończenie artykułu w następnym numerze. Zapraszamy do lektury!



15

Kryminalne  
spotkanie autorskie

W środowe przedpołudnie 11 maja w Miejskiej Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Radziejowie odbyło się spotkanie z po-
pularnym polskim autorem kryminałów Robertem Małeckim. 
Spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Pojawili się na nim też uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Radziejowie wraz ze swoimi opiekunami.

Pisarz pochodzi z Torunia i akcję swoich powieści osadza w tym 
mieście. Przygodę z pisarstwem zaczął pod wpływem powieści 

Harlena Cobena. Wcześniej był 
dziennikarzem lokalnych me-
diów. Podczas wizyty w Radziejo-
wie opowiadał o swojej pracy li-
terackiej i o warsztacie pisarskim, 
a także przekonywał, że nigdy nie 
można się poddawać w dążeniu 
do swojego celu. Robert Małecki 
jest laureatem Nagrody Wielkie-
go Kalibru oraz Nagrody Krymi-
nalnej Piły. Jest znany z opowia-
dań kryminalnych, które ukazały 
się w zbiorach pt. „Nikomu się nie 
śniło”, „Rewers” czy „Kryminalna 
Piła. Błąd w sztuce”. Napisał m.in. 
„Skazę”, „Wadę” i „Zadrę” (seria 
o Bernardzie Grossie), „Żałobnicę” 
czy „Zmorę”. Jego najnowsza po-

wieść pt. „Wstyd” została wydana 13 kwietnia 2022 r. Książki dostęp-
ne są w radziejowskiej bibliotece.

Spotkanie odbyło się dzięki Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
– Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. To nie pierwsze takie spotka-
nie w Radziejowie, mamy również nadzieję, że nie ostatnie.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska
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Rozmaitości literackie

Zbrodnicza agresja Rosji na Ukrainę spo-
wodowała zainteresowanie czytelników 
osobą Putina. Wychodząc temu naprzeciw, 
zakupiliśmy książki Mashy Gessen oraz Kry-
styny Kurczab-Redlich. Pierwsza z nich była 
świadkiem niezwykłej kariery Władymira 
Putina. Dotarła do źródeł informacji, z któ-
rych nie udało się wcześniej czerpać nikomu 
innemu. Kurczab-Redlich jest dziennikarką, 
która w latach 1990-2004 była korespon-
dentką polskich mediów w Rosji.

Książka pierwszej autorki – „Putin. Człowiek bez twarzy” to 
wstrząsająca historia, ukazująca polityczne manipulacje wojną, 
terroryzmem i ludzkim życiem, manipulacje, które tworzą dzisiej-
sze oblicze rosyjskiego imperium. Druga pozycja, napisana przez 

polską dziennikarkę – być może jeszcze cie-
kawsza – to „Wowa, Wołodia, Władymir. 
Tajemnice Rosji Putina”. Zdaniem autorki 
Putin nigdy nie uznał rozpadu ZSRR, nigdy 
nie wyrósł z małego Wowy, dla którego ZSRR 
był doskonałością. Im bardziej jest przegra-
ny, tym bardziej rzuca się na przeciwnika. 
Autorka kreśli wnikliwy portret psycholo-
giczny rosyjskiego przywódcy. Opisuje splot 
wydarzeń, które doprowadziły do objęcia 
i utrzymania władzy przez Putina. Może war-

to zapoznać się z historią człowieka, którego wyobrażenia o wiel-
kiej Rosji doprowadziły do tragicznych wydarzeń w Ukrainie, tak 
blisko naszej granicy.

Tekst: Dorota Świderska MiPBP Radziejów

Kącik mola książkowego

Robert Małecki

Pierwsza nagroda dla 
uczennicy z „Łokietka”
XVII Konkurs Interpretacji Teatralnej w Toruniu odbył się 
8 kwietnia 2022 r. Został zorganizowany przez Teatr Baj Pomor-
ski. Wzięli w nim udział uczniowie m.in. z Bydgoszczy, Torunia, 
Lipna, Mroczy i oczywiście Radziejowa. Justyna Wiśniewska, re-
cytatorka z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokiet-
ka zdobyła pierwszą nagrodę za spektakl na podstawie opowia-
dań W krainie czarów Sylwii Chutnik. 

Jury oceniło prezen-
tację Justyny bardzo wy-
soko, czego dowodem 
jest fragment uzasad-
nienia oceny z protoko-
łu konkursu: za stworze-
nie pełnowymiarowego 
spektaklu teatralnego. 
Za bardzo dobrą mimikę 
i wyraziste oczy. Za umie-
jętność świadomego 
operowania głosem. Za 
kompletność stworzonej 
kreacji. Podsumowanie: 
Rekomendujemy zdawanie do szkoły teatralnej.

Warto zauważyć, że tego samego dnia Justyna uczestniczyła 
w eliminacjach wojewódzkich 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recy-
tatorskiego i otrzymała nominację do finału krajowego tego konkur-
su. – Cieszę się z sukcesu Justyny, tym bardziej, że czasy koronawiruso-
we bardzo przeszkadzały nam w pracy. Ucieszyłem się jeszcze bardziej, 
gdyż Justynie pogratulowała Sylwia Chutnik, autorka opowiadań, któ-
re nas zainspirowały – powiedział Leszek Grabowski, polonista przy-
gotowujący recytatorkę.

Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: ze zbiorów LO

Justyna Wiśniewska i Leszek Grabowski
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Projekty

Stowarzyszenie „Szkoła Sercem Wsi” w  Pocierzynie w partner-
stwie z Fundacją Moc Cudów realizowało w okresie od sierpnia 
2021 do marca 2022 projekt pn. „Mamy odwagę, by pokonywać 
granice” współfinansowany ze środków Fundacji PZU w ramach 
konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”.

Partnerami projektu byli również: Niepubliczna Szkoła Podstawo-
wa im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie i w Kościelnej Wsi, Niepublicz-
ne Przedszkole w Pocierzynie oraz Klub Seniora „Pogodni”. Głów-
nym celem projektu było zwiększenie samodzielności, sprawności 
i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich 
rodzin poprzez zorganizowanie innowacyjnych zajęć i warsztatów 
w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 10 marca 2022 r.

Od września 2021 roku do końca lutego 2022 roku realizowane 
były zajęcia dla dzieci z muzykoterapii, integracji sensorycznej, do-
goterapii, warsztaty pn. „Savoir vivre na co dzień”, warsztaty kulinar-
ne z seniorami, alpakoterapia, terapia z tańcem, hipoterapia, reflek-
soterapia oraz zabiegi fizjoterapeutyczne. Natomiast dla rodziców 
zorganizowano warsztaty motywacyjno-aktywizacyjno-rekreacyj-

„Mamy odwagę, by pokonywać granice”
ne, indywidualne konsultacje z psychologiem, zajęcia zumby, reflek-
soterapię, zabiegi fizjoterapeutyczne, a także alpakoterapię. Wszyst-
kie zajęcia prowadzone były przez specjalistów i terapeutów, którzy 
wspomagani przez wolontariuszy z wielkim zaangażowaniem i ser-
cem prowadzili zajęcia dla uczestników projektu.

W środę, 9 marca 2022 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej w Pocierzynie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, 
w którym udział wzięli przedstawiciele Rady Gminy Osięciny: Mie-
czysław Koziński – wiceprzewodniczący i Mariusz Krzemiński – rad-
ny, przedstawiciele Klubu Seniora „Pogodni” z przewodniczącą Da-
nutą Rolewską, przedstawiciele Stowarzyszenia „Szkoła Sercem Wsi” 
w Pocierzynie oraz prezes Fundacji Moc Cudów Tomasz Matuszak, 
dyrektor szkoły i przedszkola w Pocierzynie, uczestnicy projektu i ich 
rodzice, specjaliści, terapeuci, wolontariusze oraz przyjaciele stowa-
rzyszenia: Barbara i Marian Chojniccy. Podczas uroczystości przed-
stawiono prezentację multimedialną, która była podsumowaniem 
realizacji projektu, wręczono upominki i dyplomy wszystkim uczest-
nikom projektu i ich rodzicom. Specjalistom, terapeutom, wolon-
tariuszom i partnerom projektu również wręczono podziękowania 
i drobne upominki. Po uroczystym zakończeniu wszyscy udali się na 
poczęstunek, a degustacja tortu z napisem „Mamy odwagę, by po-
konywać granice” zakończyła spotkanie.

W szczególny sposób dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za 
udział w projekcie. Dzięki współpracy udało nam się pokonać gra-
nicę. Granicę, która otworzyła nowe możliwości do dalszych działań. 
Podsumowując, przytoczymy cytat św. Jana Pawła II, który przyświe-
cał nam podczas realizacji projektu: „Jedynie prawdziwy człowiek 
zauważy potrzeby innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca 
wyciągnie dłoń, pomocną dłoń”. 

Tekst/Foto: Anna Dzioba, Agnieszka Matuszak


