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Lato na Kujawach

Obraz autorstwa Aleksandry Sas Wisłockiej, mieszkanki Piotrkowa Kujawskiego.
Więcej czytaj 4 strona okładki

Aktualności samorządu powiatowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
informuje, że została zawarta umowa nr DZ-9024.20.11.443.5.2020
i aneksu nr 1 z dnia 24 czerwca 2020 r. z województwem kujawsko-pomorskim (liderem) a Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej w Radziejowie (jednym z partnerów) na realizację projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 oraz zachowaniem jego trwałości” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu 3 144 578,96 zł, 90 % ze środków EFRR:

2 830 121,06 zł, 10% ze środków budżetu państwa 314 457,90 zł.
Okres realizacji projektu: rozpoczęcie – 01.02.2020 r., zakończenie –
31.12.2020 r.
Zakupiony zostanie sprzęt: Ambulans typu C – 1 szt.; Aparat do
znieczulenia – 3 szt. ; Respirator stacjonarny- 3 szt.; Respirator transportowy – 3 szt. ; Aparat RTG – 1 szt.; Aparat RTG typ C – 1 szt. ; Aparat
do EKG – 5 szt.; Defibrylator – 3 szt.; Zamgławiacz – 3 szt.; Stacja opisowa z licencją – 1 szt.; Ssak mobilny- 3 szt. ; Termometry bezdotykowe
– 10 szt.; Aparat do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji – 10 szt.;
Defibrylatory AED – 11 szt. ; Pompa infuzyjna strzykawkowa – 10 szt.

Województwo kujawsko-pomorskie realizuje projekt z funduszy
europejskich pt. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19
poprzez działanie profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do
służb medycznych”. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, zapobieganie i przeciwdziałanie nowym zakażeniom poprzez doposażenie podmiotów leczniczych w środki
ochrony osobistej, realizację opieki wytchnieniowej oraz wykonanie

testów laboratoryjnych dla personelu zatrudnionego w podmiotach
leczniczych.
Dofinansowanie projektu z UE: 46 929 784,12 zł. Projekt jest
współfinansowany ze środków budżetu Państwa. Kwota zaliczki /refundacji dla partnera SP ZOZ w Radziejowie to 143 676,82 zł.

Tekst: SPZOZ Radziejów

Tekst: SPZOZ Radziejów

Absolutorium dla Zarządu Powiatu
XV Sesja Rady Powiatu VI kadencji, podczas której Zarząd Powiatu przedstawił
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019
oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Radziejowskiego na lata 2019-2028
odbyła się 29 czerwca 2020 r. Zarząd co roku
do 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Z uwagi na panującą
w roku 2020 pandemię COVID-19, ustawą
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,
567, 568, 695, 875), termin ten został wydłużony o 60 dni.

(od lewej) Urszula Miętkiewicz, skarbnik powiatu,
Jarosław Kołtuniak, starosta, Grzegorz Piasecki, wicestarosta

Raport obejmował podsumowanie działalności Zarządu Powiatu
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatrzyła raport podczas sesji, na której podjęto uchwałę
w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium. Raport był rozpatrywany w pierwszej kolejności.
Obrady sesji prowadziła przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kubiak

Tekst: Monika Czyżewska
Foto: Mirosław Kowalski
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Zakończyły się prace termomodernizacyjne
Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie
Powiat radziejowski otrzymał 85% dofinansowania z Funduszy
Europejskich kosztów kwalifikowanych projektu „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie” w wysokości 889 158,13 zł.
Dzięki projektowi dokonano kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie
polegającej m.in.: na dociepleniu ścian budynku, wymianie stolarki
okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej, termomodernizacji poszycia

dachowego, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014–2020.
Tekst: Edyta Kozłowska

Powiat radziejowski przystąpił do realizacji
kolejnego projektu unijnego
W Zespole Szkół RCKU w Przemystce rozpoczęto realizację projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół RCKU w Przemystce” nr RPKP.06.03.02-04-0005/19
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie: 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia
zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przeprowadzona została procedura zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na zakres prac remontowych

i modernizacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownie do praktycznej nauki zawodu, w wyniku którego wyłoniono
wykonawcę. W dniu 16 czerwca 2020 r. podpisano umowę z firmą
FIDEM BUDOWNICTWO ul: Licealna 2/16, 87-610 Dobrzyń. Prace remontowe rozpoczęto od dnia 17 czerwca 2020 r. Termin ich zakończenia zaplanowano na 26 sierpnia.
Zgodnie z planem od 1 września młodzież kształcąca się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik
i technik hotelarstwa rozpoczną zajęcia praktycznej nauki zawodu
w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
Tekst: Jacek Malinowski, dyrektor szkoły
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„Pompowali” dla Bruna
#GaszynChallenge to akcja charytatywna, którą zapoczątkował
strażak z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie (woj.
łódzkie), by zebrać pieniądze i pomóc chłopcu chorującemu na
rdzeniowy zanik mięsni. Wyzwanie polega na zrobieniu dziesięciu
pompek i nominowaniu do tego zadania kolejnych osób bądź jednostek straży pożarnej. Jeśli nominowane osoby podejmą wyzwanie, wpłacają minimum 5 zł na rzecz chłopca, jeśli tego nie zrobią to
muszą wpłacić co najmniej 10 zł. Akcja rozpowszechniła się na cały
kraj, by w ten sposób pomagać tez innym chorym dzieciom. Biorą
w niej udział jednostki samorządowe i prywatne firmy.
8 lipca br. pracownicy Starostwa Powiatowego w Radziejowie
również włączyli się w akcję #GaszynChallenge. Zadanie wykonali na
rzecz chorego Bruna Szynkowskiego z Radziejowa.
Tekst: Monika Czyżewska
Foto: Katarzyna Tomczak

Pracownicy Starostwa w trakcie wykonywania zadania

Biblioteka otwarta dla wszystkich
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie, jak co roku w okresie wakacji, przygotowała
moc atrakcji dla dzieci. W lipcu, w każdy wtorek i czwartek w godzinach 10-11 dzieci w wieku 6-12 lat mogą uczestniczyć w „Porankach
czytelniczych pod chmurką”. Ze względu na panujące obostrzenia
liczba miejsc jest ograniczona, zaś każde dziecko jest zobowiązane
do używania podczas zajęć własnej maseczki lub przyłbicy albo materiału zakrywającego usta i nos.
Także przez cały okres wakacji można zgłaszać prace do Powiatowego Konkursu Fotograficznego im. Zbigniewa Zasady pod patronatem Starosty Powiatu Radziejowskiego pt. „Wakacyjne selfie”.

Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych, a jego regulamin dostępny
jest na stronie internetowej biblioteki.
Po kilkumiesięcznej przerwie spotkania wznowił Dyskusyjny
Klub Książki. Książnica radziejowska zaprasza chętnych do udziału
w kursie komputerowym. Ma on na celu zwiększenie kompetencji
komputerowych osób do 67. roku życia. Kończy się możliwością
uzyskania certyfikatu ECDL. Rozpoczęcie kursu komputerowego
planowane jest we wrześniu br. Łączny czas trwania kursu wynosić
będzie 96 godzin. Czekamy na chętne osoby, zapisy w bibliotece.
Tekst: Monika Czyżewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Radziejowie apeluje – dbajmy o zdrowie
swoje i innych!
Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni
publicznej wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.
2020, poz. 1066). Obowiązek ten dotyczy między
innymi środków publicznego transportu zbiorowego oraz obiektów handlowych lub usługowych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Radziejowie przypomina o zachowaniu zdrowego rozsądku i stosowaniu się do aktualnych
obostrzeń! Zasłaniajmy usta i nos w przestrzeni
publicznej oraz pamiętajmy o zachowaniu dystansu społecznego!

Dbajmy o zdrowie swoje i innych!
Tekst: PSSE w Radziejowie

Edukacja
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Tegoroczne matury
w maseczkach
i rękawiczkach
Maturzyści z Zespołu Szkół RCKU w Przemystce musieli również
dostosować się do nowej rzeczywistości. Od 8 czerwca dziewięćdziesięciu czterech absolwentów zmagało się z egzaminami pisemnymi na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ominęły ich, co
prawda, egzaminy ustne, ale samo czekanie i niepewność towarzysząca im od kilku tygodni, były wystarczającym stresem. W drugiej
połowie czerwca ruszyły egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie dla technikum rolniczego, technikum mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki oraz egzaminy poprawkowe. Lipiec i część
sierpnia to czas rekrutacji uczniów do klas pierwszych. Klasy trzecie
zaczęły realizować praktyki zawodowe, które potrwają do sierpnia.
Tekst/Foto: Dominika Pakulska/Kornelia Patyk

Maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzałości z zachowaniem wszelkich
zasad sanitarnych

Projektujemy pomimo pandemii
Pomimo pandemii i obostrzeń Zespół
Szkół RCKU w Przemystce zabiega o fundusze unijne. W szkole rozpoczęły się
prace nad stworzeniem nowej bazy edukacyjnej. W budynku internatu powstanie
pracownia obsługi informatycznej, obsługi
konsumenta oraz zgodny z wymaganiami pokój hotelowy z węzłem
higieniczno-sanitarnym. Mamy nadzieję, że od września przyszli hotelarze będą w nim ćwiczyć obsługę gościa hotelowego. Pracownie
zostaną wyposażone w profesjonalne urządzenia, sprzęt i oprogra-

mowanie. Ale to nie wszystko! W budynku mechanizacji od przyszłego roku szkolnego znajdą się w pełni profesjonalne pomieszczenia
do praktycznej nauki zawodu dla Technika Rolnika i Technika Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki. Zakres prac obejmie gruntowny
remont i modernizację wszystkich pomieszczeń. Zostaną one także
wyposażone w niezbędne maszyny i urządzenia do prowadzenia
zajęć.
Mimo że pandemia opanowała cały świat, to „Przemystka” dba
o obecnych i przyszłych uczniów swojej szkoły.
Tekst: Maria Guźlewska

Pracowite wakacje
W związku z zamknięciem hoteli i restauracji z powodu
pandemii koronawirusa, uczniowie Technikum Hotelarstwa
i Żywienia ZS RCKU w Przemystce zmuszeni byli pauzować
w czerwcu i dopiero w wakacje zrealizują praktyki zawodowe.
Już teraz rozpoczęły się wyjazdy uczniów nad morze, w góry
i na Mazury. Obiekty, które przyjmują naszych praktykantów
świadczą usługi na wysokim poziomie. To pozwoli uczniom
wejść do zawodu dobrze przygotowanym, z doświadczeniem
pracy u najlepszych. Szkoła podpisała umowy o współpracy
z takimi obiektami jak: Rondo Apartamenty w Świnoujściu, Hotel Arka Medical SPA i New Skanpol w Kołobrzegu, Hotel Bartan
w Gdańsku Sobieszewie, Hotel Manor w Olsztynie, Hotel Wisła
Premium w Wiśle, Hotel Blue Mountain i Dom Wczasowy Jaś
w Szklarskiej Porębie oraz Olandia w Prusimiu w Wielkopolsce.
Pandemia uniemożliwiła nam również realizację praktyk
w Irlandii w ramach projektu POWER „Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadry”. Podróż nie mogła
dojść do skutku w czerwcu, ale wyjazd odbędzie się w przyszłym roku szkolnym, zaraz po zakończeniu obostrzeń w kraju
partnera. Mamy już zaplanowany wyjazd uczniów dla drugiej
grupy młodzieży: maj 2021. Pełni nadziei, będziemy trzymać
kciuki, aby już nic nie pokrzyżowało naszych „przemystkowych” planów!
Życzymy udanego wypoczynku, a osobom pracującym
samych sukcesów i zadowolenia!
Tekst: Maria Guźlewska

Nasza placówka wszystkim uczniom organizuje miejsca na 4-tygodniowe praktyki
z zapewnieniem bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia
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Osobowość Roku 2019
Od początku stycznia 2020 roku mieszkańcy każdego województwa oddali
głosy w plebiscycie Osobowość Roku
2019, wybierając laureatów tego tytułu
najpierw w miastach i powiatach, a następnie w skali całego regionu. Laureaci
zostali wyłonieni w następujących kategoriach: Kultura, Nauka, Biznes, Działalność Społeczna i Charytatywna oraz
Polityka, Samorządność i Społeczność
Lokalna. W głosowaniu finałowym wybrano Osobowość Roku Polski 2019. Do
finału awansowali zwycięzcy w każdej
kategorii z każdego województwa.
O tym, kto zdobył ten zaszczytny tytuł
w naszym województwie, zadecydowali
czytelnicy „Gazety Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego”, „Nowości
Dziennika Toruńskiego”. Kandydatów nominowała kapituła pod
przewodnictwem redaktorów naczelnych gazet, po zapoznaniu się
ze szczegółowym uzasadnieniem, za jakie działania w 2019 r. dana
osoba jest wyróżniona.
11 marca br. w Toruniu odbyła się gala plebiscytu Osobowość
Roku Kujaw i Pomorza 2019. Statuetki odebrali laureaci z miast
i powiatów, a także zwycięzcy etapu wojewódzkiego. I miejsce w kategorii Polityka, Samorządność i Społeczność Lokalna w finale wojewódzkim zdobyła Jolanta Sas Wisłocka, specjalista ds. Zakupu
Mleka w firmie Danone, współpracująca z rolnikami – producentami mleka m.in. w powiecie radziejowskim, liderka wielu projektów,
skierowanych do społeczności lokalnych.
Wanda Wiatrowska: Gratuluję tak wspaniałego wyróżnienia. Co
dla Pani oznacza ten tytuł?
Jolanta Sas Wisłocka: Otrzymane wyróżnienie daje mi poczucie
dobrze spełnionego obowiązku, ale przede wszystkim upewnia
mnie, że zawsze mogę liczyć na ludzi, z którymi tworzę te projekty.
W moim przekonaniu ten tytuł jest dla nas wszystkich. Statuetka to
wynik pracy dużej grupy ludzi.
W.W: Kiedy zrodził się pomysł, aby obok obowiązków zawodowych zająć się realizacją różnych programów i akcji, skierowanych do lokalnych społeczności?
J.SW: Mam charakter społecznika, lubię ludzi, lubię być im potrzebna. Ludzie motywują mnie do tych wszystkich działań. Istotny
wpływ na moja działalność ma praca w firmie Danone, której jedno
z wielu haseł brzmi „Być tak blisko ludzi, jak jest to możliwe.” Mam

wsparcie przełożonych i współpracowników, którzy aktywnie uczestniczą w realizacji projektów.
W.W: Bardzo ważną w działalności społecznej jest umiejętność pozyskiwania
partnerów, którzy wspierają i motywują
do pracy. Czy w dzisiejszych czasach łatwo jest znaleźć takie osoby?
J.SW: Uważam, że bardzo łatwo. Nie
zdarzyło mi się spotkać osoby, która nie
chciałaby zrobić coś dobrego dla drugiego
człowieka. Z każdym trzeba rozmawiać. Jesteśmy silnymi i aktywnymi społecznościami lokalnymi, otwartymi na wspieranie inicjatyw obywatelskich, i nawet bez wielkich
Jolanta Sas Wisłocka
funduszy możemy realizować wiele dużych
projektów. Wsparciem naszych przedsięwzięć są m.in.: instytucje,
placówki oświatowe czy organizacje sportowe z naszego powiatu,
ze szczególnym poparciem dyr. Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie Remigiusza Koźmińskiego, komend powiatowych straży
pożarnej i policji z komendantami tych jednostek na czele, pracowników radziejowskiego starostwa powiatowego, a także rolników,
z którymi współpracuję na co dzień.
W.W: W ciągu ostatnich lat zrealizowaliście, Państwo, wiele
projektów. Które były dla Pani najważniejsze?
J.SW: Najdłużej trwającym projektem – od 2011 roku – jest
DanEdu, lekcje dla dzieci i młodzieży w gospodarstwach na temat
produkcji mleka i jogurtu, zdrowych nawyków żywieniowych oraz
segregacji i recyklingu odpadów. Tej ostatniej części poświęcony był
również ważny projekt Wyzwanie: Gram dla Ziemi. Były to prelekcje
i konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki zbiórce wszelkich
odpadów do recyklingu zaoszczędziliśmy ponad 300 ton dwutlenku
węgla wydzielanego do atmosfery. Należy wspomnieć o ciekawym
projekcie pod hasłem Zasadź lipy. Posadziliśmy ponad 650 drzew.
W.W: Plany na najbliższe miesiące, a może lata?
J.SW: W dalszym ciągu zachować aktywność. Nie zaprzestaniemy
działań. Dostaliśmy nowy grant na projekt pt. Wygraj zdrowie , związany z walką z koronawirusem. Zrealizujemy go wspólnie z ratownikami medycznymi, policją, strażą pożarną i szkołami. Będzie konkurs i licytacja obrazów, a uzyskany dochód przeznaczymy na zakup
środków ochrony. Przed nami jeszcze długa, wspólna droga.
Dziękuję za rozmowę.

ZaPROSZENIE
do wspólnej lektury
Radziejowska biblioteka zgłosiła po raz kolejny swój
udział do tegorocznego Narodowego Czytania, które będzie miało miejsce w całej Polsce, a tym samym
w Radziejowie 5 września (sobota). Tegoroczną lekturą
będzie wybitne dzieło wieszcza narodowego epoki romantyzmu – Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”. Utwór
łączy w sobie elementy realizmu i fantastyki. W baśniowej aurze autor snuje opowieść o dwóch siostrach
– Balladynie i Alinie, koncentrując się na rozważaniu
postaw i czynów bohaterów. Dzieło na przestrzeni lat

było często wykorzystywane w przestrzeni teatrów realizowanych przez wybitnych aktorów i reżyserów scen
polskich. Stało się także inspiracją dla twórców muzyki
i plastyki – malarstwa i rzeźby.
Radziejowska biblioteka , mając na uwadze przymus
zachowania wszelkich środków sanitarnej ostrożności,
postara się o atrakcyjną prezentację dzieła według własnej inwencji twórczej. Chętnych do współpracy zapraszamy!!!
Tekst: MiPBP w Radziejowie

Wieści gminne z Bytonia
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Rekrutacja do klubu dziecięcego
„Nasz Maluszek” w Morzycach
Klub dziecięcy „Nasz Maluszek” w Morzycach oferuje zapewnienie dla grupy dwanaściorga dzieci bezpiecznego miejsca opieki
zgodnej z wszelkimi standardami, odpowiedniej dla wieku oraz etapu rozwoju. Opieka w klubie dziecięcym sprawowana jest nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3. Opłata 150 zł miesięcznie (w tym wyżywienie dzieci), opieka poniedziałek–piątek od
godziny 6:30 do godziny 16:30. Klub funkcjonuje od 1 lipca 2020 r.,
pozostały ostatnie wolne miejsca. Zachęcamy do zainteresowania
się ofertą – informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy w Bytoniu.
Przystąpienie do Projektu przez rodzica gwarantuje następujące korzyści: możliwość powrotu do pracy w systemie jednozmianowym,
poszukiwania pracy, podnoszenia kwalifikacji/kompetencji celem
zdobycia zatrudnienia, w związku z powierzeniem opieki nad dziec-

kiem. Do projektu przystąpić mogą osoby zamieszkujące na terenie
gminy Bytoń.
Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie
UM_WR.433.1.135.2019 pn. „Nasz Maluszek” – zapewnienie opieki
dla najmłodszych mieszkańców Gminy Bytoń nr RPKP.08.04.02-040029/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałania 8.4.2
Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020.

Nowa droga
Przy udziale środków województwa kujawsko-pomorskiego zrealizowane zostało
zadanie pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni
bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo,
składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej
o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm,
wykonywanej na istniejącej podbudowie
tłuczniowej do długości 0,434 km, w obrębie
geodezyjnym: Witowo Nowe nr 179. Województwo, realizując wspólnie z gminą to
zadanie, przeznaczyło na nie środki budżetu pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów
z produkcji rolnej w kwocie 41 664,00 zł.
W ramach zadania zmodernizowano drogę gminną w miejscowości Witowo, której
nawierzchnia była mocno zniszczona, z licznymi wybojami, co zdecydowanie utrudniało poruszanie się pojazdów. Droga była
w złym stanie, który wciąż ulegał pogorszeniu. Dzisiaj mieszkańcy bezpiecznie mogą
poruszać się po niej bezpiecznie, ponieważ
prace związane z jej przebudową dobiegły
końca. Dzięki inwestycji zyskano jezdnię
o nawierzchni bitumicznej 3,5 m szerokości,
zjazdy do działek oraz utwardzone pobocze.
Celem poprawienia bezpieczeństwa zamontowano nowe oznakowanie oraz bariery
ochronne.
13 lipca 2020 roku odbył się końcowy odbiór robót budowlanych. Przy zmodernizowanym odcinku drogi zostanie zamontowana tablica informująca o realizacji zadania
przy współudziale środków województwa
kujawsko-pomorskiego.
Tekst/Foto: Łukasz Estkowski

Końcowy odbiór robót w obecności wójta gminy
artura Rucińskiego i przewodniczącego Rady
Gminy Bytoń Kazimierza Świątczaka

Tekst: Monika Świrska-Walasińska
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Wieści gminne z Dobrego

Stypendia i nagrody
dla najlepszych uczniów
26 czerwca zakończył się rok szkolny 2019/2020. Tradycyjnie
władze samorządowe, doceniając wysiłek i poświęcenie uczniów,
nagrodziły tych, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i zajęli
czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych.
Na sesję Rady Gminy Dobre, która odbyła się 26 czerwca, zostali zaproszeni laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 wraz
z opiekunami. Stypendia w kwocie tysiąca złotych przyznawane są
w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży. W tym roku przyznano je dwóm uczniom: Zofii
Staszak, uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem, która uzyskała tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego oraz Adamowi Wawrzyniakowi, uczniowi Publicznej Szkoły
Podstawowej w Krzywosadzy, który uzyskał tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Fizyki i Astronomii. Ponadto
nagrody w postaci książek otrzymały uczennice: Lena Krychowiak
i Nikoletta Wszołek – finalistki Wojewódzkiego Konkursu z Astronomii reprezentujące PSP w Dobrem oraz Julia Mordyl – finalistka
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii i Wiktoria
Roszak – finalistka Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii,
reprezentujące PSP w Krzywosądzy.
Okolicznościowe podziękowania i kwiaty za wkład w przygotowanie swoich podopiecznych do konkursów otrzymali nauczyciele:

Wspólne zdjęcie nagrodzonych, nauczycieli i władz gminnych

Ilona Gajdek, Zbigniew Karpiński, Sławomir Kieraj oraz Tomasz Kuźba. Gratulujemy nagrodzonym i ich opiekunom i życzymy dalszych
sukcesów.
Tekst: Krzysztof Staszak
Foto: Archiwum UG Dobre

Działo się, oj działo...
Charytatywne serce przy ośrodku kultury

Choć z powodu pandemii działalność placówek kulturalnych
w ostatnich miesiącach była zawieszona lub bardzo ograniczona,
w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem nie brakowało różnych inicjatyw oraz konkursów w formie online.
22 maja br. rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pt. „Rzeczywistość w kwarantannie”. Skierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Dobre. Jego celem było: propagowanie
zdrowego stylu życia, dzielenie się z innymi ciekawymi sposobami
spędzania czasu oraz popularyzację fotografii jako formy wyrazu
artystycznego. Na konkurs wpłynęło 12 prac. Jury przyznało następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych: klasy I-III:

I miejsce – Lena Adolska, II miejsce – Mikołaj Wieteska, III miejsce
ex aequo – Karolina Patyk, Natalia Mordyl. Klasy IV-VIII: I miejsce ex aequo Kacper Kuźba, Marcel Kuźba. Dorośli: I miejsce –
Katarzyna Korzeniewska, II miejsce – Maria Sobieraj, III miejsce –
Renata Hrupek.
Z okazji Dnia Matki zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Moja
mama”. Prace oceniane były przez internautów na stronie fb GOK-u.
Na konkurs wypłynęło 19 prac. Najwięcej „lajków” – 354 – otrzymała
praca Dominika Krużyńskiego, który otrzymał zestaw słuchawek
bezprzewodowych dla siebie i swojej mamy oraz pizzę ofiarowaną
przez pizzerię „Zorba”. Wśród uczestników konkursu wylosowano
także dodatkowe nagrody: tort ufundowany przez Katarzynę Korzeniewską, który zdobyła Hania Jarzębińska oraz zestaw plastyczny
od anonimowego ofiarodawcy, który otrzymała Natalia Patyk. Autorom wszystkich prac konkursowych wręczone zostały pamiątkowe kubeczki z grafiką ich pracy.
Przed Gminnym Ośrodkiem Kultury stanął pojemnik w kształcie
serca, przeznaczony do zbierania plastikowych nakrętek w ramach
akcji charytatywnej. W kilka dni pojemnik zapełnił się po brzegi,
a zebrane nakrętki zostały przekazane na cel dobroczynny. Zbiórka
trwa nadal, dlatego zachęcamy do włączenia się w tę akcję.
Od połowy czerwca przywrócone zostały zajęcia taneczne i plastyczne dla dzieci oraz próby zespołu „Kujawioki od Dobrego”. Pamiętając o Dniu Ojca, ogłoszony został konkurs pt. „Wymarzone wakacje
z tatą”. 11 prac konkursowych zaprezentowanych na fb GOK-u było
oceniane przez internautów od 23 do 26 czerwca. Najwięcej głosów
– 225 – zdobyła praca Julii Zaborowskiej. Nagrodzono ją bezprzewodowym głośnikiem. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Spośród autorów nadesłanych prac konkursowych rozlosowano także
nagrody dodatkowe – zestaw słodyczy ofiarowany przez Katarzynę
Korzeniewską, który otrzymał Remek Hołtyn. Zestaw plastyczny od
anonimowego ofiarodawcy przypadł Oliwii Walczak, zestaw wakacyjny od anonimowego darczyńcy zdobyła Natasza Mróz.
Tekst: Aleksandra Szymczak
Zdjęcia: Archiwum GOK

Wieści gminne z Osięcin
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Tekst: Ewelina Ceglarek cy Rady Gminy, a jednostkę OSP Osięciny Roman Chenc – Naczelbędzie wykorzystywany podaczs lekcji w szkołach.
nik OSP Osięciny. Druhowie ochotnicy z Osięcin otrzymali promesę
Tekst:
Ewelina Ceglarek
Tekst: Ewelina
Ceglarek
w wysokości 560.000,00 zł, pozostałą brakującą kwotę w wysokości
239 500,00 zł pokryje gmina Osięciny.
Szef rządu wyraził przekonanie o coraz lepszym współdziałaniu
OSP i PSP przy usuwaniu skutków kataklizmów. – Druhny i druhowie
z OSP są zawsze pierwsi na miejscu wypadku. Jesteśmy Wam wdzięczni, bo wiemy ile to wysiłku kosztuje. Zakupionych zostanie ok. 500 wozów strażackich, które trafią zarówno do jednostek działających w kraGmina Osięciny realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
jowym systemie ratowniczo-gaśniczym, jak i poza nim – stwierdził
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
premier RP.
w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Osięciny
realizuje projekt
dofinansowany
z Funduszy
Europejskich

Celem projektu jest sfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zdalnego

Gmina Osięciny realizuje projektnauczania
dofinansowany z Funduszy Europejskich
Dofinansowanie
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zł Edukacyjnej
„Zdalna Szkoła
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Ogólnopolskiej
Sieci
w systemie kształcenia zdalnego”
UG Osięciny
Celem projektu jest sfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zdalnego
nauczania

Dofinansowanie projektu z UE: 59 925,00 zł

UG Osięciny

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego”
Celem projektu jest sfinansowanie zakupu sprzętu
niezbędnego do realizacji zdalnego nauczania
Dofinansowanie projektu z UE: 59 925,00 zł

Za najwyższą frekwencję wyborczą wóz strażacki w województwie kujawsko-pomorskim otrzyma gmina Osielsko (78,02%).
W gminie Osięciny frekwencja wyborcza w I turze wyniosła 55,28%,
a średnia krajowa 64,51%.

UG Osięciny

Tekst/Foto: UG Osięciny

Premier RP Mateusz Morawiecki przekazał OSP w Osięcinach środki na zakup
samochodu ratowniczo-gaśniczego

Fundusz Inwestycji Samorządowych
Spotkanie, którego celem było omówienie zasad programu oraz wręczenie promes
gminom powiatu radziejowskiego, odbyło
się 7 lipca br. w Osięcinach. Gości powitał
wójt gminy Jerzy Izydorski i wicestarosta
powiatu radziejowskiego Grzegorz Piasecki.
Promesy wręczali: poseł RP Anna Gembicka,
poseł RP Joanna Borowiak oraz senator RP
Józef Łyczak. Gmina Osięciny otrzymała promesę w wysokości 504.052,00 zł.
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Samorządowych mogą być przeznaczone
wyłącznie na inwestycje lub dofinansowanie inwestycji. Samorządowcy podziękowali
parlamentarzystom i rządowi RP za udzieloną pomoc finansową.
Tekst/Foto: UG Osięciny

(od lewej) anna Gembicka, Joanna Borowiak, Józef Łyczak, Jerzy Izydorski, Grzegorz Piasecki

Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego
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Zakończenie roku szkolnego
Rok szkolny 2019/20 był rokiem wyjątkowym. Pandemia, izolacja, edukacja zdalna i puste, smutne korytarze bez radosnego gwaru
dzieci… Trudne wyzwania postawił ten rok przed nauczycielami,
rodzicami, a przede wszystkim przed uczniami, którzy musieli stać
się bardziej samodzielni i odpowiedzialni za swoją edukację. I choć
wszystko na początku wydawało się trudne, to jednak zdobywając nowe doświadczenia i umiejętności, wspierając się wzajemnie,
udało się sprostać nowej rzeczywistości i z sukcesem zakończyć rok
szkolny.
Ucieszył nas fakt, że w dzień zakończenia roku szkolnego mogliśmy choć na chwilę spotkać się z naszymi uczniami, pogratulować
wyników w nauce, wręczyć świadectwa i uśmiechnąć się do siebie
po 3 miesiącach rozłąki. Tak jak w większości szkół w Polsce, zgodnie
z wytycznymi MEN i GIS, rok szkolny żegnaliśmy w małych grupach
na świeżym powietrzu. Nieco bardziej uroczystą oprawę miało pożegnanie absolwentów, któremu towarzyszyły łzy wzruszenia…
Uczniom i nauczycielom życzymy wspaniałego wypoczynku.
Rodzicom dziękujemy za cierpliwość i zaangażowanie w organi-

Dyrektor szkoły
żegna uczniów klasy ósmej

zację zdalnego nauczania. Podziękowania składamy także Radzie
Rodziców za ufundowanie pamiątkowych dyplomów i nagród dla
uczniów klas III – kończących I etap edukacji oraz absolwentów
szkoły.
Tekst: Anna Pilarska, dyrektor szkoły
Foto: ze zbiorów szkoły

Pożegnanie szkoły zgodnie z procedurami
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu było nieco inne, niż poprzednie. Ze względu na
pandemię COVID-19 i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw odbyło się według
harmonogramu i zgodnie z przestrzeganymi procedurami bezpieczeństwa sanitarnego.
O godzinie 8:30 przyszli do szkoły w maseczkach uczniowie
z klasy VIII. Spotkali się z dyrektorem Małgorzatą Korytowską-Wajer
i wychowawczynią, odebrali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Absolwenci, którzy uzyskali 100% frekwencję otrzymali

nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Następnie,
co pół godziny, do szkoły przybywali uczniowie z kolejnych klas,
którzy również spotykali się z wychowawcami. Uczniowie, którzy
uzyskali najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, a także 100% frekwencję otrzymali z rąk pani dyrektor dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Wszyscy, pomimo tego, że
musieli zachowywać dystans i stosować się do procedur, cieszyli się
bardzo z ,,ponownego” przyjścia do szkoły. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 na długo pozostanie w pamięci każdego z nas.
Tekst: Małgorzata Korytowska-Wajer

Koniec zaskakującego roku szkolnego
26 czerwca br. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce zakończyli czas nauki stacjonarnej oraz zdalnej i rozpoczęli wakacje. Pożegnanie roku
szkolnego odbyło się w innych, niż dotąd warunkach.
Z powodu epidemii koronawirusa, zrezygnowano z tradycyjnej akademii. Poszczególne klasy zostały podzielone na dwie grupy, w wyznaczonych godzinach i miejscu
uczniowie odbierali świadectwa. Z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, odbywały się krótkie
spotkania klasowe z wychowawcą na świeżym powietrzu.
Ośmioklasiści spotkali się z wychowawcą i dyrektorem
szkoły Elżbietą Niedziałkowską na sali gimnastycznej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Po odśpiewaniu hymnu
państwowego uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie,
po czym odebrali świadectwa i nagrody. Na koniec zaprezentowali przygotowaną prezentację. W ten sposób
pożegnali się z pozostałymi pedagogami, pracownikami szkoły, koleżankami i kolegami oraz podziękowali za
czas spędzony w naszej szkole. Wszystkim towarzyszyły
duże emocje. Zakończenie roku szkolnego tylko w wąskim gronie bez społeczności szkolnej, rodziców i gości,
zapewne na długo zostanie w naszej pamięci.
Uroczyście pożegnano uczniów klasy VIII

Tekst: Monika Pietrzykowska
Foto: ze zbiorów szkoły

Wieści gminne z Radziejowa

Matematyka
w lesie

Przyroda to jeden z ważnych elementów poznawania
otaczającego świata. Dzieci z Przedszkola Gminnego
w Skibinie bardzo dobrze
o tym wiedzą, dlatego wzięły udział w Ogólnopolskim
Projekcie Edukacyjnym „Las,
dwa, trzy – matematyczne
przygody z przyrodą”. Celem projektu było przede
wszystkim promowanie edukacji w kontakcie z naturą,
rozwijanie umiejętności matematycznych oraz postrzeganie przyrody jako miejsca
do zabawy i rozwoju.
Dzieci z grupy 5-latków pod
czujnym okiem Justyny Linowieckiej aktywnie uczestniczyły w wykonywaniu zadań.
Przedszkole otrzymało certyfikat „Placówki Bliskiej Przyrodzie”.
Tekst: Sylwia Łąkowska
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Zapraszamy na wycieczkę
Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie zaprasza
dzieci na wycieczkę do Konina, która odbędzie się 5 sierpnia 2020 r.
W planie wycieczki jest:
– Park Makiet Mikroskala
– Mini Z O O
– McDonald
Wyjazd ze Skibina (parking przy Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym) o godz. 8.00
Koszt wycieczki 50 zł (przejazd, wstęp i ubezpieczenie).

Park Makiet Mikroskala

Mini ZOO

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

Wieści gminne z Topólki
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Otwarcie plaży
Miejsce jest niesamowite i w ogóle jest tak pięknie zrobione,
przygotowane, że można tu absolutnie przyjeżdżać na wakacje.
Wszystko jest – wszystko to, co potrzeba do wypoczynku. Absolutnie. Jestem zachwycona tym miejscem – tak opisuje plażę w Orlu,
gmina Topólka, Barbara Kalinowska, wokalistka, pochodząca
z tej miejscowości.
Uroczyste otwarcie odbyło się 27 czerwca 2020 r. Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn. Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Całkowita kwota inwestycji to 310.833,69 zł w tym: dofinansowanie z PROW w kwocie 170.227.00 zł, zaś wkład własny w kwocie
140.606,69 zł.
W dniu otwarcia dla gości zorganizowano wiele atrakcji: ciepły
posiłek, słodki poczęstunek przygotowany przez miejscowe KGW,
rozgrywki siatkówki plażowej, loterię fantową, a także pokazy ratowników WOPR oraz psów ratowniczych. Ogłoszono wynik konkursu na stworzenie logo plaży Orle. Główną nagrodą był rower, który
Weronice Wąsikowskiej – zwyciężczyni, wręczył obecny na uroczystości wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.
„To spełnienie naszych marzeń o bezpiecznym miejscu do wypoczynku, jedynym strzeżonym kąpielisku nad Jeziorem Głuszyńskim”,
mówi wójt gminy Konrad Lewandowski. Obserwując zgromadzonych można pokusić się o stwierdzenie, że było to mile spędzone
sobotnie popołudnie.

Uroczystego otwarcia plaży dokonał Konrad Lewandowski, wójt Topólki

Tekst/Foto: UG Topólka

Wojewoda przekazuje główną nagrodę w konkursie na logo plaży

Bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych przebywających na plaży

Stoiska ze słodkościami odwiedzali liczni uczestnicy uroczystości

Jezioro Głuszyńskie

Bezpieczeństwo
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PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE
Telefon alarmowy: 998/112
Od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 135 zdarzeń, w tym:
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj zdarzenia
Pożar
Miejscowe zagrożenie
Alarm fałszywy

BEZPIECZNE WAKACJE – BEZPIECZNA EWAKUACJA
Przebywając na urlopie, pamiętajmy, aby na początku pobytu zapoznać się z zasadami postępowania w przypadku pożaru lub ogłoszenia
ewakuacji w danym budynku. Może się to wydawać Państwu zbędne,
aczkolwiek znajomość rozmieszczenia dróg oraz wyjść ewakuacyjnych
w budynku zwiększa szanse na szybkie wydostanie się na zewnątrz.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo poniżej przedstawiamy podstawowe zasady zachowania się na wypadek powstania pożaru:

Jeśli zauważyłeś pożar:
zaalarmuj osoby przebywające w pomieszczeniu/budynku,
wyjdź na klatkę schodową i zaalarmuj sąsiadów krzykiem, wezwij
straż pożarną, wybierz numer alarmowy 998 lub 112, a po uzyskaniu połączenia spokojnie i wyraźnie powiedz: gdzie się pali,
czy zagrożeni są ludzie, co się pali.
Nie rozłączaj się pierwszy! Dyżurny, który odbierze Twoje zgłoszenie, zada Ci dodatkowe pytania odnośnie zgłaszanego zdarzenia. Zapyta o Twoje imię i nazwisko, dokładny adres lub poprosi
o inne informacje, które mogą być przydatne dla strażaków-ratowników. Poczekaj, aż dyżurny rozłączy się jako pierwszy, oczywiście pod warunkiem, że nie stanowi to dla Ciebie dodatkowego zagrożenia. Pamiętaj! Zawsze słuchaj poleceń strażaków!

WYPOCZYNEK NAD WODĄ W CZASIE WAKACJI
Planując wypoczynek nad wodą, zapoznaj się z radami i wskazówkami, które pozwolą Ci uniknąć niepotrzebnej tragedii oraz
spędzić bezpiecznie wakacje i czas wolny.
Najbezpieczniejsza jest kąpiel w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników
WOPR lub funkcjonariuszy Policji Wodnej. Bardzo lekkomyślne jest
pływanie w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym
znaki i tablice. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglu-

Ilość interwencji
35
90
10

gowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych (mostów, zapór, portów itp.). Jeśli Twoje dzieci są w wodzie, miej nad nimi ciągły nadzór (na moment nie spuszczaj ich z oka), nawet wtedy, gdy
umieją pływać. Jedno zachłyśnięcie może się skończyć utonięciem.
Nie pływaj także w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.

Bezpieczeństwo
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Pożegnanie z czynną służbą
Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie złożył podziękowania za służbę asp.szt. Jarosławowi
Tomczakowi, który odszedł na emeryturę.
26 czerwca był ostatnim dniem służby dla asp.
szt. Jarosława Tomczaka. Przepracował w mundurze 28 lat. W czasie służby przeszedł różne szczeble policyjnej kariery. Najdłużej, bo
17 lat, zajmował stanowisko technika kryminalistyki. Komendant
Powiatowy Policji w Radziejowie podinsp. Karol Konopacki, złożył
podziękowania za dobrą służbę, dziękował za profesjonalizm, jakim
zawsze dzisiejszy emeryt wykazywał się podczas pełnienia służby.
Komendant złożył również życzenia zdrowia i realizacji planów osobistych na emeryturze. Wręczył pamiątkowy dyplom i upominek.
Powodzenia!
Tekst/ Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

(od lewej) Karol Konopacki, Jarosław Tomczak

„Kryształowe Serce” dla radziejowskiego policjanta
„Kryształowe Serce” jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym za wzorową
i ofiarną postawę na rzecz mieszkańców,
zarówno w czasie służby, ale też w czasie
wolnym. Wśród 55 wyróżnionych policjantów był także radziejowski przewodnik
psa służbowego mł.asp. Maciej Stawicki.
„Kryształowym Sercem” może być wyróżniony policjant, pełniący służbę w jednostce policji woj. kujawsko-pomorskiego,
który wykonując obowiązki, a tym bardziej
działając poza czasem służby, przyczynił się
do uratowania życia i zdrowia innej osoby,
a także wykazał się wyjątkową, prospołeczną postawą w niesieniu pomocy. „Kryształowe Serce” przyznają wspólnie Komendant
Wojewódzki Policji w Bydgoszczy oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ
Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego
po zarekomendowaniu kandydatów przez
Kapitułę, składającą się z przedstawicieli
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów
woj. kujawsko-pomorskiego i Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Wyróżniony policjant z symboliczną statuetką

W Bydgoszczy, 2 lipca, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Piotr
Leciejewski oraz Przewodniczący Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego podinsp. Piotr Kujawa
wręczyli „Kryształowe Serca” wyróżnionym
policjantom. Wśród nich był także mł. asp.

Maciej Stawicki, policjant z radziejowskiego garnizonu. Na co dzień pełni służbę
jako przewodnik psa służbowego. Został
wyróżniony za pomoc czteroosobowej rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji
bytowej. Jak opowiada Maciek, zaczęło się
od zwykłej interwencji, przeprowadzonej
w styczniu br. w jednej z wiosek w pow. radziejowskim, w trakcie której zobaczył, w jak
trudnych warunkach żyje czteroosobowa
rodzina z dwójką małych dzieci. Policjant
powiadomił ośrodek opieki społecznej, ale
na tym nie skończył. Na drugi dzień przywiózł ubrania i zabawki dla dzieci a także
żywność i środki czystości. Zakupił węgiel
do ogrzania domu i łóżeczko dla dwulatka,
który spał w rozpadającym się łóżku. Za taką
właśnie bezinteresowną pomoc, okazane
serce i wrażliwość na ludzką krzywdę został
wyróżniony „Kryształowym Sercem”.
Do życzeń przyłączają się policjanci
i pracownicy cywilni KPP Radziejów. Gratulujemy!
Tekst/ Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Gopło pod nadzorem policjantów i ratowników wodnych
Radziejowscy policjanci, wspierani przez ratowników Nadgoplańskiego WOPR w ramach działań „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, dbają o bezpieczeństwo plażowiczów. W tym
celu regularnie patrolują teren wokół zbiorników wodnych.
Wspólny patrol radziejowskich policjantów z grupy wodnej oraz
ratowników z Nadgoplańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego kontrolował wodniaków na jeziorze Gopło. Wspólnie
sprawdzali trzeźwość osób, przebywających na łodziach i skuterach,
wyposażenie jednostek, posiadanych uprawnień oraz zezwolenia
wędkarskie. Wszystko dla bezpieczeństwa osób wypoczywających
nad wodą, którzy swoim zachowaniem, czasami brakiem rozsądku
często doprowadzają do sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Policjanci zwracali uwagę także na kwestię nielegalnego połowu ryb,
kłusownictwa, zaśmiecania oraz ładu i porządku publicznego na
plażach i ośrodkach wypoczynkowych.
Już od czerwca do służby na wodzie oddelegowywani są trzej
radziejowscy policjanci, wyposażeni w łódź motorową „Harpun”. Ich
zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne, jak również ludzi wypoczywających nad
brzegami jezior i na pobliskich terenach.

Do służby w patrolach wodnych kierowani są funkcjonariusze
odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony życia i zdrowia, posiadający specjalistyczne uprawnienia ratowników wodnych oraz
kursy sternika motorowodnego.
Radziejowscy wodniacy przypominają kilka podstawowych
zasady bezpiecznej kąpieli:
• Pływaj tylko w miejscach strzeżonych czyli tam gdzie jest ratownik wodny. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach gdzie
kąpiel jest zakazana.
• Zapoznaj się i zawsze przestrzegaj regulamin kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.
• Nie pływaj w czasie burzy, mgły oraz gdy wieje porywisty wiatr.
• Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap
nią klatkę piersiową, szyję, głowę, aby uniknąć wstrząsu termicznego.
• Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć
śmiercią lub kalectwem.
• Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu. Nie wolno również łączyć
alkoholu z uprawianiem sportów wodnych.
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Rozmaitości

Kącik mola
książkowego

We wrześniu br. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zapraszamy na podsumowanie konkursu „Tradycja w moim domu”, na który napłynęło sporo prac. W tym samym czasie
będziemy realizować też projekt ze środków Starostwa Powiatowego w Radziejowie pod
hasłem „Z tradycją ku przyszłości”. Odbędzie się wystawa haftu kujawskiego wraz z prelekcją
etnografów: Doroty Kalinowskiej i Kingi Turskiej-Skowronek.
Zapraszamy do Izby we wtorki i czwartki od godziny 10.00 do 15.00.

Pomimo pandemii od maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie
wypożyczamy książki. Czytelnik ma dostęp do
półek, oczywiście z zachowaniem szczególnej
ostrożności (obowiązkowo maseczki, rękawiczki, odkażanie rąk). Kupujemy też nowe pozycje wydawnicze.
Amor Towles „Dżentelmen w Moskwie”
– Wszystko zmienił jeden wiersz… To przez
niego hrabia Rostow musiał zamienić przestronny apartament w Metropolu, najbardziej
ekskluzywnym hotelu Moskwy, na mikroskopijny pokój na poddaszu, z oknem wielkości
szachownicy. Dożywotnio. Taki wyrok wydał
bolszewicki sąd. Rostow wie, że jeśli człowiek
nie jest panem swojego losu, to z pewnością
stanie się jego sługą. Pozbawiony majątku,
wizyt w operze, wykwintnych kolacji i wszystkiego, co dotychczas definiowało jego status,
stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości.
Z pomocą zaprzyjaźnionego kucharza, pięknej aktorki i niezwykłej dziewczynki na nowo
buduje swój świat. Gdy za murami hotelu rozgrywają się największe tragedie dwudziestego
wieku, hrabia udowadnia, że bez względu na
okoliczności warto być przyzwoitym. A największego bogactwa nikt nam nie odbierze,
bo nosimy je w sobie.
Sigríður Hagalín Björnsdóttir „Wyspa” –
Twój świat też może stanąć nad przepaścią. Co
wtedy zrobisz? Najważniejsza islandzka książka ostatnich lat. Błyskotliwa powieść o miłości,
władzy i manipulacji. Prawdopodobna i przez
to przerażająca wizja naszej przyszłości.
Świat jaki znamy, przestaje istnieć. Z dnia na
dzień Islandia, uznawana za jeden z najlepiej
zorganizowanych krajów, traci kontakt z pozostałymi państwami i przeistacza się w krainę
chaosu. Mieszkańcy nie wiedzą, co jest źródłem kryzysu, ale mimo to starają się normalnie funkcjonować. Tymczasem nowo powstały
rząd manipuluje informacjami, wie bowiem,
że wkrótce zabraknie pożywienia. Państwo,
a wraz z nim prawo i społeczeństwo zaczynają
ulegać korozji.
Hjalti do momentu zmiany był wziętym
dziennikarzem. Czy odnajdzie się w nowej rzeczywistości? Jakich wyborów dokona, aby ocalić w sobie człowieczeństwo? Maria za wszelką
cenę chce uratować swoje dzieci, tymczasem
władze ogarniętej szaleństwem wyspy chcą ich
deportować i wysłać statkiem w nieznane. Czy
przetrwają? „Wyspa” to błyskotliwe połączenie
thrillera, political fiction i dystopii, a zarazem
świetnie skonstruowana diagnoza współczesnego rozchwianego świata. Wizja wykreowana przez Sigríður Hagalín Björnsdóttir wstrząsnęła Islandią i wywołała ożywioną dyskusję na
temat trwałości fundamentów państwa i społeczeństwa.

Tekst: Ewa Smykowska

Tekst: Dorota Świderska

Izba Regionalna
zaprasza
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Ludzie z pasją

Malarstwo to moja pasja i zamiłowanie
W marcu br. w Dworze Artusa w Toruniu odbył się wernisaż
wystawy Aleksandry Sas Wisłockiej pt. „Kujawy w kolorach”.
Do Galerii Artusa przybyli liczni goście – miłośnicy malarstwa
– aby podziwiać prace naszej lokalnej artystki. Aleksandra Sas
Wisłocka urodziła się w Inowrocławiu, a swoje dojrzałe życie
związała z Piotrkowem Kujawskim.
Malarka Aleksandra Sas Wisłocka z grupą przyjaciół

Wanda Wiatrowska: Z wykształcenia jest Pani inżynierem zootechnikiem. Skąd zainteresowania sztukami pięknymi?
Aleksandra Sas Wisłocka: Całe życie marzyłam o malarstwie. Tata
był rzeźbiarzem, wujowie - artystami malarzami. Zapach farb nie był
mi obcy, dużo czasu spędzałam w pracowniach. Życie potoczyło się
inaczej, wybrałam inną drogę niż malarstwo. Rodzina, obowiązki domowe i zawodowe nie pozwoliły mi na realizację moich pasji. Ten
czas przyszedł na emeryturze.
W.W: Jak ocenia Pani swoje pierwsze prace, a jak ostatnie?
A.SW: Na początku były nieudane próby. Później dzięki
samokształceniu i nauce pod okiem artysty malarza z Gdańska Zbigniewa Śmiechowskiego zaczęłam doskonalić swój warsztat. Przynajmniej raz w roku spotykam się z panem Zbyszkiem na plenerach
malarskich.
W.W: W jaki sposób Pani pracuje?
A.SW: Nie pracuję codziennie. Maluję w wolnych chwilach. Używam farb olejnych, pędzla i szpachli. Ostatnio zaintrygowała mnie
technika rozlewania farb olejnych na płótnie i wkomponowania
w uzyskany obraz odpowiednich elementów. Jest to ciekawa technika, gdyż rozwija wyobraźnię twórcy. Na ostatniej mojej wystawie
obrazów w Dworze Artusa w Toruniu prace malarskie wykonane tą
techniką cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających, a także malarzy środowiska toruńskiego.
W.W: Gdzie szuka Pani inspiracji malarskich?
A.SW: Bardzo często mam
kłopot z doborem tematu obrazu. Ponieważ piszę wiersze,
to zdarza się, że wcześniej napisany tekst poetycki inspiruje
mnie do namalowania obrazu.
Ale również obraz może być
inspiracją do napisania wiersza. Źródłem inspiracji może
być piękno kujawskiej natury,
miejsca, w których przebywam
lub ludzie, których spotykam
na swojej drodze. Moi ulubieni
malarze to mistrzowie pędzla
z okresu impresjonizmu, a ukochanym mistrzem jest Claude
W wernisażu wystawy prac Pani Oli
Monet.
uczestniczył również Grzegorz Piasecki,
wicestarosta powiatu radziejowskiego

W.W: Wiem, że lubi Pani dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi, szczególnie dziećmi.
A.SW: Tak. Uważam, że dzieci są bardzo zdolne, a każde z nich
maluje sercem. Prowadziłam warsztaty dla dzieci w gminie Bytoń
oraz mieście i gminie Piotrków Kujawski. Na zajęciach w Bytoniu
powstały przepiękne obrazy malowane akrylem na płótnie, które
można było zobaczyć na wystawie, będącej ukoronowaniem zajęć
warsztatowych.
W.W: Jaki jest sekret Pani sukcesu?
A.SW: Za każdym sukcesem stoją ludzie. Mniej lub bardziej widoczni, ale zawsze bardzo zaangażowani. Otaczam się wspaniałymi
osobami, które mnie wspierają. Dziękuję mojemu mężowi Zygmuntowi za to, że zawsze jest przy mnie – w dobrych i złych chwilach. On
jest pierwszym krytykiem moich prac i słuchaczem moich wierszy.
Moją pasję dzieli ze mną córka Dominika i wnuczka Kasia. Jak widać
kontynuujemy tradycje rodzinne.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów malarskich i literackich.

