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Kwiecień miesiącem zdrowia

– Przygotowujemy dla naszych pacjentów nowoczesne oddziały wyposażone w najwyższej jakości sprzęt medyczny, aby w czasach
popandemicznych nasza placówka osiągnęła wysoki standard usług medycznych – mówi dyrektor radziejowskiej lecznicy.
Więcej na następnej stronie.
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Rozmowa

Szpital z rangi szpitala powiatowego
stał się placówką specjalistyczną
– rozmowa z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
Sebastianem Jankiewiczem
Wanda
Wiatrowska:
Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony
7 kwietnia, inicjuje Miesiąc Zdrowia, którego celem jest zwrócenie
uwagi na najbardziej istotne problemy zdrowotne społeczeństw
na świecie. Od roku ten problem
to ustawiczna walka z pandemią
COVID–19. Decyzją wojewody
Mikołaja Bogdanowicza z dniem
23 października 2020 roku powiatowy szpital w Radziejowie stał się
szpitalem jednoimiennym. Jak ta
decyzja zmieniła funkcjonowanie
placówki?
Sebastian Jankiewicz: Liczba pacjentów zwiększyła się diametralnie.
Przed pandemią łóżka w szpitalu były
praktycznie puste, ponieważ chorzy
bali się przybywać do szpitali. Teraz
wszystkie są zajęte. Na początku nie
mieliśmy wyposażenia, jakim dysponujemy na chwilę obecną. Mamy
pacjentów, którzy wymagają leczenia specjalistycznego. Ciekawym zjawiskiem jest to, że pacjenci ze szpitali w Bydgoszczy kierowani są do szpitala w Radziejowie. Nasz personel
poradził sobie z koronawirusem i wie, jak pacjentów leczyć.
Mamy dużo ozdrowieńców. Najstarszy pacjent, który opuścił
nasz szpital, to kobieta, która miała 104 lata – to jest rekord
w Polsce. Staliśmy się placówką medyczną o profilu internistycznym. Trafiają do nas pacjenci zarażeni koronawirusem,
którzy mają różne choroby współistniejące. Jesteśmy drugą
placówką w województwie, która ma najlepiej zabezpieczony poziom 2. lecznictwa*. Na tę chwilę mamy 172 łóżka,
w tym 10 respiratorowych. Nie zamknęliśmy żadnej poradni,
prócz endokrynologicznej, która zawiesiła działalność, ponieważ lekarz udał się na emeryturę, a w województwie dysponujemy około 50 specjalistami z dziedziny endokrynologii,
jestem w trakcie rozwiązywania sprawy zatrudnienia lekarza.
Ostatnią planowaną operację przeprowadziliśmy na początku października. Po pierwszej fali koronawirusa pacjenci bali
się przychodzić do wszystkich szpitali. Radziejowski SP ZOZ
jest szpitalem rodzaju strategicznego, to znaczy, że jesteśmy
przystosowani do wykonywania świadczeń w razie kryzysu.
Teraz kryzysem jest pandemia, ale mogłaby to być wojna.
Mamy laboratorium covidowe, pacjenci na wynik testu czekają bardzo krótko. Koronawirus nie oznacza, że zamknęliśmy
się na pacjentów. Zespoły ratownictwa medycznego są do
dyspozycji, przychodnia rejonowa jest otwarta i przyjmuje
pacjentów, działa nocna i świąteczna opieka medyczna.

W.W.: Trzecia fala zakażeń koronawirusem nie ustępuje. W wielu
szpitalach brakuje personelu medycznego, a ten pracujący na oddziałach „covidowych” jest bardzo
zmęczony. Jak wygląda sytuacja
kadrowa w naszym szpitalu?
S.J.: Wiele osób jest oburzonych tym,
że staliśmy się szpitalem jednoimiennym, argumentując to tym, że chodzi
tu tylko o pieniądze. Otóż wydatki
szpitala na szeroko pojęte leczenie
zwiększyły się o 2 mln, ale sytuacja
kadrowa w naszym szpitalu nie jest
zagrożona, przybywają do nas pielęgniarki, pielęgniarze, położne, ratownicy, lekarze. Nie jest tajemnicą,
że kadra naszego szpitala nie jest najmłodsza, jednak bez ich doświadczenia nie dalibyśmy sobie rady. Nowi
pracownicy tłumaczą swoją decyzję
o wyborze naszej placówki tym, że
u nas istnieje perspektywa rozwoju. Cieszy mnie to bardzo. Ja zawsze zachęcam swój personel do uczestnictwa w kursach i szkoleniach, bo wiem, że to
podniesie jakość świadczeń w szpitalu. Cieszę się, że medycy
dostają „dodatki”. To nie są duże pieniądze, ale takie, które
powinni zarabiać bez pandemii. Jestem pełen podziwu dla
mojego personelu medycznego, który na pewno jest wycieńczony, ale nie składa broni i nadal ratuje ludzkie życia. Nasi
medycy stanęli na wysokości zadania, jestem z tego dumny.
Jesteśmy małym szpitalem, a udźwignęliśmy zabezpieczenie
województwa. Od 19 kwietnia, po długim czasie, przychodzi
do nas rezydent, który będzie robił specjalizację z chorób wewnętrznych pod okiem dr Teresy Grabowskiej. Mamy 3 miejsca specjalizacyjne i chcę, by młoda kadra do nas docierała.
Udało nam się pozyskać też dwóch nowych chirurgów.
W.W.: A jak radzicie sobie, Państwo, jeśli chodzi o specjalistyczny sprzęt medyczny, np. respiratory?
S.J.: Dostosowaliśmy i doposażyliśmy szpital. Radziejowska
placówka dysponuje 172 miejscami, w tym 10-łóżkowym
OIOM-em. Do tej pory nie mieliśmy intensywnej terapii. Teraz mamy anestezjologów i pielęgniarki anestezjologiczne,
którzy świadczą usługi pacjentom, wymagającym respiratorów. Wiele rzeczy dzieje się za pośrednictwem pana starosty
Jarosława Kołtuniaka, który również bardzo nas wspiera
w działaniach i pomaga logistycznie oraz pana wojewody
Bogdanowicza. Warto pamiętać, że decyzje odnośnie doposażenia naszego szpitala podejmuje pan premier oraz mini-
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ster zdrowia. Mamy ok. 150 nowych łóżek, w pełni zautomatyzowanych i 30 łóżek OIOM-owych. Nowe defibrylatory AFD,
respiratory, nową instalację tlenową doprowadzoną do każdego łóżka w szpitalu. Mamy 3 nowe butle tlenowe, w których są 22 tony tlenu – to najwięcej w województwie, w skali
kraju również jesteśmy w ścisłej czołówce. Pozyskaliśmy kolejne dwa urządzenia do wykonywania przyłóżkowych RTG.
Będziemy mieli najnowocześniejszy w rejonie aparat do RTG,
wykonujący tzw. stitching, czyli zdjęcia kości długich, czekamy na drugi tomograf komputerowy. Mamy już dwa nowe
aparaty do USG. Pacjenci mogą z tego korzystać, ponieważ
nie zamknęliśmy diagnostyki obrazowej. Fenomenem jest
monitoring we wszystkich salach w szpitalu od 3. piętra do
izby przyjęć. Mam świadomość, że nie wszystkim będzie się
to podobało, jednak poprawia to bezpieczeństwo chorych.
Polska Grupa Zbrojeniowa zapewni nam w 100 salach sufitowe parawany medyczne dla większego komfortu pacjenta.
Każde łóżko w szpitalu ma swój kardiomonitor. Posiadamy ok.
120 pomp infuzyjnych, 51 nowych respiratorów, 23 urządzenia high flow, umożliwiające leczenie pacjenta pod wysokim
ciśnieniem, 10 urządzeń wspomagających RKO. Nowy ambulans ratunkowy również służy naszym pacjentom. Teraz wnioskowaliśmy o kolejny. Nie ma co ukrywać, powikłania pocovidowe zostaną z ludźmi. Sprzęt też zostanie na wyposażeniu
naszego szpitala i będzie wykorzystywany po pandemii.
W.W.: Co Pan myśli kiedy słyszy lub czyta, że koronawirus
to „fałszywa pandemia”?
S.J.: Denerwują mnie artykuły, bagatelizujące koronawirusa.
Społeczeństwo obraża medyków, że wykonują swoją pracę
dla pieniędzy czy propagandy. Osoby sceptycznie nastawione do pandemii, bardzo otwarcie wyrażały swoje podejście,
dopóki ich samych ta choroba nie dotknęła. Wtedy zmieniały
zdanie. Koronawirus atakuje głównie układ oddechowy, niszczy płuca tak szybko i z taką mocą, że pacjent, pozostający
długo bez opieki szpitalnej ma małe szanse na przeżycie. Dla
mnie to nie jest żadna „koronościema”, jak można usłyszeć
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czy przeczytać w różnego rodzaju mediach. Sam widzę, jak
pacjenci się duszą. Koronawirus jest i z nami pozostanie. Praktycznie wszystkie wyjazdy, patrząc pod względem ratownictwa medycznego są do pacjentów z dusznością spowodowaną właśnie nim. Takie szpitale jak nasz są potrzebne.
W.W.: Jakie są plany związane ze szpitalem na czasy popandemiczne?
S.J.: Muszę powiedzieć, że nasz szpital ze szpitala powiatowego stał się kliniką. Jak wspomniałem, nie ma u nas na razie
endokrynologa. W województwie mamy bardzo niewielu specjalistów z tej dziedziny medycyny. Z połową już rozmawiałem,
ale największym problemem jest tutaj odległość. Będę prowadził rozmowy dalej. Po remoncie bloku operacyjnego będzie
można u nas wykonywać ECPW, czyli zabieg, pozwalający
usunąć złogi z dróg żółciowych i trzustkowych. Cały czas pracujemy nad tym, by uruchomić ortopedię. Chciałbym, by był
to oddział dla 15 pacjentów. Rozmawiałem z lekarzami, sprzęt
sukcesywnie dokupuje PGZ, która nas wspomaga finansowo.
Porozumiałem się również z urologami, którzy będą wykonywać operacje, których u nas nie było. Szpital ma potencjał. Jest
baza lokalowa, którą trzeba maksymalnie wykorzystać. Startujemy w projekcie modernizacji i unowocześnienia oddziału
rehabilitacyjnego. Mam wizję, by pracownie fizjoterapeutyczne znajdowały się przy oddziale. Także chirurgia się rozwinie.
W trakcie prac budowlanych jest już oddział położniczy, który
będzie dostosowany do światowej klasy standardów opieki
nad pacjentem, realizujemy wszystkie plany po kolei. COVID –
19 nas trochę powstrzymał. Myślę, że jeszcze 2-3 miesiące i będziemy mogli powoli otwierać nasze oddziały dostosowane do
świadczenia usług dla wszystkich pacjentów.
Dziękuję za rozmowę
Tekst: Wanda Wiatrowska/Marta Tomaszewska
Foto: Marta Tomaszewska
*Poziom II – zabezpieczenie miejsc leczenia pacjentów z COVID-19 w oddziałach zakaźnych/ obserwacyjno-zakaźnych

Obradowali po raz 20.
Ostatniego dnia marca bieżącego roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
odbyła się XX Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji.
Po rozpoczęciu posiedzenia i ustaleniu quorum, tradycyjnie starosta Jarosław Kołtuniak
oraz wszyscy przewodniczący komisji przedstawili radzie sprawozdania z prac zarządu i komisji rady powiatu. Ocenie i dyskusji podczas obrad został poddany stan dróg powiatowych
po okresie zimy oraz skala bezrobocia na terenie naszego powiatu. Dodatkowo zostało
przedstawione sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Podczas posiedzenia radni powiatowi podjęli uchwały m.in. w sprawie określenia dodatkowych zasad dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu
radziejowskiego w 2021 roku oraz określenia tych zadań i wysokości środków. Głosowano
również nad zmianami w budżecie powiatu radziejowskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021–2028. Oprócz tego, rada przyjęła
raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 20182021 z perspektywą do roku 2024 za lata 2018–2019 oraz wprowadziła zmiany w statucie Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie, akceptując nowego dyrektora jednostki.
Transmisję sesji na żywo zawsze można oglądać poprzez portal www.crv.pl. Link do
witryny znajdziemy na stronie internetowej powiatu radziejowskiego w zakładce Urząd →
E-sesja. Znajdują się tam również sesje archiwalne.
Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Obrady XX sesji uroczyście otworzyła przewodnicząca
Sylwia Kubiak
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Od siania do gotowania
ZSRCKU w Przemystce to
placówka, w której wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom
nauczania,
potwierdzany
rokrocznie wynikami egzaminów zewnętrznych. Bogata oferta edukacyjna umożliwia uczniom dalszy rozwój
ikształcenie na różnorodnych kierunkach studiów.
Absolwenci, interesujący się
nowoczesnymi technologiami
w technice rolniczej i chcą prowadzić własne gospodarstwo
rolne lub firmę usługową, mogą
to zrealizować, ucząc się w Technikum Mechanizacji Rolnictwa
i Agrotroniki. Chętni mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych
na kierunku technika rolnicza i leśna. Szeroki jest także wachlarz możliwości pracy zawodowej: w firmach sprzedających sprzęt rolniczy,
przedsiębiorstwach obrotu maszynami, fabrykach maszyn rolniczych,
nadleśnictwach czy serwisach naprawczych sprzętu rolniczego.
Szkoła zaprasza do nauki osoby, które zamierzają w przyszłości
profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą. Technikum Rolnicze
daje uprawnienia do przejęcia, a także przygotowuje do prowadzenia, gospodarstwa rolnego. Uczeń zdobędzie dodatkowe umiejętności z zakresu technologii uprawy, zbioru warzyw i ziół.
Dla uczniów z zacięciem kulinarnym ciekawą propozycją będzie
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Poza rozwijaniem swoich pasji otrzymują dodatkowe umiejętności z zakresu barmaństwa i baristyki z obsługą kawiarni. W tego typu szkole świetnie
odnajdą się osoby kreatywne, operatywne w działaniu, zainteresowane pracą w renomowanych restauracjach.
Technikum Hotelarstwa najczęściej przyciąga uwagę uczniów
komunikatywnych, czerpiących przyjemność z pracy z ludźmi. Hotelarstwo to prężnie rozwijająca się branża, dająca szerokie możliwości
zatrudnienia. W naszej szkole uczeń ma możliwość poznania metod

tworzenia najlepszych warunków dla gości zarówno w kraju, jak i za
granicą. Młodzież podczas edukacji uzyskuje także dodatkowe umiejętności dotyczące animacji czasu wolnego i usług kosmetycznych.
Kolejnym kierunkiem dla młodych absolwentów szkół podstawowych jest Technikum Ekonomiczne. Podczas zajęć młodzież przygotowuje się do pracy w biurach, bankach czy urzędach. Technik
ekonomista to prestiżowy i atrakcyjny zawód, który stwarza szerokie
możliwości zatrudnienia w instytucjach oraz firmach, prowadzących
działalność gospodarczą w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej.
Ósmoklasiści, którzy nie do końca są przekonani do nauki w technikum, a interesuje ich branża rolnicza i mechaniczna, mogą zdobyć
zawód w Branżowej Szkole I Stopnia. Zainteresowani kształcą się
w zawodach rolnik i mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych. Na uczniów czeka bogato wyposażony park maszynowy oraz
szereg profesjonalnych pracowni.
Liceum Ogólnokształcące to szkoła dla osób o interdyscyplinarnych zainteresowaniach. Uczniowie zdobywają w liceum podstawy
wiedzy ogólnej do dalszej nauki na wyższych uczelniach. Istnieje
również możliwość wyboru innowacji pedagogicznej w zakresie
„pożarnictwa i ratownictwa medycznego”. Dzięki temu uczniowie
otrzymują przygotowanie do pracy w służbach mundurowych, pozyskują wiedzę i umiejętności z zakresu działań operacyjnych oraz
udzielania pomocy poszkodowanym. W rezultacie młodzież uzyskuje tytuł strażaka – ratownika.
Ciekawą alternatywą dla osób, które posiadają zdolność organizacji i negocjacji, a także łatwo nawiązują kontakty z ludźmi jest
nowy kierunek w ZSRCKU w Przemystce – technik spedytor. W trakcie kształcenia młodzież rozwija umiejętności w zakresie organizacji
przewozu towarów oraz współpracy z przewoźnikami. Technik spedytor może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych,
logistycznych lub spedycyjnych. Będzie doskonałym pracownikiem
firm kurierskich, hurtowni czy zakładów produkcyjnych. Wyższe
uczelnie techniczne lub ekonomiczne tworzą oferty dla przyszłych
studentów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności i zdobywać
kwalifikacje w tym zawodzie. Każdy uczeń ZSRCKU w Przemystce ma
również możliwość wzięcia udziału w wielu projektach unijnych.
Tekst: Zespół nauczycieli ZS RCKU w Przemystce

„Mechanik” to szkoła wielu możliwości!
Co świadczy o atrakcyjności placów- Ślubowanie klas mundurowych
ki edukacyjnej? Czego należy spodziewać się po szkole średniej? Jakie
kryteria wyboru należy zastosować?
Ostatecznie, jaki kierunek kształcenia wybrać? To pytania, na które za
kilka tygodni będą musieli odpowiedzieć sobie uczniowie klas ósmych.
Zespół
Szkół
Mechanicznych
w Radziejowie stawia na kształcenie
zawodowe. Chcemy pokazać, że już
w tym momencie młodzież decyduje
o swojej przyszłości. Nasza oferta edukacyjna wynika z szczegółowych analiz potrzeb współczesnego rynku pracy, konsultacji z pracodawcami
oraz prognoz MEN. Promujemy kierunki, które kształcą w zawodach
„deficytowych”, dających naszym absolwentom możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy zaraz po ukończeniu szkoły. W swojej ofercie
mamy kształcenie w technikach zawodowych oraz szkole branżowej.
ZSM to placówka, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Kreatywnych
humanistów zapraszamy do Technikum Reklamy, młodzież, dla której komputery i świat wirtualny nie ma tajemnic, doskonale odnajdzie
się w zawodach Technik Programista i Technik Informatyk. Jedną
z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki jest branża beauty.
Naszą odpowiedzią na ten trend jest uruchomienie w roku szkolnym

2021/2022 Technikum Fryzjerstwa,
w którym młodzi kreatorzy wizerunku
będą zgłębiać również tajniki usług
kosmetycznych. Nazwa szkoły zobowiązuje, nie zapomnieliśmy także
o młodych pasjonatach mechaniki.
Zapraszamy ich do Technikum Mechanicznego oraz nowego kierunku
szkoły branżowej w zawodzie kierowca mechanik, która zapewnia kurs
nauki jazdy kategorii B i C. Oczekiwania prawdziwych „twardzieli” spełni
Technikum Spawalnictwa. Kierunek
kształcenia dla młodzieży, która nie boi
się wyzwań, wie, co to precyzja i zaangażowanie. Od lat niesłabnącą
popularnością cieszy się Technikum Logistyczne o profilu wojskowym i policyjnym, którego absolwenci zasilają szeregi służb mundurowych. W szkole branżowej coś dla siebie znajdą pasjonaci gastronomii,
przyszli kucharze, którzy potrafią wyczarować prawdziwe dzieła sztuki
w szkolnych pracowniach. Trudno nie wspomnieć o budowlańcach
i ślusarzach, którzy z dużym powodzeniem prowadzą własne firmy.
W naszej placówce każdy znajdzie coś dla siebie. Szukasz pasji
i kreatywności? „Mechanik” to szkoła wielu możliwości!
Tekst: Magdalena Polak
Foto: ze zbiorów ZSM
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„Łokietek” – Twoja Szkoła!
„Łokietek”… liceum w Radziejowie... Jakie jest? Co o nim wiem?
Co wiedzą o nim moi rodzice? Czy warto tu przyjść? Podpowiadamy Wam: WARTO!! Ósmoklasiści! Wybierając ogólniak, zyskujecie
cztery niepowtarzalne lata. Mamy dla Was propozycję… W roku
szkolnym 2021/2022 otwieramy dla Was trzy klasy pierwsze.
Budynek liceum z astrobazą (w tle)

Klasa A – językowo-humanistyczna – to oferta dla humanistów.
Jeżeli zdecydujesz się na naukę w tej klasie, realizujesz na poziomie
rozszerzonym język polski, wos i jeszcze jeden wybrany przez siebie przedmiot (geografię, historię, język angielski, matematykę lub
fizykę). Każdy, kto zostanie uczniem albo uczennicą klasy A, będzie
mógł uczestniczyć w projektach artystycznych, medialnych czy
prawniczych. Co to znaczy? Po prostu nauka będzie urozmaicona
rozpoznawaniem i rozwijaniem talentów recytatorskich, wokalnych,
teatralnych. Jeśli okaże się, że masz jakiś niebywały dar, „Łokietek”
zapewni Ci udział w konkursach, przeglądach artystycznych, uroczystościach. Realizując projekty prawnicze, poszerzysz swoją wiedzę
na temat państwa i prawa, poznasz pracę prawnika poprzez spotkania, wykłady, kontakty z sądem. Zobaczysz, jak wygląda praca w różnych instytucjach kultury, w redakcji gazety albo w telewizji. Warto!
Klasa B – matematyczno-informatyczna – to tutaj odnajdą się
osoby zainteresowane komputerami, programowaniem, robotyką.
Przedmioty, które rozszerzamy w tym oddziale, to matematyka, informatyka i dodatkowy przedmiot wskazany przez Ciebie (geografia, historia, język angielski lub fizyka). Uczniowie klasy B będą uczyć
się podstaw robotyki, programowania, wykorzystania informatyki
w praktyce. Będą uczestniczyć w wyjazdach na Uniwersytet Techno-

logiczno-Przyrodniczy do Bydgoszczy, by poszerzać swoją wiedzę,
zdobywać nowe umiejętności, ale przede wszystkim dobrze się bawić! Kto, jeśli nie uczeń klasy B w „Łokietku”, samodzielnie zbuduje
robota? Chcesz zostać konstruktorem wynalazcą? Dołącz do nas!
Klasa C – biologiczno-chemiczna – Od dziecka interesował
Cię los innych? Zwłaszcza słabszych, chorych, wymagających opieki? To profil dla Ciebie! Jeśli dołączysz do „Łokietkowej” drużyny C,
będziesz mógł albo mogła, rozwijać zainteresowania z dziedziny
medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, psychologii,
ekologii. Do podstawowego pakietu w tej klasie: biologia i chemia
rozszerzone, plus wybrany przez Ciebie dodatkowy przedmiot (geografia, historia, język angielski, matematyka lub fizyka), dołączamy
ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie tej klasy uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach na wyższych uczelniach. Bywają w palcówkach opieki zdrowotnej, obserwują pracę personelu medycznego.
Działają w Szkolnym Kole Wolontariatu, pomagając tym, którzy tego
potrzebują.
Poza tym… Bez względu na to, czy jesteś poliglotą, komputerowym mózgiem lub lekarzem bez granic… u nas masz szansę spełnić
się, pracując w Samorządzie Uczniowskim, Spółdzielni Uczniowskiej,
Wolontariacie. Mamy ofertę dla miłośników turystyki. Co roku, chętni biorą udział w wyjazdach i projektach edukacyjnych. Byliśmy już
w Bieszczadach, Pieninach, Borach Tucholskich, na Mazurach, w Krakowie, Oświęcimiu, Warszawie, Toruniu, Łodzi, Portugalii, Włoszech
i Anglii. A pierwszoklasiści tradycyjnie integrują się w Ocyplu na
Kociewiu. Jeśli nie marzysz o górskich i miejskich wędrówkach, wolontariacie czy nie masz zamiłowania do komputera - nie martw się!
Mamy coś także dla tych, którzy wolą nocne oglądnie filmów, grę
w ręczną, kosza, siatkę, grę w rzutki albo czytanie książek do rana.
Każdego roku organizujemy nocne maratony filmowe.
Dzieje się! Możesz być jednym z nas! Zastanów się! Nasza społeczność nie jest duża. Nie będzie towarzyszyło Ci uczucie zagubienia i niepewności. Nasi uczniowie to niesamowici ludzie. Pomagają,
są życzliwi dla wszystkich tych, którzy tego potrzebują. Warto ich
poznać. „Łokietek” oferuje Ci kształcenie w klasach, które nie są przepełnione. Daje to możliwość indywidualnego podejścia właśnie do
Ciebie. Pomyśl! Po prostu warto zostać „Łokietkowiczem”!
Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: ze zbiorów LO

Profesjonalizm i doświadczenie to nasze atuty
W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radziejowie przebywają uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim,
umiarkowanym, znacznym i głębokim; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, z zespołem Downa, porażeniem
mózgowym oraz innymi poważnymi schorzeniami. Wychowankowie SOSW to uczniowie ze specyficznymi potrzebami i możliwościami, dlatego też działania podejmowane w placówce
uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne, specjalistyczną
pomoc oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.
Ośrodek dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, odpowiednimi warunkami pracy, dobrze wyposażonymi
pracowniami oraz zapewnia systematyczną i rzetelną naukę. Nasza
oferta jest bardzo bogata. Terapią obejmujemy już najmłodsze dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki
szkolnej. W szkole podstawowej zapewniamy kształcenie na dwóch
etapach edukacyjnych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. Dzieci i młodzież
z autyzmem mają możliwość nauki w 2-4 osobowych zespołach klasowych. Umożliwiamy swoim wychowankom zdobywanie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.
Prowadzimy działania zmierzające do wyrównywania i kompensowania deficytów rozwojowych uczniów i wychowanków.
Uczniom Szkoły Przysposabiającej do Pracy zapewniamy kształcenie, umożliwiające nabywanie różnych umiejętności w specjalistycznych pracowniach takich jak: pracownia garncarska, stolarska, krawiecka, kulinarna. Zdobywają praktyczne sprawności, przygotowujące do
wykonywania pracy w różnych zawodach. Atutem naszego Ośrodka
jest internat, który obejmuje całodobową, profesjonalną opieką dzieci
i młodzież w wieku szkolnym. Atmosfera w internacie sprzyja wszechstronnemu rozwojowi wychowanków, którzy czują się tu bezpieczne,

Wychowankowie SOSW w sali doświadczania świata

są akceptowani i rozumiani. Na zajęciach popołudniowych dzieci i młodzież rozwijają zainteresowania i kompetencje sportowe, plastyczne, techniczne oraz artystyczne. Organizowane są wyjścia na basen,
wyjazdy do kina, na zajęcia hipoterapii. Dzięki pracy i zaangażowaniu
nauczycieli i wychowawców oraz przy wsparciu rodziców, dzieci i młodzież nabywają wiedzę i umiejętności, ale także przygotowywani są do
radzenia sobie, w miarę możliwości samodzielnie, w codziennym życiu.
Uśmiech i poczucie własnej wartości wychowanków oraz zadowolenie
rodziców są dowodem na właściwą, skuteczną pracę placówki.
Tekst: Katarzyna Kralska
Foto: ze zbiorów ośrodka
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Informacje

Bitwa na głosy
W Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Łokietka w Radziejowie, 25 lutego, odbyła się VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Wokalnego Piosenki Miłosnej Bitwa na
głosy. W związku z ograniczeniami wynikającymi z reżimu sanitarnego konkurs został
przeprowadzony ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
Miłośnicy śpiewania reprezentowali: Miejski Zespół Szkół w Radziejowie, Szkołę Podstawową w Ośniszczewku, Szkołę Podstawową im. Majora H. Sucharskiego w Osięcinach,
Publiczną Szkołę Podstawową im. W. Broniewskiego w Byczu, 4. Drużynę Harcerską im.
St. Staszica w Morzycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie, Szkołę
Podstawową im. M. Konopnickiej w Kościelnej Wsi, Publiczną Szkołę Podstawową im. J. Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim, Szkołę Podstawową im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Sompolnie.
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa kl. IV-VI oraz
kl. VII-VIII. Prezentacje konkursowe oceniała komisja w składzie: Natalia Łęt – przewodnicząca, Kamila Sikorska, Marcel Maniewski. Jury było pod wielkim wrażeniem muzykalności uczestników i przyznało następujące miejsca: kategoria szkoła podstawowa klasy IV-VI:
I miejsce – Gabriela Rafińska, II miejsce – Lena Krysiak, III miejsce – Natalia Banasiak;
wyróżnienia: Kinga Majerska, Martyna Trawińska; kategoria szkoła podstawowa klasy VII
-VIII: I miejsce – Bartosz Augustyniak, II miejsce – Maria Filipiak, III miejsce – Amelia Kar-

Martyna Trawińska, uczennica Szkoły Podstawowej
w Osięcinach, zdobyła wyróżnienie w kategorii klas IV–VI

czewska; wyróżnienia: Maria Szkudlarek,
Łucja Galczak, Nadia Kuchcik, Michalina
Karpińska.
Nad przebiegiem całej imprezy czuwali
uczniowie Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie pod opieką Jagody Muszyńskiej oraz
Małgorzaty Kapelińskiej. Wszystkim zwycięzcom, uczestnikom konkursu, ich opiekunom
serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.
Tekst: LO w Radziejowie
Foto: Archiwum szkoły

Mistrzostwa „Mechanika”
Z okazji imienin patrona szkoły Józefa Piłsudskiego, 19 marca
w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie zorganizowano zawody strzeleckie dla młodzieży z klas mundurowych, pod
nazwą „Mistrzostwa Szkoły w strzelectwie sportowym na rok
szkolny 2020/2021”.

(od lewej) Błażej Barczak, Patryk Muszyński, Wiktoria Sobucka, Kacper Trawczyński,
Nikola Jesiołowska, Krzysztof Rosiński

Głównym celem zawodów była popularyzacja i rozwój strzelectwa sportowego wśród młodzieży szkolnej, integracja środowiska
uczniowskiego, kompensacja ujemnych skutków obciążenia pracą
szkolną w dobie pandemii oraz wyłonienie najlepszych zawodników, którzy będą reprezentowali ZSM w Radziejowie w zawodach
strzeleckich oraz zawodach sportowo-obronnych na szczeblu wo-

jewódzkim i ogólnopolskim. Zawody polegały na tym, że każdy
z uczestników miał za zadanie w ciągu 15 minut oddać pięć strzałów próbnych i dziesięć strzałów ocenianych do tarcz strzeleckich
oddalonych o 25m, w postawie leżącej z karabinka sportowego
kal. 5,6 mm. Rywalizacja strzelecka stała na najwyższym poziomie
sportowym. Prowadzona była klasyfikacja indywidualna zgodnie
z przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Zawody
odbyły się pod patronatem i dzięki wsparciu Ligi Obrony Kraju, Starostwa Powiatowego w Radziejowie i dyrekcji ZSM w Radziejowie.
W kategorii dziewcząt klasy pierwsze trzy pierwsze miejsca zajęły:
Nikola Jesiołowska z kl. 1TLS – 98/100 pkt., Weronika Karczewska z kl. 1TLS – 98/100 pkt., Julia Nowak z kl. 1TLR – 96/100 pkt.
W kategorii dziewcząt klasy starsze trzy pierwsze miejsca zajęły: Wiktoria Sobucka z kl. 3TLI – 96/100 pkt., Natalia Kowalska z kl. 2TLP
– 94/100 pkt., Andżelika Olszewska z kl. 4TLI – 94/100 pkt. W kategorii chłopców klasy pierwsze trzy pierwsze miejsca zajęli: Kacper
Trawczyński z kl. 1TLR – 98/100 pkt., Adrian Beneturski z kl. 1TLS
– 98/100 pkt., Jakub Brzeziński z kl. 1TLS – 94/100 pkt. W kategorii chłopców klasy starsze trzy pierwsze miejsca zajęli: Patryk Muszyński z kl. 4TLM - 98/100 pkt., Artur Ginczelewski z kl. 2TLP –
96/100 pkt., Gracjan Wawrzyniak z kl. 2TAP – 94/100 pkt.
Wręczenia medali, dyplomów oraz podsumowania zawodów
dokonali: dyrektor szkoły Błażej Barczak i główny sędzia zawodów
Krzysztof Rosiński. Podczas zawodów panowała miła, sportowa atmosfera. Wspólnie spędzone chwile pozostaną na długo w pamięci.
Tekst: Krzysztof Rosiński
Foto: Zuzanna Szymkiewicz

„Krzepkie” nagrody odebrane!
19 kwietnia w Toruniu nastąpiło uroczyste rozdanie nagród w konkursie kulinarnym pn. „Krzepka babka” organizowanym dla kujawsko-pomorskich Kół Gospodyń Wiejskich przez Fundację Krajowej
Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie Krzepi”. KGW Opatowice zajęło
I miejsce w kategorii na najbardziej pomysłową prezentację wideo.
Nagrody zostały wręczone delegacji KGW Opatowice, w składzie:
Renata Rutkowska – przewodnicząca, Nina Linowiecka – członkini
oraz Mirosław Kołodziejczyk – sołtys. W uroczystości rozdania nagród reprezentacji z powiatu radziejowskiego towarzyszył wicestarosta Grzegorz Piasecki.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych sukcesów!
Tekst: Marta Tomaszewska
Foto: nadesłane

(od lewej) Grzegorz Piasecki, Józef Ramlau, Nina Linowiecka, Mirosław Kołodziejczyk,
Renata Rutkowska, Jan K. Ardanowski, Marek Olszewski i Lucyna Modrak

Wieści gminne z Bytonia
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Wielkanocna kartka świąteczna
Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych
Wiejskie
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu
ogłosiła konkurs
plastyczny
na
najpięk niejszą
kartkę świąteczną. Do udziału
zaprosiliśmy
uczniów z przedszkola i klas 0–III
Szkoły Podstawowej w Morzycach.

Otrz ymaliśmy
zgłoszenia od 109
uczniów. Serdecznie dziękujemy za tak wielkie zaangażowanie nauczycielom, rodzicom i uczniom. Dzieci świetnie oddały klimat i charakter świąt, pokazały wielkanocne tradycje – nie zabrakło koszyczków, palem, zajączków i pisanek. Technika prac była różnorodna – od
rysunków kredka, farbami, po wydzieranki i kartki 3D. Stworzenie
prac wymagało od dzieci rzetelności i sumienności – gratulujemy!
Nauczycielom dziękujemy za udział w konkursie, wspieranie
uczniów i dostarczenie prac. Najważniejsze kryteria, jakimi kierowaliśmy się w wyborze kartek, to: estetyka prac, oryginalny pomysł,
ciekawa kompozycja a także nakład pracy. Po długich obradach jury
konkursowe postanowiło przyznać nagrody następującym osobom:
Nagrody w kategorii I (dzieci przedszkolne i klasy „0”): 1. miejsce:
Aleksandra Będkowska – kl. 0 b Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Morzycach i w Witowie, 2. miejsce: Marcelina Wiśniewska – „Żab-

ki” Zespół Szkolno -Przedszkolny
w Morzycach i w Witowie, 3. miejsce:
Amelia
Ugorska
– kl. 0 Zespół Szkolno -Przedszkolny
w Morzycach i w Witowie, wyróżnienie:
Mateusz Rewers –
kl. 0b Zespół Szkolno -Przedszkolny
w Morzycach i w Witowie.
Nagrody w kategorii II (kl. I): 1. miejsce: Oliwia Paliwoda – kl. Ia Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Morzycach
i w Witowie, 2. miejsce: Szymon Wojewoda – kl. Ia Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie,
3. miejsce: Michał Mańkowski – kl. I Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Morzycach i w Witowie.
Nagrody w kategorii III (kl. II i III): 1. miejsce: Amelia Dominiak –
kl. II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie, 2. miejsce: Klaudia Lewandowska – kl. IIIa Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Morzycach i w Witowie, 3. miejsce: Zuzanna Jarmuż – kl. II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie, wyróżnienia:
Kacper Ugorski – kl. II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach
i w Witowie, Maria Mańkowska – kl. II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie, Emil Jasiński – kl. II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie, Franek Podolski – kl. II
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie.
Tekst/Foto: Renata Szymborska

Przebudowa drogi gminnej Witowo Kolonia
Dokumentacja gotowa, czas więc na kolejne etapy realizacji inwestycji, której
celem jest przebudowa drogi w miejscowości Witowo Kolonia. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg, w wyniku którego
wyłoniony zostanie wykonawca robót.
Droga gminna nr 180584C łączy gospodarstwa i grunty rolne wsi Witowo Kolonia
z drogą powiatową, trasą Witowo-Powałkowice. Przebudowa przebiegać będzie na odcinku od km 0+024 do km 0+448. Przedłużeniem tego odcinka jest naturalna droga
gruntowa, prowadząca do pól uprawnych.
Natomiast dojazd do drogi powiatowej odbywać się będzie po wzmocnionej drodze
gruntowej.
Ze względu na szerokość istniejącego
pasa drogowego nie przewiduje się budowy rowów przydrożnych na całej długości
odcinka. Przyjęta technologia przebudowy
spowoduje podniesienie poziomu jezdni
w stosunku do stanu obecnego. W projekcie
przewidziano wykonanie zjazdów do go-

spodarstw i na pola, a w ramach robót uzupełniających planuje się umocnienie poboczy
kruszywem. Dla odcinka zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu – projekt zakłada
ustawienie pionowych znaków drogowych.
Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym, pochodzącym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Tekst: Monika Świrska-Walasińska
Foto: Łukasz Estkowski
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Wieści gminne z Dobrego

Coraz bliżej celu!
W marcu br. wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„TRANS-POM” Piotr Pomagier z Marcinkowa rozpoczął roboty
związane z budową kolejnego odcinka drogi rowerowej w miejscowości Bronisław.
Gmina Dobre na ten cel otrzymała dofinansowanie w wysokości
351 696,22 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedsięwzięcie zostanie wsparte finansowo w ramach Działania 3.4
Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery – co zostanie osiągnięte dzięki ograniczeniu ruchu kołowego i zwiększeniu
ruchu rowerowego pozbawionego czynnika emisji spalin w efekcie
wybudowania 684,00 mb drogi rowerowej w miejscowości Bronisław.
Gmina Dobre od kilku już lat sukcesywnie pozyskuje dofinansowania i konsekwentnie realizuje cel – wybudowania na terenie całej
gminy sieci dróg i ścieżek pieszo-rowerowych. Po zrealizowaniu kolejnego odcinka będzie już blisko 14 km dróg pieszo-rowerowych
w gminie Dobre.
Tekst: Katarzyna Krypska
Foto: Archiwum Urzędu Gminy Dobre

Zdrowy wybór

Świątecznie i słodko

Gmina Dobre podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu dotyczące realizacji programu Czyste Powietrze.
Czyste Powietrze to ogólnopolski
program wsparcia finansowego dla
właścicieli i współwłaścicieli domów
jednorodzinnych oferujący dotacje
na wymianę źródła ciepła, prace związane z termomodernizacją, stolarkę
okienną i drzwiową. Ma potrwać do 2029 roku. Celem jest ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery, będących produktami
spalania niskiej jakości produktów oraz użytkowania starych pieców.
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia jeszcze nierozpoczęte, w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia
pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie. Program obejmuje dwa poziomy dofinansowania:
poziom podstawowy (maksymalna kwota dotacji to 30.000 zł) – osoby,
których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł oraz poziom podwyższony (maksymalna kwota dotacji to 37.000 zł) – osoby, których
przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.
Dzięki zawartemu porozumieniu gmina będzie pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu. Będziemy informować potencjalnych beneficjentów
o programie Czyste Powietrze, pomagali w wypełnianiu wniosków do
programu, jak również ich rozliczeniu. Zachęcamy do kontaktu z pracownikiem urzędu, który udzieli Państwu niezbędnych informacji
o programie, pomoże wypełnić wniosek, jak również w późniejszym
etapie wesprze Państwa przy jego rozliczeniu. Telefon kontaktowy
54 285 01 57 wew. 15 czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7:30
do 15:30.
Więcej o programie Czyste Powietrze można się dowiedzieć wchodząc na stronę www.czystepowietrze.gov.pl. Można także zadzwonić na
ogólnopolską infolinię pod nr telefonu 22 340 40 80 czynną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Konsultanci udzielają informacji o programie oraz wyjaśniają jego szczegóły. Z infolinii
można skorzystać zarówno przed złożeniem wniosku, jak i po jego
złożeniu.
Tekst: Wójt Stefan Śpibida

Cóż to za Święta Wielkanocne bez pysznej baby,
mazurków czy serników.
W nawiązaniu do tej
pięknej tradycji Gminna
Rada KGW w Dobrem
zorganizowała konkurs,
w którym nie tylko członkinie Kół, ale i mieszkańcy gminy mogli podzielić
się swoimi sprawdzonymi przepisami na te
świąteczne wypieki.
Jury w składzie: Stefan
Śpibida, wójt gminy DoAnna Patyk odbiera z rąk wójta gminy Stefana
Śpibidy puchar za Największą Babę Wielkabre, Urszula Nowakowska,
nocną
kierownik Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Radziejowie oraz Natalia Szatkowska, dyrektor GOK w Dobrem przyznało następujące wyróżnienia:
Małgorzata Dobruchowska – najsmaczniejsza babka wielkanocna, Jadwiga Patyk – najlepszy sernik, Dorota Banasiak
– najsmaczniejszy mazurek,
Anna Wojciechowska Małecka – najładniej i pomysłowo wykonany mazurek.
Natomiast tytuł największej
Baby
Wielkanocnej
i puchar ufundowany przez
włodarza gminy otrzymała
tradycyjna baba drożdżowa
Babki, mazurki i serniki konkursowe
upieczona przez Annę Patyk,
której wysokość mierzyła 16,8 cm. Wśród uczestniczek konkursu rozlosowano także nagrodę dodatkową ufundowaną przez Restaurację
– Pizzeria Zorba w Dobrem.
Tekst/Foto: Katarzyna Korzeniewska

Wieści gminne z Osięcin
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Nauka przez działanie
i zabawę
Czas epidemii COVID–19 i zdalne nauczanie wpłynęły na zmodyfikowanie organizacji roku szkolnego. Jednak placówki oświatowe
nie rezygnują z prowadzenia zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów. W Niepublicznej Szkole Podstawowej im. św.
Jana Pawła II w Pocierzynie organizowane są konkursy i projekty
edukacyjne wyzwalające dziecięcą kreatywność i wiedzę.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy biblioteka szkolna zorganizowała dla klas I – III quiz wiedzy o literaturze dziecięcej. Drużyny były podzielone na chłopców i dziewczynki. Rywalizacja była
ogromna i towarzyszyło jej mnóstwo emocji. Ostatecznie w każdej
z klas zwyciężyły dziewczynki. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i słodycze. Obserwując zaangażowanie uczestników, można
stwierdzić, że był to udany dzień w bibliotece.
Uczniowie klas IV–VII, w ramach zajęć z plastyki, wzięli udział
w innowacyjnym projekcie plastycznym pod nazwą „Zainspiruj się!”.
Celem projektu było zainspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań sztuką, a w szczególności malarstwem, rozwijanie kreatywności oraz twórczego myślenia. Uczestnicy projektu ukazali na swój
sposób wybrane dzieła sztuki, które znajdują się w zbiorach muzeów na świecie. Ciekawe, niezwykle interesujące, często zaskakujące
próby naszych uczniów można zobaczyć w galerii zdjęć. Podziękowania dla Wszystkich, którzy swoim zaangażowaniem przybliżyli
nam znane obrazy w innej postaci.
Tekst: Anna Dzioba/Katarzyna Olszta-Zielińska
Foto: Archiwum przedszkola

Witaj, Wiosno!
W Przedszkolu Komunalnym w Osięcinach tańcem i śpiewem
uroczyście powitaliśmy wiosnę. Dzieci 6-letnie przedstawiły zwyczaj powitania wiosny gaikiem. Starsze przedszkolaki w barwnych
strojach zaprezentowały ludowe piosenki, przyśpiewki i taniec wokół gaika. Nie zabrakło też Pani Wiosny w zielonej sukience. Następnie w barwnym korowodzie z gaikiem, dzieci spacerowały dookoła
przedszkola, radosnym śpiewem i okrzykami obwieściły nadejście
nowej pory roku.
Tekst/Foto: Przedszkole Komunalne w Osięcinach

Dżentelmeni od dziecięcych lat
Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień, ważny dla wszystkich kobiet,
zarówno tych dużych, jak i małych. Radosna atmosfera panowała już od samego rana. Chłopcy złożyli życzenia, tradycyjnie zaśpiewali swoim koleżankom uroczyste „100 lat” i wręczyli piękne laurki i niespodzianki.
Chłopcy z Niepublicznego Przedszkola w Pocierzynie ze szczególnym zaangażowaniem starali się, aby ten dzień uczynić wyjątkowo miłym. Jako mali dżentelmeni wyręczali dziewczynki w codziennych obowiązkach, między innymi w porządkowaniu sali
po zabawie. Było można usłyszeć taneczną muzykę, w rytm której
bawiły się zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Wiele radości sprawiły dzieciom przygotowane z tej okazji zabawy i słodki poczęstunek. Uśmiechnięte buzie przedszkolaków, a zwłaszcza dziewczynek
świadczyły o miło spędzonym czasie.
Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym przedszkolu, to doskonały sposób do kształtowania u dzieci nawyku obdarowywania upominkami swoich najbliższych. Wszystkie kobietki
– te małe i duże – dziękują chłopcom za piękne życzenia.
Tekst/Foto: wychowawczynie przedszkola

Mali dżentelmeni obdarowali koleżanki upominkami
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Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Święta tuż, tuż
Zdobienie jajek jest nieodłącznym elementem wielkanocnego
stołu. Radość z robienia pisanek mają dzieci, i dorośli. Dlatego wykorzystaliśmy ten zapał do wspólnego spędzania czasu
i przekazywania wielkanocnych tradycji, organizując konkurs
pt. „Pisanka Wielkanocna”.
W konkursie można było nie tylko tradycyjnie wykonać pisankę, ale też użyć dowolnej techniki. Wpłynęło 138 pięknych prac, co
świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu i niebywałych zdolnościach plastycznych uczestników. Komisja konkursowa w składzie:
przewodniczący – Radosław Kożuszek, członkowie – Anita Włodarska i Przemysław Wawrzyniak nagrodziła prace w
czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy
I-II, klasy IV-VIII oraz dorośli.
Wyniki konkursu można
znaleźć na naszych stronach internetowych www.
mgoksir.info/osrodek.
W latach ubiegłych BiOK
w Piotrkowie Kujawskim
organizował
spotkania
przedświąteczne połączone z wystawą Stołów Wielkanocnych, które
przygotowywały Koła Gospodyń Wiejskich. Ze względu na pandemię, w tym roku nie mogliśmy zorganizować takiego wydarzenia.
Alternatywą okazał się konkurs pt. „Wielkanocne Tradycje Kulinarne”.
Alina Woźniak przygotowała mazurka wielkanocnego, Iwona Pawłowska – babkę gotowaną oraz Teresa Staszak – roladę drobiową z
pieczarkami (przepisy na naszych stronach internetowych i Facebooku).
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursach wielkanocnych oraz komisji za pomoc w ich organizacji. Dla wszystkich
laureatów organizatorzy przygotowali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: nadesłane

Okaż serce,
wrzuć nakrętkę
Na piotrkowskim Rynku
stanęło wielkie „Serce na
nakrętki”. Jest to nie tylko
proekologiczne
przedsięwzięcie, ale przede wszystkim mające pomagać najbardziej potrzebującym.
Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
serdecznie zachęca do zapełniania serca nakrętkami.
Można wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu
na kształt czy kolor. Mogą to
być nakrętki, np. po napojach,
kawie, mleku czy jogurtach.
W pojemniku zostawić możemy również zakrętki po chemii gospodarczej. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów.
Tekst/Foto: Przemysław Wawrzyniak

Orkiestra wznowiła
działalność
Orkiestra Dęta OSP Piotrków Kujawski, która działa przy Bibliotece i Ośrodku Kultury w Piotrkowie Kujawskim, po dłuższej
przerwie spowodowanej pandemią, w ostatnim czasie wznowiła swoje próby. Efektem tego był udział muzyków w wielkanocnej Rezurekcji w piotrkowskim kościele parafialnym.
Orkiestra – oprócz
oprawy
muzycznej
mszy św. – zagrała
koncert dla wszystkich
uczestników uroczystości. Mogliśmy usłyszeć
marsze: Benton Hall, W
defiladowym
Słońcu,
Weekend czy Marsz katolicki. Wystąpiła w skław czasie mszy rezurekcyjnej w piotrkowskiej
dzie: kapelmistrz – Sta- Orkiestra
parafii
nisław Kornacki, klarnet
– Mirosław Nawrocki, saksofon altowy – Jacek Susłyk, Dawid Brzeziński, saksofon tenorowy – Damian Banasiak, Stanisław Susłyk, Arkadiusz
Jaroński, Zbigniew Kuczek, trąbki – Błażej Fijałkowski, Adrian Banasiak,
Przemysław Bartczak, Zbigniew Bartczak, Piotr Imbiorski, puzon – Roman Mrówczyński, tuba – Przemysław Wawrzyniak, werbel – Mieczysław Regin, bęben – Wiesław Michalak oraz czynele – Józef Imbiorski.
Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Anna Borczyńska

W oczekiwaniu
na wiosnę
Powitanie wiosny
Przedstawienie było radosne
to tradycja naszei perfekcyjnie przez małych
aktorów zagrane.
go przedszkola.
Jednak trwająca
od ubiegłego roku
pandemia koronawirusa po raz kolejny nie pozwoliła na wspólną
przedszkolną uroczystość i zaproszenie gości. Tegoroczne obchody były skromniejsze, jednak jak zwykle radosne.
Już na kilka dni przed zakończeniem kalendarzowej zimy w każdej sali pojawił się ogródek z zasiewami, a dzieci miały okazję zabawić się w małych ogrodników – nic tak nie cieszy, jak obserwacja
efektów własnej pracy, zwłaszcza, że nasze sale bardzo szybko się
zazieleniły. W pierwszym wiosennym tygodniu dzieci szukały oznak
nowej pory roku wokół przedszkola, podczas spacerów i zabaw na
dworze. Kulminacją obchodów było przedstawienie pt. „Nadejście
wiosny” w wykonaniu dzieci z grupy „Biedronki”. Przedszkolaki wcieliły się w role Pani Wiosny, Pani Zimy, Wietrzyka, Słoneczka, Deszczyku i różnorodnych kwiatów i zwierzątek – symboli wiosny. Rolę
widowni pełniły dzieci z grupy „Pszczółki”, które po okazaniu „biletu”
mogły wejść do „teatru”, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczki i odpowiednia odległość od aktorów).
Tegoroczna wiosna każe nam jednak na siebie długo czekać,
a zmienna pogoda nie sprzyja jej poszukiwaniom. Najważniejsza
jednak jest wiosna w naszych sercach i nadzieja, że świat wkrótce
powróci do normalności, a nasze dzieci będą mogły wspólnie bawić
się w radosnych promieniach wiosennego słońca.
Tekst: Dorota Kurant
Foto: Archiwum przedszkola

Wieści gminne z Radziejowa
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W trosce o zdrowie mieszkańców
Trwają prace nad zadaniem pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zastępczego otworu studziennego nr 1A w miejscowości Płowce II i budowa
5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziejów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W przypadku Stacji Uzdatniania Wody prace polegają na przebudowie istniejącego budynku oraz budowie dwóch zbiorników retencyjnych i zbiornika napowietrzania i utworzeniu nowego otworu studziennego. Projektowany otwór Nr 1A będzie pełnił rolę otworu
zastępczego za studnię Nr 1, w której zaobserwowano zmniejszenie wydajności. Biorąc pod
uwagę wiek studni Nr 1 (eksploatacja od 1975 r.), zachodzi obawa, że w każdej chwili może
zaistnieć konieczność całkowitego wyłączenia jej z eksploatacji. Powyższe działania mają zapewnić ciągłość dostaw wody dla wodociągu gminnego. W ramach zadania wykonano również 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego z napowietrzaniem mechanicznym.
Gmina Radziejów pozyskała na realizację zadania środki zewnętrzne z Unii Europejskiej
w wysokości 429 087 zł. Całkowita wartość zadania to 996 974,81 zł. Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy gminy Radziejów.
Tekst: Joanna Kicińska
Foto: Archiwum UG w Radziejowie

„Krzepka babka”
w roli głównej
Koło Gospodyń Wiejskich Opatowice zdobyło I miejsce w konkursie
wielkanocnym pn. „Krzepka babka”, w kategorii na najbardziej pomysłową prezentację wideo, zorganizowanym przez Fundację „Pomaganie krzepi” dla KGW z województwa kujawsko-pomorskiego.
Celem konkursu było kontynuowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z wypiekaniem babek wielkanocnych.
Sukces był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu, chęci oraz
licznym talentom pań i panów, którzy pokonali wszystkie trudności, aby
zaprezentować swoje umiejętności kulinarne i aktorskie. Każda nagroda
cieszy, a ta szczególnie, bowiem zdobyta w okresie świątecznym. Wkrótce dotrze do Laureatów! Wystąpili: Renata Rutkowska, Ewa Drążkiewicz, Bożena Świderska, Nina Linowiecka, Agnieszka Łapacz, Mirosław Kołodziejczyk, Zenon Rutkowski.
KGW Opatowice składa serdeczne podziękowania: Halinie Paczkowskiej
– prezes TMK w Radziejowie za udostępnienie Izby Regionalnej, Grażynie
Trzmielewskiej – nauczycielce PSP nr 1 w Radziejowie za opracowanie scenariusza, Krzysztofowi Rosińskiemu – za zaproszenie do udziału w prezentacji sołtysa Opatowic oraz realizację wideo prezentacji, Mirosławowi Kołodziejczykowi – sołtysowi Opatowic za zgodę i udział w żartobliwej scence.

Zwycięzcy konkursu w kategorii na najbardziej pomysłową prezentację wideo

Efekty wspólnej pracy, która zaowocowała I nagrodą, można obejrzeć na: https://youtu.be/NpiopaICZxI.
Włodarze gminy serdecznie gratulują laureatom wygranej i życzą
dalszych sukcesów! Jesteśmy dumni!

Tekst: KGW Opatowice
Foto: Krzysztof Rosiński

Nowe zbiorniki retencyjne

Kilka słów o nas
Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie jest jednostką
samorządową i instytucją kultury, której organizatorem jest gmina
Radziejów. W skład GOK-B wchodzą dodatkowo: Gminna Biblioteka
Publiczna w Płowcach oraz Filia w Czołowie.
Ośrodek prowadzi działalność kulturalno-biblioteczną. Poza działaniami podstawowymi organizowane są również m.in. lekcje biblioteczne
czy przeglądy literatury. W roku 2020 zarejestrowano 731 czytelników:
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płowcach – 389 i Filii w Czołowie –
342. Czytelnicy ogółem wypożyczyli 14 243 książki (w GBP w Płowcach –
11 723, w Filii w Czołowie – 2 520). Wypożyczalnie obu bibliotek odwiedziło 4 817 osób. Na miejscu z księgozbioru i komputerów skorzystało 3 360
osób, a z prasy – 484 osoby. Do domu wypożyczono 680 czasopism.
31 grudnia 2020 r. księgozbiór wraz z filią liczył 18 194 woluminy.
Księgozbiór jest poddany procesowi odnowy i akceptacji dla zmieniających się zapotrzebowań czytelników. Obecnie w dużej mierze są
to książki wymieniane i aktualizowane. Proces ten zamierzamy kontynuować w przyszłości. Zwiększenie księgozbioru będzie jednym
z podstawowych zadań biblioteki. W tym roku zakupiliśmy tylko dwie
książki za 64 zł. Z dotacji Biblioteki Narodowej otrzymaliśmy 1 015 zł na
dostęp do platformy ebooków – Legimi (czytamy książki na nośnikach
multimedialnych). Plan przychodów wynosi 449.522,92 zł, wykonano
441.249,89 zł, tj. 98,16%. Plan rozchodów wynosi 449.522,92 zł, wykonano 441.246,94zł, tj.98,16%.
Rok 2020 to rok pandemii. Zanim jednak wprowadzono obostrzenia
związane z koronawirusem zorganizowano: choinkę noworoczną dla
dzieci w poszczególnych sołectwach, głośne czytanie w ramach programu
„Cała Polska czyta dzieciom”, akcję ,,Mała książka wielki człowiek” (w której
uczestniczymy od trzech lat), lekcje biblioteczne dla uczniów, wyjazd do
teatru w Poznaniu, spotkanie i koncert Olega Dowagala w Płowcach, wyjazd do Konina z dziećmi (w czasie wakacji), wyjazd do Malborka.
Po zakończonym remoncie budynku GOK-B w Skibinie odbył się
cykl szkoleń dla członkiń KGW oraz druhów OSP pn. Inteligentne wioski
- zacieranie granic, przeprowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych ,,Lornetka”. Panie z KGW uczestniczyły w warsztatach,
m.in.: Zdrowa słodkość – robienie kremów naturalnych i błyszczków do ust
i kulinarnych z kucharzem Wojciechem Grześkowiakiem – przygotowywanie potraw wigilijnych. Szkolenia odbywały się w grupach pięcioosobowych. Udało nam się zorganizować dwa wyjazdy do stadniny koni
w Kaniewie. Ośrodek na koniec 2020 r. nie posiadał żadnych należności
i zobowiązań wymagalnych. Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie rady gminy i wójta w sprawy kultury, proszę o dalsze wsparcie.
Tekst: Urszula Rosół
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Wieści gminne z Topólki

Powstaje nowa świetlica wiejska
Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania związanego
z ożywieniem społecznym i gospodarczym sołectwa Znaniewo
w wyniku przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku
dawnej Szkoły Podstawowej w Znaniewie na świetlicę wiejską odbyło się 3 lutego 2021 roku. Wsparciem objęte zostało nasze zadanie
dotyczące Remontu i wyposażenia budynku komunalnego po
byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020 – w ramach polityki terytorialnej, jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku złożonego przez gminę Topólka 30 kwiet-

nia 2020 roku. Po dokonaniu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu
oceny formalnej i merytorycznej nasz wniosek uzyskał wymaganą
liczbę punktów i znalazł się wśród projektów zakwalifikowanych do
dofinansowania.
W ramach umowy, którą z przedstawicielami województwa kujawsko-pomorskiego podpisali: Konrad Lewandowski – wójt gminy i Katarzyna Modrzejewska – skarbnik gminy, zostanie przeprowadzony remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej
Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy
wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastruktura towarzyszącą. Całkowita wartość tego projektu – 1.488.533,09 zł w tym: dofinansowanie
z EFRR – 679.366,50 zł, zaś dofinansowanie z budżetu państwa –
148.853,31 zł. Zadanie to zostanie zrealizowane w 2021 roku.
W lutym br. gmina Topólka ogłosiła przetarg nieograniczony na
wybór wykonawcy ww. inwestycji. W ramach podpisanej umowy
zostanie wykonany zakres działań obejmujący następujące branże:
architektoniczno-budowlaną, sanitarną i elektryczną.
23 marca br. wójt Konrad Lewandowski przy kontrasygnacie
Katarzyny Modrzejewskiej, skarbnika gminy podpisał – w ramach
rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego – umowę z wykonawcą Zakładem Handlowo-Usługowym Krzysztof Sadzikowski,
ul. Wschodnia 2A, 87-800 Włocławek na zadanie pn.: „Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej
w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastruktura towarzyszącą”. Wyłonionemu wykonawcy
został oficjalnie przekazany teren i plac budowy. Całkowita wartość
robót budowlanych wynosi: 1.261.323,63 zł brutto i planuje się zrealizować je w terminie do 30 września 2021 roku. Informacje na
temat prac będą przekazywane na bieżąco.
Tekst: Justyna Grabowska
Foto: Damian Lewiński

Roboty budowlane na terenie byłej Szkoły Podstawowej w Znaniewie

Sadłóg wśród laureatów
ogólnopolskiego konkursu
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów od 4 lat zachęca mieszkańców
wsi, liderów, sołtysów i samorządowców do zgłaszania zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. W ogólnopolskim
konkursie pod hasłem „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”,
organizowanym po raz czwarty, mogło wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany
z funduszu sołeckiego. Laureaci otrzymają nagrody finansowe, dyplomy, a na zwycięzcę dodatkowo czeka statuetka „Sołecka NIKE”.
Kapituła konkursu w skład której wchodzą: przedstawiciele Gazety
Sołeckiej, Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz osoby oddelegowane z Urzędów Marszałkowskich oceniają zgłoszone inicjatywy pod
kątem: wpływu projektu na poprawę warunków życia mieszkańców
wsi, zaangażowania mieszkańców w realizację projektu, długofalowego oddziaływanie projektu, wpływu projektu na integrację społeczności lokalnej, oryginalność, innowacyjność projektu.
Z gminy Topólka do konkursu zgłoszono inicjatywy realizowane
na rzecz świetlicy wiejskiej oraz dzieci i młodzieży z terenu gminy przez sołectwo Sadłóg wspólnie z sołectwem Sadłużek. Sołtys
Arkadiusz Jąkalski w zgłoszeniu podkreślił rolę współpracy w ramach funduszu sołeckiego pomiędzy sołtyskami oraz sołtysami
z terenu gminy Topólka. To właśnie działania na rzecz lokalnej społeczności, międzynarodowa integracja dzieci i młodzieży oraz do-

Budowa skalniaka przez mieszkańcw sołectwa – nasadzenia sfinansowane z diety
sołeckiej sołtysa

skonała współpraca i łączenie funduszy sołeckich w celu realizacji
zadań zostały wysoko ocenione przez komisję konkursową w województwie kujawsko-pomorskim.
Projekt „Bezpieczna świetlica” zgłoszony do konkursu na trwałe
wpisał się w „krajobraz” i funkcjonowanie sołectwa Sadłóg i sołectw
przylegających do niego, a także w funkcjonowanie gminy Topólka.
Rozstrzygnięcie konkursu na etapie wojewódzkim już za nami. Niebawem poznamy wyniki konkursu na poziomie ogólnopolskim i dowiemy się, czy „Sołecka NIKE” przyjedzie w tym roku do sołectwa Sadłóg.
Tekst/Foto: UG w Topólce

Bezpieczeństwo
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PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE
Telefon alarmowy: 998/112
Od 13.03.2021 r. do 13.04.2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 37 zdarzeń, w tym:
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj zdarzenia
Pożar
Miejscowe zagrożenie
Alarm fałszywy

Ilość interwencji
3
33
1

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE

Z ŻYCIA KOMENDY

15.03.2021 r. o godz. 16:21 w miejscowości Piotrków Kujawski powstał pożar w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Na miejsce zdarzenia zadysponowano jeden zastęp z JRG Radziejów i jeden zastęp
z OSP Piotrków Kujawski, które po przybyciu na miejsce zdarzenia zastały pożar w pomieszczeniu kotłowni. Osób poszkodowanych nie było,
właścicielka znajdowała się na zewnątrz budynku. Działania zastępów
polegały na podaniu jednego prądu wody do wnętrza obiektu. Po ugaszeniu pożaru wyniesiono z pomieszczenia kotłowni spalone elementy
wyposażenia. Przypuszczalna przyczyna powstania zdarzenia – zwarcie
instalacji elektrycznej. Straty w mieniu oszacowano na: 1,5 tys. zł.
09.03.2021 r. o godz. 22:09 w miejscowości Kaspral, gm. Piotrków
Kujawski powstał pożar w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Na
miejsce zdarzenia zadysponowano jeden zastęp z JRG Radziejów i jeden
zastęp z OSP Piotrków Kujawski, które po przybyciu na miejsce zdarzenia zastały pożar w przewodzie kominowym. Zapaleniu uległy sadze
w kominie. Działania zastępów polegały na usunięciu palącej się sadzy
z przewodu kominowego przy pomocy zestawu kominiarskiego, z użyciem podnośnika hydraulicznego. Przypuszczalna przyczyna powstania
zdarzenia – pożar sadzy w przewodzie kominowym. Straty w mieniu
oszacowano na: bez strat.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie
przypomina, że należy dokonywać okresowych czyszczeń kanałów
kominowych i wentylacyjnych – zaniedbania tych czynności często
są przyczyną pożarów oraz śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla.

15 i 16 marca 2021 r. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie przekazali do gmin powiatu radziejowskiego pakiety ulotek w ramach akcji #SzczepimySię. Wszystkie broszury
były oznakowane numerami telefonów do koordynatorów gminnych.
Broszury szczepień zawierały podstawowe informacje o szczepionkach,
sposobach zapisania się na szczepienie i możliwościach uzyskania pomocy strażaków w transporcie do punktu szczepień. W ramach akcji druhowie z jednostek OSP kolportowali ulotki do poszczególnych miejscowości.
1 kwietnia 2021r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Radziejowie rozdystrybuowali maseczki ochronne
i płyny septyczne do parafii rzymskokatolickich na terenie powiatu radziejowskiego (75 tys.
maseczek i 425 l płynu).
W dostarczeniu środków
do poszczególnych parafii udział wzięli druhowie
z Ochotniczych Straży
Pożarnych z Krzywosądzy, Radziejowa, Topólki, Osięcin, Piotrkowa
Kujawskiego i Bytonia.
Wspólna akcja druhów PSP i OSP
Realizacja powyższego
zadania – dostarczania środków ochrony indywidualnej do kościołów to
ciąg dalszy walki z pandemią koronawirusa.
Tekst/Foto: mł. bryg. Jarosław Stokwisz

Nochal przeszedł na emeryturę
Owczarek niemiecki z radziejowskiej policji przeszedł na emeryturę. Odsłużył dziewięć lat, a niedawno wprowadził się do nowego lokum, zrobionego przez jego opiekuna i przewodnika.
Nochal to policyjny pies wyszkolony do tropienia. Do służby wstąpił w 2012
roku. Następnie razem ze swym opiekunem asp. Piotrem Świderskim, przeszedł szkolenie
w Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. Przez lata służby
Nochal brał udział w setkach patroli i interwencji. W trakcie służby, dzięki niezawodnemu
węchowi przyczynił się niejednokrotnie do zatrzymania sprawców przestępstw. Jedną z takich osób była podpalaczka stogów na terenie gm. Piotrków Kujawski. Nochal spisał się także podczas poszukiwania osób zaginionych, w szczególności w terenach leśnych. Wspólnie
z przewodnikiem uczestniczył w spotkaniach profilaktycznych, gdzie uczono jak bezpiecznie
postępować z psami, co należy zrobić, kiedy zwierzę zaatakuje i jak takiego ataku uniknąć.
Więź jaka wytworzyła się przez lata służby pomiędzy opiekunem a jego podopiecznym
sprawiła, że emeryturę Nochal spędzi w domu swego przewodnika. Aspirant Piotr Świderski przez kilka tygodni własnoręcznie
budował „apartament” dla psa. Lokum,
w którym zamieszka emeryt jest bardzo
funkcjonalne, ciepłe i bezpieczne. Jak
podkreśla przewodnik, na emeryturze
pies przeżywa drugą młodość. Chętnie
biega, aportuje i bawi się z domownikami. Dziękując Nochalowi za lata służby,
życzymy mu godnej emerytury i zawsze
pełnej miski przysmaków.
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Trwają szczepienia
policjantów
Od poniedziałku, 12 kwietnia, szczepienia policjantów z powiatu radziejowskiego przeciw
Covid-19. Proces ten zainaugurował p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie
młodszy inspektor Tomasz Pacholski, który
wraz z grupą podległych mu funkcjonariuszy
przyjął już pierwszą dawkę szczepionki.
Policja koordynuje także szczepienia
innych służb mundurowych, dlatego
prócz przedstawicieli
tej formacji, szczepieniem są również
objęci strażacy PSP
i OSP. W tej chwili
najskuteczniejszym
sposobem walki z
wirusem jest przyjęcie
szczepionki,
dzięki której możemy
uchronić siebie oraz swoje rodziny przed zarażeniem koronawirusem i poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, jakie są z tym związane.
Pamiętajmy, szczepienie policjantów jest niezwykle ważne w aspekcie bezpieczeństwa mieszkańców, o które dbają, podejmując każdej doby
interwencje w najróżniejszych sprawach.
Tekst/Foto: asp. Krzysztof Lizik

Niepełnosprawność nie musi ograniczać
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W marcowym numerze „Powiatowego ABC” zaprezentowaliśmy trzy organizacje pozarządowe z powiatu radziejowskiego, działające na
rzecz osób niepełnosprawnych. Powracamy do tematu i zamieszczamy informację o kolejnych dwóch organizacjach.

Niepełnosprawność to nie wirus
Członkowie dwóch współpracujących ze sobą stowarzyszeń
z gminy Piotrków Kujawski często żartują, że wraz z uczestnikami ich działań właśnie „na skrzydłach anioła chwytają każdy
dzień”. Stowarzyszenie „Chwytaj Dzień” i Stowarzyszenie „Na
skrzydłach Anioła” swoje działania kierują przede wszystkim
do osób z różnymi rodzajami dysfunkcji, powodującej różnego
typu niepełnosprawności. Wśród naszych projektowych podopiecznych są osoby z niepełnosprawnością ruchową, umysłową, intelektualną, jak i wynikającą z podeszłego wieku.
Chociaż oba stowarzyszenia nie mają długiej historii swojego
działania, to jednak mogą pochwalić się kilkoma wspólnymi osiągnięciami. Uczestnicy naszych projektów chętnie do nas wracają
w kolejnych działaniach i z dużą niecierpliwością czekają na nowe
pomysły, nowe inicjatywy.
W 2018 roku Stowarzyszenie „Chwytaj Dzień” realizowało swój
pierwszy duży projekt pn. „Z koniem i alpaką do większej sprawności”, w którym udział wzięło 20 dorosłych uczestników. W ramach
projektu zorganizowane zostały zajęcia rewalidacyjne z zakresu hipoterapii, alpakoterapii i zooterapii. Wśród naszych podopiecznych
były osoby o różnych niepełnosprawnościach. Autorzy projektu,
decydując się na jego realizację, mieli na uwadze innowacyjność takiej alternatywnej rehabilitacji, trudno dostępnej dla przeciętnego,
niepełnosprawnego mieszkańca naszego regionu. Nowo powstały w tym czasie Ośrodek Terapeutyczno-Wypoczynkowy „Ranczo
u Lucy” był świetną okazją do realizacji tego pomysłu. Zajęcia ze
zwierzęcymi terapeutami: sympatycznymi klaczkami Ginessą i Cacą
oraz młodziutkim Crezzym, a także przesympatyczną alpaką – Stachem – były niezapomnianymi i niesamowitymi wrażeniami dla
wszystkich uczestników zajęć. Również dla organizatorów, pomimo wielu obaw, zwłaszcza w stosunku do uczestników dotkniętych
chorobą Downa, były to niezapomniane i niezwykle cenne doświadczenia. Terapeutyczna moc wytrwałego konia i czułej alpaki dała beneficjentom projektu motywację do zmiany sposobu postrzegania
otaczającego ich świata.

minikoncertu chopinowskiego w Ośrodku
Chopinowskim
w Szafarni. Niestety,
realizację
dalszych
działań tego projektu
przerwała nam sytuacja pandemiczna. A to
nie jedyne działania
obu stowarzyszeń na
rzecz osób tzw. wykluczanych
społecznie.
W miarę warunków pogodowych i możliwości pandemicznych organizujemy w Ośrodku
Terapeutyczno-Wypoczynkowym „Ranczo
u Lucy” różnorodne
zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, w tym
zajęcia rehabilitacyjne
z zakresu hipoterapii
i zooterapii.
Zajęcia w pracowni rękodzielniczej
Stowarzyszenie
„Chwytaj Dzień” i Stowarzyszenie „Na skrzydłach Anioła”, od początku połączyła wspólna idea niesienia pomocy osobom słabszym i postrzeganym jako „te inne”. Praca dla nich to niesamowite doznania
i wrażenia. Każdy z naszych podopiecznych jest „unikalny” i jedyny
w swoim rodzaju. Przebywając z nimi, uczymy się zupełnie innego
postrzegania świata i doceniania w życiu zupełnie innych wartości.
Osoby niepełnosprawne, a zwłaszcza te z chorobą Downa, niejednokrotnie doskonale radzą sobie w codziennym życiu. Często są
niezwykle uzdolnione, jednakże wymagają stałej i czułej opieki,
a także pełnej akceptacji, miłości, szacunku i uwagi. Jeśli więc osoba taka podejdzie do nas i będzie nader wylewna, nie odtrącajmy
jej, odwzajemnijmy jej uczucie szczerym uśmiechem, uściskiem
i ciepłym słowem. Realizując nasze zajęcia, mieliśmy okazję poznać
wiele wspaniałych osób z różnymi niepełnosprawnościami, których
radość z przebywania w otoczeniu innych ludzi, zwierząt, na łonie
natury, udział we wspólnych zajęciach, wspólna praca – udzielała się
nam wszystkim i dawała nowe siły i nowe motywacje do dalszych
działań. Niepełnosprawność – jakakolwiek by nie była – to nie pandemiczny wirus, lecz impuls do tego, by spojrzeć na otaczającą nas
rzeczywistość oczami innego człowieka.

Podopieczni stowarzyszeń w plenerze

W kolejnym, wspólnym projekcie Stowarzyszeń „Chwytaj Dzień”
i „Na skrzydłach Anioła”, pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok – międzypokoleniowa integracja” organizowane były międzypokoleniowe
zajęcia. Udział w nich brały osoby niepełnosprawne ze względu na
różnorodne dysfunkcje wynikające z wieku oraz młodzież. W ramach
spotkań oba pokolenia poznawały „blaski i cienie” swojego życia,
dzieliły się doświadczeniami i umiejętnościami, uczyły się tego, jak
można pogodzić międzypokoleniowe „spojrzenia na świat”. Szczególnie ważnym aspektem tego działania, było pobudzenie młodego
pokolenia do niesienia bezinteresownej pomocy i życzliwości dla
wiekowych ułomności starszego pokolenia.
Obecnie „Chwytaj Dzień” realizuje projekt pn. „Nic dwa razy się
nie zdarza”. Uczestnikami tego działania są osoby z tzw. grupy osób
wykluczanych społecznie, przede wszystkim ze względu na różnego rodzaju niepełnosprawność. Brali udział w warsztatach ceramiki
artystycznej, prowadzonych przez artystę plastyka Adrianę Witucką.
Lepienie w glinie było dla uczestników niesamowitym wrażeniem.
Ogromnym przeżyciem dla projektowych podopiecznych było spotkanie z historią w „Wiosce Nocy i Dni” w Płonnem oraz wysłuchanie

Wystawa podsumowująca warsztaty
Tekst: Barbara Roskosz-Pietrzak – Stowarzyszenie „Chwytaj Dzień”,
Joanna Karmowska – Stowarzyszenie „Na skrzydłach Anioła”
Foto: Archiwum stowarzyszeń

Psychologia

„Światu potrzeba umysłów
każdego rodzaju”
Kwiecień jest miesiącem wiedzy na temat autyzmu. 2 kwietnia to Światowy
Dzień Świadomości Autyzmu. Zwykle
w tym czasie organizowane są konferencje, akcje społeczne, kampanie. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych
w Polsce to: „Zapal się na niebiesko”. Przez lata mnóstwo
miast dołączyło do tej akcji, podświetlając ważniejsze
budynki niebieskim światłem. Czy popularyzacja tematu
autyzmu przynosi pożądany efekt?
Z moich obserwacji wynika, że świadomość społeczeństwa na temat autyzmu, w przeciągu kilku lat znacząco wzrosła. Jest to zasługa coraz bardziej praktykowanej „uważności”
rodziców w procesie wychowania, szczególnie małych dzieci. Coraz częściej na diagnozę do poradni trafiają maluchy
ok. 24 miesiąca życia, ponieważ rodzice potrafią już zauważyć pierwsze niepokojące objawy. Ponadto, coraz bardziej
wyedukowana w tym kierunku jest kadra żłobkowa i przedszkolna. To właśnie ona bardzo często wskazuje na potrzebę konsultacji dziecka ze specjalistami.
Wnikliwi pediatrzy, lekarze pierwszego kontaktu to osoby, które są również
w stanie dostrzec nieprawidłowości rozwojowe i zasugerować wizytę w poradni.
Temat autyzmu coraz częściej przewija
się w książkach, filmach i serialach. „Słowo na A”, „Atypowy”, „Dobry Doktor”„Rain
Main”, „Temple Grandin”, „Latarnia na wybrzeżu orek”, „Mozart i wieloryb” to tylko
kilka wybranych propozycji.
Nieocenioną rolę w propagowaniu i zrozumieniu autyzmu pełnią samorzecznicy. Są to osoby, które same
są w spektrum autyzmu. Uczestniczą
w kampaniach społecznych, konferencjach naukowych, udzielają się w social
mediach. Opowiadają o swoich trudnościach, życiu w neurotypowej rzeczywistości. Samorzecznikiem jest m.in. 13-letni Jan Gawroński, dr Joanna Ławicka,
Kosma Moczek czy Szymon Popiel. Oto wypowiedź jednego
z nich, która definiuje postrzeganie siebie i relacji ze światem:
– Cały jestem swoją PASJĄ. Interesuję się dinozaurami i ewolucją. Nie mam grubej skóry i można mnie łatwo zranić. Nie jestem
dziwny ani inny. Jestem inteligentny, ale potrzebuję mieć czas,
muszę poukładać myśli. Ważne żeby nikt nie mówił mi co mam

robić. Poproś żebym przestał, ale nie każ mi. Nie lubię przyszłości
i zmian, bo zmiany te mogą mnie ranić.
Wszystkie osoby z autyzmem mają szczególne zdolności
wynikające z tego, że ich mózg pracuje w wyjątkowy sposób. Niestety, bardzo często pozostają one nieodkryte, a te
odkryte mogą pozostać niewykorzystane z powodu towarzyszących im deficytów. Dlatego, tak ważna jest wczesna diagnoza, odpowiednia edukacja i terapia, a w ciągu całego życia konsekwentne zindywidualizowane wsparcie, które może
zapewnić autystykowi życie w dobrostanie. Tak, autyzm jest
skomplikowany. Ale przez to też fascynujący. „Światu potrzeba umysłów każdego rodzaju” – jak określiła to Temple Grandin.. Każdy jest potrzebny i wartościowy.
Aby móc lepiej wspierać autystyków, musimy jako społeczeństwo przede wszystkim zrozumieć i zaakceptować fakt,
że osoby te mogą mieć różne potrzeby sensoryczne, inny poziom rozumienia sytuacji społecznych, różny sposób zdobywania wiedzy oraz sposób komunikowania się z otoczeniem.

„Różny” nie znaczy jednak „gorszy”. Różny, czyli po prostu odmienny. Tylko wiedza, zrozumienie i podejście nacechowane
empatią sprawią, że autyści będą lepiej funkcjonować w naszej neurotypowej rzeczywistości.
Tekst: Ilona Krasucka, pedagog, specjalista ds. autyzmu
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie
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