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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie w okresie ferii – we wtorki i czwartki –
oferowała dzieciom w wieku 6–12 lat bogaty program zajęć. Uczestnicy spotkań korzystali z gier, zabaw, głośnego czytania
czy zajęć plastycznych. Czekały na nich zajęcia tematyczne, m.in. „Bon ton czyli o dobrym wychowaniu”, ekologiczne zajęcia plastyczne – recyklingowe szaleństwo, teatrzyk Kamishibaiczy walentynkowe przygotowanie laurek. Uczestniczyli także
w spektaklu pt: „Anaruk w Grenlandii” przygotowanym przez Teatr Blaszany Bębenek z Krakowa.
Tekst: Monika Czyżewska
Foto: MiPBP w Radziejowie

Aktualności samorządu powiatowego

Rocznica koronacji Władysława Łokietka

Licznie zgromadzeni goście i uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali programu spotkania

Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, 20 stycznia br., uczestniczył w uroczystości z okazji 700. rocznicy koronacji Władysława Łokietka na króla Polski. Organizatorem tego wydarzenia było Liceum
Ogólnokształcące w Radziejowie, którego patronem jest Władysław
Łokietek. Zaproszonych gości obchodów przywitał dyrektor LO
Grzegorz Sobczak. Uczniowie przygotowali bogaty repertuar artystyczny na temat patrona swojej szkoły.

Fragment części artystycznej w wykonaniu uczniów LO

Z tej okazji radziejowskie liceum przygotowało również konkurs
literacko-plastyczny pt. „Śladami Władysława Łokietka”, skierowany
do uczniów szkół podstawowych. Patronat nad konkursem objął
starosta radziejowski. Podczas uroczystości autorzy wyróżnionych
prac zostali nagrodzeni.
Tekst: Monika Czyżewska
Foto: Ze zbirów LO

Podziel się najcenniejszym lekiem!
Po raz pierwszy w nowym roku, 27 stycznia, krwiodawcy oddali krew w specjalnie
przygotowanym ambulansie Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy. Ambulans ustawiono przy budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie.
Harmonogram poboru krwi w roku 2020 przy Starostwie
Powiatowym w Radziejowie: 24.02.2020, 23.03.2020, 27.04.2020,
25.05.2020, 22.06.2020, 27.07.2020, 24.08.2020, 28.09.2020,
26.10.2020, 23.11.2020, 28.12.2020 w godzinach 10-16.30. Wszyscy
chętni, którzy chcą oddawać krew mogą zapoznać się z niezbędnymi informacjami na stronie: http://www.rckik-bydgoszcz.com.pl/
index.php
Tekst/Foto: Monika Czyżewska

Święto Powiatu Radziejowskiego coraz bliżej
Jak co roku, w czerwcu będziemy świętować Dni Powiatu Radziejowskiego. Zaplanowane na trzy dni Święto odbędzie
się w dniach 19–21 czerwca. Tradycyjnie,
przygotowywany program obchodów
obfitować będzie w wiele atrakcji. Tegoroczne Święto odbędzie się pod znakiem
jubileuszy: 10-lecia Środowiskowego
Domu Samopomocy, 40-lecia Domu Pomocy Społecznej oraz 20-lecia Szkoły Muzycznej.
Nie zapominamy również o 700-leciu koronacji
Władysława Łokietka.
Świętowanie rozpoczniemy 19 czerwca 2020 r. Tego dnia zaplanowano po raz pierwszy Powiatowy Dzień Integracji, który odbędzie się na dziedzińcu Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie.
W tracie pikniku integracyjnego będzie dużo atrakcji, niespodzianek
oraz występ gwiazdy. Wieczorem, zgodnie z tradycją obchodów

święta powiatu radziejowskiego, odbędzie się gala podsumowująca
odbywające się na terenie powiatu festiwale piosenki, podczas której rozbawią nas występy kabaretów, a muzyka wyjątkowych gości
pozwoli nam przeżyć niezwykłe chwile.
W drugim dniu (sobota) przewidziano różnorodne zawody sportowe, od rywalizacji wędkarzy po zawody strzeleckie. Dla wielbicieli
muzyki zaplanowano koncert uczniów i nauczycieli radziejowskiej
Szkoły Muzycznej, którym zostaną zainaugurowane obchody 20-lecia jej powstania. Święto Powiatu Radziejowskiego zakończy się
w niedzielę Piknikiem Rodzinnym w Połajewie nad Gopłem, podczas którego będzie dużo atrakcji przewidzianych dla całych rodzin.
Tradycyjnie miłośnicy dwóch kółek będą mogli wziąć udział w rajdzie motocyklowym lub rowerowym. Po raz drugi, razem z obchodami Święta Powiatu Radziejowskiego, odbędzie się również Bieg
o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim.
Tekst: Katarzyna Nowak
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Szkolenie służb ratowniczych
na temat wypadków masowych
W sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radziejowie, 17 lutego
br., odbyło się szkolenie dla służb ratowniczych dotyczące zasad postępowania w wypadkach masowych. Organizatorem
szkolenia był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Radziejowie, a patronat nad nim objął starosta radziejowski.

W spotkaniu głos zabrał m.in. starosta Jarosław Kołtuniak

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ratowników powiatu radziejowskiego
i miejscowości ościennych

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem uczestników przez dyrektora SPZOZ w Radziejowie Sebastiana Jankiewicza oraz starostę
Jarosława Kołtuniaka. Szkolenie poprowadził dr nauk o zdrowiu
Dominik Chmiel, kierownik koordynacji ratownictwa medycznego
w radziejowskim szpitalu. Uczestniczyli w nim ratownicy medyczni
i pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego

w Inowrocławiu, Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie i Włocławku;
pracownicy dyspozytorni ratownictwa medycznego z Torunia i Bydgoszczy, pracownicy Wojska Polskiego z Bydgoszczy; pracownicy
wydziału medycznego wydziału prewencji policji z Bydgoszczy; studenci akademickiej grupy ratowniczej Collegium Medicum z Bydgoszczy, ratownicy WOPR z Kruszwicy, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie oraz funkcjonariusze
z Powiatowej Komendy Policji w Radziejowie.
Szkolenie z zasad postępowania w wypadkach masowych było
okazją do uzupełnienia wiedzy przez uczestników, ale także podzieleniem się doświadczeniami zdobytymi w codziennej pracy służb
ratowniczych.
Tekst/Foto: Monika Czyżewska

KGW „motorem” aktywności społecznej
w swoim środowisku
Spotkanie sprawozdawcze członkiń Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu radziejowskiego odbyło
się w Czołowie 12 lutego br. Uczestniczyli w nim: kierownik powiatowy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Urszula
Nowakowska oraz wicestarosta Grzegorz Piasecki, który podziękował wszystkim członkiniom za aktywną pracę społeczną
oraz zaangażowanie w promocje naszego powiatu i za udaną
współpracę.

przewodniczącą Powiatowej Rady KGW Urszulę Rosół. Przedstawiono wszystkie zrealizowane w okresie sprawozdawczym działania
sfinansowane z dotacji budżetu powiatu. Następnie przewodniczące gminne poszczególnych kół przedstawiły sprawozdanie z działaln ści za 2019 rok. Wymieniano szereg przedsięwzięć zrealizowanych i podejmowanych przez poszczególne koła. Dowiedzieliśmy
się, jak prężnie działały kobiety wiejskie i jak wiele podejmowały
inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia na wsi
Nadmienić należy, iż na terenie powiatu działa 46 Kół Gospodyń
Wiejskich, z czego 13 kół dokonało w 2019 roku formalnej rejestracji
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku
z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o kołach gospodyń wiejskich i tym samym mają możliwość korzystanie ze środków
rządowych.
Tekst/Foto: Małgorzata Patyk

W zebraniu sprawozdawczym uczestniczył wicestarosta Grzegorz Piasecki

Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności Powiatowej Rady za ubiegły rok. W pierwszej kolejności zebrani wysłuchali sprawozdania merytorycznego odczytanego przez
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Z muzycznego podwórka
Styczeń w szkole to czas przesłuchań półrocznych, popisów klasowych, a także ferii zimowych. Jednak w tym mocno napiętym
i wypełnionym ciężką pracą czasie, uczniowie oraz nauczyciele
znaleźli czas, aby podzielić się swoją muzyką z innymi.
15 stycznia br. Kamila Sikorska i Łukasz Sylwestrzak zorganizowali koncert zatytułowany „Jaka to kolęda”. Dźwięki kolęd i pastorałek rozbrzmiewały radośnie w uroczych wykonaniach młodych
artystów. Publiczność z uwagą podziwiała występy indywidualne
i grupowe. Popis z humorem poprowadził Łukasz Sylwestrzak. Koncert udowodnił, iż również skrzypkowie (nauczyciele) potrafią być
wspaniałymi akompaniatorami.
19 stycznia br. w kościele farnym szkolna orkiestra dęta zapewniła oprawę muzyczną, a także wykonała bezpośrednio po mszy św.
koncert kolęd, który został bardzo ciepło przyjęty przez wiernych
uczestniczących w liturgii. Dyrygował Robert Stranc, a w koncercie
oprócz uczniów zaprezentowali się nauczyciele z sekcji instrumentów dętych blaszanych oraz dętych drewnianych.

Młodzi i utalentowani skrzypkowie

11 lutego br. w sali koncertowej szkoły muzycznej odbyły się
„Warsztaty klarnetowe”, które poprowadził dr Paweł Kroczek z Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.
Zapraszamy na kolejne wydarzenia muzyczne w naszej szkole.
Tekst: Lila Filutowska
Foto: archiwum szkoły

Szukasz porady
prawnej?
Skorzystaj z pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana
jest w Starostwie Powiatowym przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie w godzinach:
– poniedziałek od godz. 730 do 1130
– wtorek od godz. 1600 do 2000
– środa od godz. 730 do godz. 1130
– czwartek od godz. 1600 do godz. 2000
– piątek od godz. 1600 do godz. 2000
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana
w Urzędach Gmin w powiecie radziejowskim
przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe
z siedzibą w Brusach
– poniedziałek – Bytoń – od godz. 800 do 1200
– radca prawny
– wtorek – Dobre – od godz. 730 do 1130 – radca prawny
– środa – Topólka – od godz. 730 do godz. 1130
– radca prawny
– czwartek – Piotrków Kujawski – od godz.
800 do godz.1200 Biblioteka i Ośrodek Kultury
w Piotrkowie Kujawskim – radca prawny
– czwartek – Osięciny – od godz. 1500 do
godz. 1900 – adwokat

Edukacja

Używki?
Nie, dziękuję!
Szkolne Koło PCK, pedagog szkolny, pielęgniarka szkolna i biblioteka szkolna byli organizatorami I Szkolnego Tygodnia Profilaktyki. Spotkania w ramach realizacji zadań projektowych
odbywały się w dniach od 20 do 24 stycznia br. w Zespole Szkół
Mechanicznych w Radziejowie. Główne cele tygodnia profilaktyki to: kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia, uzmysłowienie własnej odpowiedzialności za harmonijny rozwój
psychofizyczny, uświadomienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z różnych nałogów i uzależnień.
W poniedziałek uczniowie spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, a tematem przewodnim
było bezpieczeństwo podczas ferii i przeciwdziałanie zachowaniom
ryzykownym. Wtorek to dzień poświęcony uzależnieniom od

narkotyków, dopalaczy i innych substancji zastępczych. Młodzież wzięła udział w zajęciach z pracownikiem Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie na temat zagrożeń
związanych z eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi. Mieli także okazję sprawdzić – w bezpiecznych warunkach
– jaki wpływ wywiera spożywanie tych substancji na zachowanie
człowieka, testując alkogogle i narkogole.

Funkcjonariusze z radziejowskiej komendy policji rozmawiali z młodzieżą na temat
używek i konsekwencji ich zażywania

W środę młodzież spotkała się z przedstawicielem Poradni Terapii Uzależnień od alkoholu i miała okazję poznać historię osobistych
doświadczeń zmagania się z problemem alkoholizmu osoby niepijącej od 18 lat. Spotkanie to było bardzo poruszające dla wszystkich.
W tym dniu odbyło się również spotkanie dla dziewcząt z panią
pedagog szkolną, która przeprowadziła zajęcia z programu profilaktycznego „Ars – jak dbać o miłość?”
Czwartek upłynął pod hasłem „Nie lubię papierosów”. Uczniowie
przygotowali apel po tym samym tytułem. Rozstrzygnięty został
także konkurs plastyczny nawiązujący do tematyki dnia. Pierwsze
miejsce zajęła Magdalena Błażewska z klasy 3 Fk, drugie – Anna
Zielińska z klasy 3 TLm, a trzecie – Kacper Laskowski z klasy 2 Sm.
Wyróżnienia otrzymały: Andżelika Olszewska z klasy 3 TLm, Kamila Szuman z klasy 1 Mw i Joanna Bartczak z klasy 1 Tli. W piątek
w świetlicy można było podziwiać nagrodzone prace zebrane na
wystawie pokonkursowej i zapoznać się z ulotkami na temat uzależnień.
W związku z dużym zainteresowaniem tą tematyką ze strony
uczniów i nauczycieli, podobne akcje będą podejmowane cyklicznie w kolejnych latach. Prowadząc wielopłaszczyznową profilaktykę
uzależnień, chcemy przestrzec młodzież przed zgubnym skutkiem
zażywania środków uzależniających, do których jest coraz łatwiejszy
dostęp.
Tekst: Ewelina Łodygowska
Foto: ze zbiorów ZSM
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„Srebrna” szkoła 2020
Uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu
Liceów i Techników Perspektywy 2020 odbyło się 9 stycznia. W tym roku również możemy
czuć się usatysfakcjonowani, ponieważ nasza
szkoła po raz kolejny znalazła się w gronie
wyróżnionych. Technikum im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce zajęło 17 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. Tym samym
otrzymaliśmy honorowy tytuł „Srebrnej” Szkoły wraz
ze związanym z tym graficznym znakiem jakości.
Kryteria oceniania szkół ulegały modyfikacji na przestrzeni lat.
Biorąc pod uwagę zestawienia techników szczególną uwagę zwracano na wyniki matury z przedmiotów dodatkowych i obowiązkowych, egzaminu zawodowego oraz sukcesów szkoły w olimpiadach.
Tegoroczne zdobycie srebrnej tarczy napawa nas dumą, ponieważ
w 2019 roku przypadł nam brąz. Wspólna praca nauczycieli
i uczniów naszej szkoły zaowocowała dobrymi wynikami egzaminów zawodowych i maturalnych. Wszystkim pracownikom szkoły
oraz młodzieży życzymy motywacji w działaniu, a także wytrwałości
w dążeniu do celu. Pniemy się wyżej... A złoto coraz bliżej!
Tekst: ZSRCKU w Przemystce

Uczeń „Przemystki”
z indeksem wyższej
uczelni w kieszeni
Prestiżowym konkursem dla uczniów
szkół średnich jest Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im.
Profesora Kazimierza Sokołowskiego,
którego XXII edycja odbyła się 6 grudnia
2019 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wzięło w niej udział
128 uczestników reprezentujących szkoły
z całej Polski. Konkurs wymaga szerokiej
wiedzy z zakresu ekonomii, a także dobrej
znajomości procesów gospodarczych i wa- (od lewej) Jakub Gajewski,
runków funkcjonowania gospodarki. Tym Marian Bandyszewski
bardziej cieszy fakt, że w ścisłym gronie
jego laureatów znalazł się uczeń klasy III Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół RCKU w Przemystce – Jakub Gajewski, który
uplasował się na IX miejscu w kraju, wykazując się ogromną wiedzą
i otworzył sobie drogę na wybrany kierunek studiów prowadzonych
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Inni laureaci
reprezentowali renomowane szkoły, głównie licea ogólnokształcące, m.in. VIII LO w Poznaniu, V LO w Toruniu czy Uniwersyteckie
Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, które w rankingu liceów ogólnokształcących 2020 znalazło się na I miejscu w kraju.
Uroczystość wręczenia nagród, w której uczestniczył Jakub wraz
z opiekunem Marianem Bandyszewskim, odbyła się 11 stycznia
2020 r. w Auli UMK w Toruniu i została połączona z rozdaniem dyplomów absolwentom studiów magisterskich.
Zespół Szkół RCKU w Przemystce to placówka z tradycjami, powszechnie znana z wysokiej jakości kształcenia. W bieżącym roku
znalazła się na 17 miejscu w województwie kujawsko-pomorskim
i 254 miejscu w kraju w rankingu „Perspektyw”.
Tekst: ZSRCKU w Przemystce
Foto: nadesłane

Kultura
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Kolędowo w „Mechaniku”
Regionalny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda” wystartował
16 stycznia 2020r. w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego
w Radziejowie. Celem konkursu była
prezentacja dorobku artystycznego solistów, popularyzacja śpiewania kolęd
i pastorałek oraz piosenek o tematyce
związanej z Bożym Narodzeniem, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń
artystycznych młodych wokalistów, amatorów.
Przesłuchania wokalistów ze szkół podstawowych regionu trwały dwa dni. Na scenie pojawiło się 70 solistów, którzy wykonali
kolędy i pastorałki w różnych aranżacjach.
W konkursowym jury zasiedli: Danuta Wielgosz, Beata Lipska, Aleksandra Ziółkowska,
Janusz Jagodziński i Karol Brzykcy. Jury oceniało warunki głosowe uczestników, interpretację utworów, ogólny wyraz artystyczny,
muzykalność, poprawność pod względem
językowym i dykcyjnym. Wyłoniło laureatów
w dwóch kategoriach: klasy 1-4 i 5-8.
I kategoria – Grand Prix – Julia Przybylska, 1 miejsce – Kinga Podlasińska, 2 miejsce – Natalia Mordyl, 3 miejsce – Barbara
Charysz.
II kategoria – Grand Prix – Julia Wiśniewska, 1 miejsce – Julia Mordyl, 2 miejsce – Zuzanna Matusiak, 3 miejsce – Bartosz Augustyniak.
Zwieńczeniem przesłuchań był koncert
galowy, w trakcie którego laureaci otrzy-

Uczestnicy Regionalnego Konkursu Kolęd i Pastorałek z organizatorami i opiekunami

mali nagrody i przypomnieli jeszcze raz
wykonane przez siebie kolędy i pastorałki.
Publiczność była zachwycona występami
i nagradzała wykonawców gromkimi brawami. Młodzi artyści i ich opiekunowie podkreślali wysoki poziom artystyczny i bardzo
dobrą organizację imprezy oraz kujawską
gościnność. Uczestnicy zapewniali, że wrócą
za rok.
Sukces organizacyjny konkursu nie byłby
możliwy bez wsparcia lokalnych przedsiębiorców i instytucji. Dziękujemy za pomoc
oraz wsparcie działań szkoły. Na szczególne
podziękowania organizatorów zasługują:
Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim,

Bank Spółdzielczy w Radziejowie, ROLHOD
spółka z o. o. w Wąsewie, Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie, Piekarnia ALS
w Radziejowie, Zakład Cukierniczo-Piekarniczy AS w Piotrkowie Kujawskim.
Pomysłodawcami i głównymi organizatorami byli nauczyciele Zespołu Szkół
Mechanicznych w Radziejowie: Wioletta
Chrzanowska, Karol Brzykcy i Krzysztof
Chrzanowski. Nad aranżacją sceny czuwała
Aurelia Barczak, a słodki poczęstunek przygotowali uczniowie klas gastronomicznych
pod opieką Ewy Estkowskiej i Katarzyny Matykiewicz.
Tekst/Foto: organizatorzy

„Miło szaleć, kiedy czas po temu...”
Kilka ostatnich lat minęło nam wszystkim zadziwiająco szybko.
Pozostało już tylko sto dni do matury… Uczniowie ZS RCKU w Przemystce zdobywali wiedzę i spełniali swoje marzenia. Ciężko pracowali, by osiągnąć wyznaczone cele. W sobotni wieczór, 25 stycznia 2020 roku, zapragnęli jednak odłożyć na bok wszelkie troski

Poloneza czas zacząć...

oraz zmartwienia. Pojawili się w Restauracji Jutrzenka Medical Spa
w Wieńcu Zdroju, by tradycji stało się zadość… W przepięknych
strojach, z uśmiechem na ustach i młodzieńczym błyskiem w oku
uroczystość rozpoczęli staropolskim tańcem – polonezem. Barwny
korowód par prowadziła dyrekcja szkoły – Jacek Malinowski i Marzena Gorzycka. Przy rytmach muzyki, gdzieś „w tle”, dało się odczuć
wzruszenie i niewysłowioną radość. Wśród zgromadzonych gości
pojawił się również Jan Nocoń, członek Rady Powiatu Radziejowskiego. Swoją obecnością oraz słowami skierowanymi do młodzieży
uświetnił wieczorną uroczystość. Nie zabrakło także nauczycieli oraz
rodziców, dzięki którym wszyscy mogliśmy być świadkami a zarazem uczestnikami tego wyjątkowego zdarzenia. Maturzyści stanęli
na wysokości zadania. Poza cudowną atmosferą podarowali nam
również całą serię niesamowitych doznań. Były podziękowania dla
dyrekcji szkoły, dedykacje dla wychowawców oraz ukłony i piękne
kwiaty dla rodziców. Rzeczywistość uczniowska zawsze była interesująca i zabawna, dlatego nie mogło zabraknąć „widowiskowego
spektaklu”, który wywołał ogromne poruszenie wśród zgromadzonych. Męska część maturzystów przygotowała dla wszystkich gości
pokaz swoich umiejętności tanecznych. Panowie, gratulujemy odwagi i poczucia humoru. Owacjom nie było końca! No cóż! A teraz,
po szalonej zabawie, pozostało Wam sto dni ciężkiej pracy. Powodzenia na maturze!
Tekst: Dominika Pakulska
Foto: Kornelia Patyk
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Podróż lokomotywą Tuwima
Edukacja teatralna w szkole to nie tylko
krzewienie kultury żywego słowa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych i
umiejętności aktorskich uczniów, ale także pobudzanie ich twórczej aktywność i
pomysł na spędzenie wolnego czasu. W
Szkole Podstawowej w Osięcinach już od
siedemnastu lat funkcjonuje dziecięce
koło teatralne „Szkolne Ludki” prowadzone przez Katarzynę Simińską.
Grupa skupiająca uczniów z klas młodszych ma w swoim dorobku ponad trzydzieści spektakli, których scenariusze opracowane zostały na kanonach literatury dziecięcej.
„Kopciuszek”, „Królewna Śnieżka”, „Kot w butach”, „Calineczka,” „Śpiąca królewna”, „Dwie
Dorotki”, „Pan Twardowski” – to tytuły przedstawień tylko z ostatnich lat. W dorobku
grupy znalazły się wyróżnienia i statuetki
zdobyte w gminnych i powiatowych przeglądach teatralnych.
10 stycznia br. koło zaprezentowało społeczności szkolnej, rodzicom, przedszkolakom, babciom i dziadkom przedstawienie
pt. „Podróż lokomotywą Tuwima”. Mali aktorzy zabrali publiczność w kolejową podróż
po pełnej humoru krainie wierszy uwielbianego przez dzieci poety. Na scenie zaprezentowali się m.in.: Zosia Samosia, Grześ,

Szczere uśmiechy i gromkie brawa publiczności dla małych aktorów sprawiły, że dla takich chwil warto było
podjąć trud wielomiesięcznych przygotowań

Słowik wraz z troskliwą żoną, roztargniony Hilary, nieustraszony Rycerz Krzykalski i bujający
w obłokach Dyzio Marzyciel. Poruszenie wśród widowni wywołało pojawienie się zabawnych postaci, które w pocie czoła starały się wyciągnąć jędrną i krzepką rzepkę.
Dla członków koła, którymi w bieżącym roku szkolnym są pierwszoklasiści, było to niezwykłe wydarzenie, ponieważ pierwszy raz zaprezentowali się na szkolnej scenie. Musieli
pokonać tremę, wykazać się nie tylko umiejętnością recytacji, śpiewu, ale też i tańca. Uroku
dodawały im z pewnością barwne kostiumy.

Tekst: Katarzyna Simińska
Foto: Małgorzata Kwaśna

Różne oblicza miłości
W przeddzień Święta Zakochanych radziejowska biblioteka
zaprosiła miłośników poezji na wieczór zatytułowany „Miłość
niejedno ma imię”. Piękne recytacje, ilustrowane muzyką i obrazem, wprowadziły nastrój zadumy i refleksji.

spotkania wysłuchali strof polskich klasyków poezji – m.in. Adama
Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Wisławy Szymborskiej czy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, a także wierszy napisanych przez
poetów związanych z powiatem radziejowskim: Elżbietę Okunowską, Aleksandrę Sas Wisłocką, Mirosławę Waszak i Dionizego Wojciechowskiego.

(od lewej): Danuta Wielgosz, Wanda Wiatrowska, Alina Krupińska

Autorkami scenariusza były: Alina Krupińska, Wanda Wiatrowska
i Danuta Wielgosz. Prezentację utworów poetyckich poprzedziła
krótka prelekcja na temat miłości – uczucia, które doświadczamy,
jednak wciąż nie poznaliśmy je wystarczająco dobrze. Rzadko zastanawiamy się, czym naprawdę jest miłość? Ile dla nas znaczy? Mówiąc miłość, najczęściej myślimy o silnym uczuciu pomiędzy kobietą
i mężczyzną, przepełnionym oczarowaniem i zmysłowością. Ale miłość to także ukochanie Ojczyzny, miłość rodzicielska, przyjacielska,
braterska czy do Boga. Autorki scenariusza pokazały na przykładzie
wybranych wierszy różne oblicza tego jednego z najważniejszych
uczuć. Bo któż piękniej mówi i pisze o miłości, niż poeci. Uczestnicy

Publiczność w skupieniu wysłuchała programu poetyckiego

Wieczór upłynął w kameralnej, niezwykłej atmosferze wsłuchania się w poezję. Przy kawie i słodkim poczęstunku długo rozmawiano o miłości i różnych jej obliczach.
Tekst: Wanda Wiatrowska
Foto: MiPBP w Radziejowie
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Z wizytą w Grudziądzu
Członkowie Rady Seniorów w Bytoniu oraz seniorzy z gminy Bytoń, korzystając z zaproszenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”, uczestniczyli w obchodach
Wojewódzkiego Dnia Seniora, które odbyło się w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu.
W programie wycieczki było zwiedzanie z przewodnikiem zabytków miasta, a następnie udział w obchodach Dnia Seniora, którego
gwiazdą był duet Czesław Majewski – Janusz Tylman znany z programu telewizyjnego „Śpiewające fortepiany”. Ponadto w programie
imprezy ujęto m.in.: występy artystyczne seniorów z naszego województwa, koncert zespołu młodzieżowego Hope z Grudziądza, wystawę twórczości seniorów, pokaz zumby, konkursy i inne atrakcje.
Swój kącik artystyczny zaprezentowały też panie z naszej gminy:
Alina Słomczewska, Beata Witkowska i Halina Pietrzak. Dla wszystkich gości był wspólny poczęstunek. Odbyło się też spotkanie przewodniczących Rad Seniorów, w trakcie którego wymieniono się doświadczeniami i osiągnięciami.
Tekst/Foto: Wanda Malinowska

Kącik artystyczny zaprezentowany przez członkinie Klubu Seniora – prace wykonane
szydełkiem, na drutach i haftowane. Na zdjęciu Alina Słomczewska wśród swoich prac

Na kujawską nutę
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, są takie dwa dni,
kiedy każdemu robi się cieplej na sercu. To święto naszych kochanych babć i dziadków. W naszej placówce zapraszanie babć
i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest już tradycją.
To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości.
22 stycznia w sali widowiskowej Wiejskiego Centrum Kultury
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytoniu odbyła się wspaniała impreza, na którą licznie przybyli dziadkowie. Renata Szymborska, dyrektor placówki przywitała gości ciepłymi słowami i złożyła życzenia
babciom i dziadkom. W sali rozbrzmiały dźwięki kujawskich piosenek w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Kujawy Bachorne”.
Wójt gminy Artur Ruciński podziękował wszystkim za przybycie,
złożył gorące życzenia i zaprosił do wspólnego biesiadowania. Dziękujemy paniom z KGW ze Stróżewa za przygotowanie pysznych faworków. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.
Tekst: Renata Szymborska
Foto: archiwum WCKiBP w Bytoniu

Zespół folklorystyczny „Kujawy Bachorne”

Stop dla nudy! Ferie w bibliotece
Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku, Wiejskie
Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Bytoniu zorganizowała bogaty i ciekawy program zajęć. W dniach od 27 do 31 stycznia br. dzieci w wieku 5–10 lat skorzystały z wielu aktywnych form
spędzania wolnego czasu, w tym zajęć muzycznych, plastycznych,
ruchowych, kulinarnych. W nowocześnie urządzonej sali widowiskowej odbywały się seanse filmowe. Z inicjatywy wójta Artura Rucińskiego program ferii został tak ułożony, aby wszystkie chętne dzieci
miały możliwość z niego skorzystać.
W ostatnim dniu zajęć odbyliśmy wycieczkę do Torunia na lodowisko. Wyjazd był sfinansowany w całości z Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bytoniu. Przed wejściem na lodowisko
odwiedziliśmy McDonalda, by się posilić i nabrać sił do wojaży na
lodzie. Wszystkim uczestnikom dopisywał dobry humor i nie opuszczał ich ani na moment.
Serdecznie dziękujemy wójtowi Arturowi Rucińskiemu i Katarzynie Krasuckiej za pomoc podczas wyjazdu na lodowisko oraz Beacie
Witkowskiej i Krystynie Majchrzak za pomoc w warsztatach kulinarnych.
Tekst: Renata Szymborska
Foto: archiwum WCKiBP w Bytoniu

Gry i zabawy
na lodowisku
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Etap powiatowy rozstrzygnięty.
Nagrody rozdane
W świetlicy wiejskiej w Byczynie, 17 stycznia br., odbyło się podsumowanie etapu powiatowego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. Lokalizacja tego spotkania
nie była przypadkowa. Organizatorzy, tj. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radziejowie
planuje, co roku z tej okazji spotykać się w innej gminie, by pokazać laureatom konkursu,
jakim sprzętem ratowniczo-gaśniczym dysponują strażacy ochotnicy z poszczególnych
gmin. Ma to na celu zachęcić dzieci i młodzież Wspólne zdjęcie laureatów i zaproszonych gości
Klasy IV-VI: Wiktoria Bassa – SP w Płowcach (opiekun Urszula
do zasilenia szeregów jednostek OSP, które z roku na rok są coraz lepiej wyposażone. W Byczynie laureaci konkursu wraz z opiekunami Fer); Paweł Małkowski – SP w Kościelnej Wsi (opiekun Małgorzamogli zobaczyć m. in. dwa nowe średnie samochody ratowniczo-ga- ta Kapelińska); Bartosz Szymański – PSP w Byczu (opiekun Emilia
Lewandowska) Izabela Orłowska – SP w Topólce (opiekun Eliza
śnicze, którymi dysponują jednostki OSP w Dobrem i Krzywosądzy.
Część oficjalna uroczystości odbyła się w przebudowanej w ubie- Ospalska-Grudzień); Martyna Pitulska – PSP w Krzywosądzy (opiegłym roku świetlicy wiejskiej w Byczynie, z której korzystają miejsco- kun Bożena Kracińska.)
Klasy VII-VIII: Katarzyna Roszak – SP w Kościelnej Wsi (opiewi strażacy ochotnicy. Komisja, po dokonaniu oceny, postanowiła
zakwalifikować do etapu wojewódzkiego konkursu plastycznego kun Małgorzata Kapelińska); Gabriela Kubiak – SP w Bieganowie
prace przygotowane przez dzieci i młodzież w czterech kategoriach (opiekun Mariola Błoch); Julia Koprowska – SP w Topólce (opiekun
Eliza Ospalska-Grudzień); Paulina Czyżewska – SP w Kościelnej Wsi
wiekowych:
Grupa przedszkolna: Izabela Opasik – Przedszkole Gminne (opiekun Małgorzata Kapelińska); Mateusz Fer – PSP w Piotrkowie
w Osięcinach (opiekun Magdalena Majchrzak); Julita Sztejkow- Kujawskim (opiekun Anita Włodarska).
Nagrody w konkursie laureaci odebrali z rąk Artura Rucińskiego,
ska – PSP w Byczu (opiekun Monika Ciesielska); Zuzanna Rosińska
– Przedszkole Komunalne w Osięcinach (opiekun Ewa Marwicka); wójta gminy Bytoń, Stefana Śpibidy, wójta gminy Dobre, SławomiAleksandra Modrzejewska – SP w Topólce (opiekun Marzanna Da- ra Boguckiego, burmistrza miasta i gminy Piotrków Kujawski oraz
nielewicz); Oliwier Rogacki – Przedszkole Gminne w Skibinie (opie- mł. bryg. Adama Małeckiego, komendanta Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Radziejowie. Słodki poczęstunek dla przybyłych
kun Iwona Gapska).
Klasy I-III: Patrycja Pitulska – PSP w Krzywosądzy (opiekun Bo- gości przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Byczynie
żena Kracińska); Paulina Biernacka – NSP w Pocierzynie (opiekun Kolonii oraz Halina Dylewska, sołtys sołectwa Byczyna. Oprawę muJoanna Miziłek); Patryk Chachulski – SP w Topólce (opiekun Alek- zyczną spotkania zapewnił zespół ludowy „Kujawioki od Dobrego”.
Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy
sandra Kolad); Patrycja Smentek – PSP w Piotrkowie Kujawskim
(opiekun Aneta Płachecińska); Nadia Krzyżanowska – SP w Płow- sukcesów w etapie wojewódzkim konkursu.
cach (op. Iwona Adrian); Błażej Stawicki – SP w Paniewie (opiekun
Tekst: Krzysztof Staszak
Foto: Archiwum UG Dobre
Beata Jaskólska).

Aktywne ferie
Czas ferii zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem minął bardzo aktywnie. Dzieci mogły skorzystać z ciekawej oferty
spędzenia wolnego czasu. Od wtorku do piątku czekała na nich
dobra zabawa i inspirujące zajęcia.
W pierwszym tygodniu ferii zorganizowane zostały dwugodzinne animacje z „Fantazją”. Różnorodne gry i zabawy ruchowe
dostarczyły wielu wrażeń. O godzinie 1600 odbyły się otwarte zajęcia taneczne. W tym dniu również na sali gimnastycznej Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dobrem rozegrany został Turniej Halowej
Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOK w Dobrem w kategorii trampkarz (8–10 lat). Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary
ufundowane przez dyrektora GOK-u. W środę dzieci bawiły się na zajęciach muzyczno-ruchowych. Czwartek upłynął w rytmach zumby,
a piątek był okazją do ekspresji plastycznej.
W drugim tygodniu ferii atrakcją był bal karnawałowy zorganizowany 4 lutego. Wszyscy mali uczestnicy przybyli w pięknych strojach
karnawałowych i sprawili, że sala widowiskowa GOK-u wypełniła się
różnorodnymi bajkowymi postaciami. W środę amatorzy zajęć plastycznych wraz z rodzicami – pod czujnym okiem instruktora – wykonywali prace w różnych technikach plastycznych. Także w tym dniu
zorganizowany został turniej tenisa stołowego o puchar dyrektora

Uczestnicy balu karnawałowego

GOK-u. Do wspólnej zabawy zostali zaproszeni także rodzice, którzy
w czwartek mogli razem z dziećmi uczestniczyć w zajęciach zumby.
W piątek GOK zaprosił dzieci na warsztaty kulinarne – „Mały MasterChef”, które prowadziły panie z KGW w Bronisławiu. Na zakończenie
odbył się spektakl dla dzieci szkół podstawowych i w wieku przedszkolnym pt. „ Baśń dla małych łakomczuszków – tajemnica zdrowych
brzuszków” w wykonaniu aktorów z Teatru „Maska” z Krakowa.
Na zakończenie ferii zimowych w sobotę na sali PSP w Dobrem
rozegrany został turniej piłki nożnej w kat. OPEN o Puchar Wójta
Gminy Dobre.
Tekst/Foto: Aleksandra Szymczak
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Nasi wśród laureatów konkursu
Rolnik Pomorza i Kujaw
Gala finałowa konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw odbyła się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy 11.01.2020 r. Podczas uroczystości nagrodzono przedsiębiorców rolnych, których gospodarstwa
wyróżniają się na tle innych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Rolnicy z gminy Osięciny Państwo Monika i Dariusz Bartczak zostali laureatami konkursu w kategorii produkcji zwierzęcej.
Serdecznie gratulujemy. W spotkaniu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który powiedział do
wszystkich laureatów: Serdecznie wszystkim gratuluję! Rozwijajcie
swoje gospodarstwa, dbajcie o wasze rodziny, ale bądźcie także liderami swoich społeczności lokalnych. Inicjujcie, angażujcie się w różne
wydarzenia ważne dla całego narodu”.
Tekst/Foto: UG Osięciny

Państwo Bartczakowie
ze zwycięską statuetką

Mikroinstalacje fotowoltaiczne w OHZ Osięciny
Fotowoltaika to innowacyjne i przyszłościowe rozwiązanie pozyskiwania źródła energii odnawialnej niezbędnej do obniżania kosztów

funkcjonowania spółki, jak również wyjście naprzeciw oczekiwaniom i szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego.
Uroczystość włączenia do sieci energetycznej nowo wybudowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych odbyła się 24 stycznia
w OHZ Osięciny. Wybudowano mikroinstalacje po 151 paneli każda
w gospodarstwach: Osięciny, Latkowo, Chotel i na terenie suszarni
i mieszalni pasz w miejscowości Osięciny. Gościem honorowym uroczystości był Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas uroczystości zakres działania spółki omówił Janusz
Zaremba - prezes Zarządu. Głos zabrali również Jan Krzysztof Ardanowski, Józef Łyczak - senator RP, Jarosława Wiśniewski - zastępca
dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz inni zaproszeni goście.
Tekst: UG Osięciny
Foto: MRiRW

Mikroinstalacje fotowoltaiczne w OHZ Osięciny

Obóz narciarski 2020
Chcąc zapewnić dzieciom aktywny wypoczynek
na okres ferii zimowych, Szkoła Podstawowa
w Osięcinach po raz jedenasty zorganizowała wyjazd na zimowisko do Białego Dunajca. Tym razem
było nas 49 uczestników.
Wyjechaliśmy 31 stycznia rano i na godz. 17.00 dotarliśmy na miejsce. Po kolacji wypożyczyliśmy narty
i deski snowboardowe, żeby następnego dnia rano
znaleźć się na stoku. Po krótkiej rozgrzewce jedna
część grupy poszła na wyciąg, a druga stawiała pierwsze kroki na deskach i nartach pod okiem instruktorów.
Ku zaskoczeniu wszystkich, już pierwszego dnia cała
grupa potrafiła zjeżdżać z górki. Ze stoku mogliśmy
podziwiać cudowny krajobraz Tatr. W trakcie pobytu
byliśmy na basenie termalnym „Antałówka” i na Krupówkach (kupić upominki najbliższym). Każdy dzień
pobytu był uatrakcyjniany przez gospodarzy i kucharki, którzy dbali, byśmy wypoczęli oraz smacznie i zdrowo się odżywiali. 5 lutego rano wyruszyliśmy w drogę
powrotną. wróciliśmy Był to bardzo udany wyjazd, pełen niezapomnianych przygód, aż szkoda, że tak szybko się skończył. Do zobaczenia na stoku za rok!
Tekst: Polaszek Zofia, Dąbrowska Agnieszka,
Wojtkowska Aneta

Biały Dunajec – narty
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W tym dniu nie brakowało gorących serc
Już po raz kolejny w Piotrkowie Kujawskim zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. 28. Finał rozpoczęły zmagania dzikich drużyn
dzieci z klas IV-VI i VII-VIII. Wszyscy uczestnicy dzielnie walczyli o zdobycie najwyższego miejsca na podium w wielu konkurencjach, m.in.:
bieg z przekładaniem szarfy, bieg ze skakanką, bieg z woreczkiem
gimnastycznym na głowie, toczenie piłki lekarskiej. W kategorii klas
IV-VI zwyciężyła drużyna pod nazwą „Dziewczyny Górą”, natomiast
w kategorii klas starszych I miejsce zdobyła drużyna „Kluski”. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe
dyplomy i gadżety. W tym samym czasie trwał Turniej Szachowy. Zwyciężył Jerzy Drzewiecki. W ciągu całego dnia 45 wolontariuszy zbierało pieniądze do puszek, a gdy tracili siły mogli nabrać je w „Przystanku
Biblioteka”, gdzie czekały na nich pyszne kanapki oraz gorąca herbata.
O godz. 17.00 rozpoczęła się część artystyczna 28. Finału WOŚP.
Imprezę otworzyli: p.o. dyrektora BiOK Przemysław Wawrzyniak oraz
wieloletnia prowadząca Wanda Wiatrowska. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowały się dzieci z Przedszkola Samorządowego „Kujawiaczek”, grupy taneczne działające przy BiOK-u,
wokaliści z piotrkowskiej szkoły podstawowej, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi oraz Orkiestra Dęta OSP pod
batutą kapelmistrza Stanisława Kornackiego. W przerwach między
występami prowadzona była licytacja „orkiestrowych” gadżetów.
Przy stoisku biblioteki trwała loteria fantowa, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Podczas tegorocznego Finału WOŚP, po raz pierwszy, możliwe
było zarejestrowanie się jako potencjalny dawca szpiku w ogól-

Występ zespołu tanecznego działającego przy piotrkowskim Domu Kultury

noświatowej bazie DKMS. Wolontariuszki Sonia Kołacka i Karolina
Cywińska z ramienia Fundacji DKMS zarejestrowały 17 osób, co
zdaniem koordynatora Dnia Dawcy Szpiku jest satysfakcjonującym
wynikiem.
Tuż przed końcem 28. Finału WOŚP burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski Sławomir Bogucki oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Arkadiusz Włodarski złożyli mieszkańcom noworoczne życzenia. O godz. 20.00 tradycyjnie wysłaliśmy „Światełko do nieba”.
Kwota zebrana w tym roku:16.399, 53 zł.
Tekst: Przemysław Wawrzyniak
Foto: Karolina Bladowska

Ferie, ferie... i po feriach
Jak co roku, Biblioteka i Ośrodek Kultury
w Piotrkowie Kujawskim przygotował dla
dzieci szereg zajęć w czasie ferii zimowych.
Rozpoczęliśmy od warsztatów malarskich
z Aleksandrą Sas Wisłocką, podczas których dzieci mogły zdobyć cenne informacje
dotyczące podstaw rysunku. Mamy okres
karnawału, dlatego nie mogło obyć się
bez chruścików, które dzieci własnoręcznie przygotowały pod czujnym okiem pań
z Koła Gospodyń Wiejskich. Na tym jednak
nie koniec słodkich niespodzianek. Podczas
wycieczki do Torunia w Manufakturze Piernika dzieci poznały tradycyjne receptury,
a następnie same wykonały pyszne pierniczki. Pobyt w Toruniu zakończył się spacerem
po Starym Mieście.
Na kolejnym spotkaniu uczestnicy mogli
wykazać się kreatywnością. „Mali projektanci” dali nowe życie zwykłym skarpetom,
z których stworzyli przezabawne pacynki.
W związku ze zbliżającym się dniem Św. Walentego, dzieci przygotowały przepięknie
ozdobione kartki dla najbliższych. Na zajęciach ruchowych uczestnicy ferii utrwalali
wiedzę z języka angielskiego. Duże wrażenie na wszystkich zrobił spektakl pod tytułem „Kopciuszek” w teatrze dramatycznym
w Płocku. Profesjonalni aktorzy, ogromna
scena sprawiły, że dzieci śledziły przedstawienie z zapartym tchem.
Ostatniego dnia Ośrodek Kultury gościł
wszystkie chętne dzieci, między innymi
z przedszkola „Kujawiaczek”, na przedsta-

Z wizytą w pięknym mieście Toruniu

wieniu pod tytułem „Nie wszystko złoto co się świeci” w wykonaniu artystów z „Blaszanego
Bębenka”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę i mile spędzony czas,
zapraszamy na kolejne wspólne spotkania.
Tekst: Instruktorzy BiOK
Foto: Justyna Biniecka

Wieści gminne z Radziejowa
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Ochotnicy z Broniewa
podsumowali miniony rok
Zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Broniewo odbyło się
28 stycznia br. w miejscowej remizie strażackiej. Spotkanie rozpoczęto od sprawozdań: z działalności w minionym roku, finansowego
i Komisji Rewizyjnej, która przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP. Następnie przedstawiono plan działalności
na rok 2020.
W zebraniu sprawozdawczym uczestniczyli członkowie OSP
i zaproszeni goście: włodarz gminy Marek Szuszman, prezes i komendant Zarządu Gminnego OSP w Radziejowie, komendant powiatowy PSP w Radziejowie i proboszcz miejscowej parafii. Podczas
obrad minutą ciszy uczczono pamięć niedawno zmarłego Jerzego
Zmierczaka, wieloletniego wójta gminy Radziejów oraz ochotników,
którzy odeszli na wieczną służbę w minionym roku.
Tekst/Foto: Mirosław Kowalski

Druhowie ochotnicy z Broniewa i zaproszeni gości

Było ciekawie i radośnie
Gminna Biblioteka Publiczna w Płowcach, jak co roku, była organizatorem zajęć dla dzieci w ramach akcji Ferie w bibliotece 2020.
Mimo nietypowej aury jak na tę porę roku, oferta programowa była
ciekawa, a uczestnicy nie mogli narzekać na nudę. Były zajęcia sportowe, turnieje w piłkarzyki, wyścigi kapsli (trochę zapomniana, ale
fajna zabawa), gry edukacyjne i planszowe, m.in. memo, scrabble.
Wędrowaliśmy po okolicy, wznosiliśmy niezwykłe budowle ze słomek konstrukcyjnych i jak to w bibliotece – wspólnie czytaliśmy.
Uczestnicy zajęć nie mogli narzekać na nudę i już deklarowali swój
udział w kolejnych zajęciach.
Tekst: Mirosław Moliński
Foto: Arleta Matuszewska

Zajęcia plastyczne

Spotkania przy choince
Okres karnawału to w gminie Radziejów czas szczególny. We
wszystkich sołectwach odbywają się spotkania choinkowe. Koordynatorem przedsięwzięcia na szczeblu gminy jest Urszula
Rosół – dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego
w Skibinie.
Nasza gmina jest pod tym względem wyjątkową w okolicy, bowiem wszystkie dzieci zamieszkałe na jej terenie, począwszy od
nowonarodzonych a skończywszy na 16-latkach, obdarowywani
są świątecznymi paczkami. Spotkania choinkowe organizowane są

Pamiątkowe zdjęcie ze św. Mikołajem

przez sołtysów, rady sołeckie jak i lokalny aktyw. W organizację imprez często zaangażowani są animatorzy, którzy cieszą się dużą popularnością zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców – jest to okazja
do wspólnego spędzenia czasu.
Wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie spotkań choinkowych – sołtysom, radom sołeckim, paniom z KGW, druhom
z OSP, animatorom – w imieniu obdarowanych składamy serdeczne
podziękowania.
Tekst: Mirosław Moliński
Foto: Agnieszka Królczak Kaczmarek

Zabawy interaktywne

Wieści gminne z Topólki

Podsumowanie inwestycji w 2019 roku
1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do remizy OSP w m. Topólka”
– umowa z wykonawcą tj. realizacja w okresie: od 06.09.2019r. do 15.10.2019 r.
– komisyjny odbiór: 04.10.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 26.519,99 zł
– wykonawca: Usługi Budowlane PETRBUD, Piotr Kwiatkowski, Wierzbinek
2. Fundusz Dróg Samorządowych zadania:
a) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 180815C w miejscowości Iłowo na odcinku od km 0+000 do km 0+730” – długości 730 mb
– data podpisania umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim: 22.10.2019 r.
– umowa z wykonawcą tj. realizacja w okresie: od 24.09.2019r. do 31.10.2019 r.
– komisyjny odbiór: 07.11.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 104.400,40 zł
– dofinansowanie w kwocie: 57.420,00 zł tj. udział 55%
– wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp.zo.o z Inowrocławia
b) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Dębianki i Czamaninek na odcinku od km 0+000 do km 0+170” – długości
170 mb
– data podpisania umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim: 22.10.2019 r.
– umowa z wykonawcą tj. realizacja w okresie: od 24.09.2019r. do 31.10.2019 r.
– komisyjny odbiór: 07.11.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 201.799,34 zł
– dofinansowanie w kwocie: 110.989,00 zł tj. udział 55%
– wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp.zo.o z Inowrocławia
c) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Torzewo położonej w miejscowości Torzewo”– długości 500,00 mb
– data podpisania umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim: 13.12.2019 r.
– umowa tj. realizacja w okresie: od 17.09.2019r. do 30.09.2019 r.
– komisyjny odbiór: 11.10.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 90.490,25 zł
– dofinansowanie w kwocie: 49.769,00 zł tj. udział 55%
– wykonawca: Zakład Usług Drogowych z Mogilna
Zadanie na liście rezerwowej z FDS, zadeklarowaliśmy wolę realizacji zadania
z środków FDS.
Całkowite dofinansowanie z FDS na w/w zadania: w kwocie ogółem
218.178,00 zł.
3. Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w 2019 roku”
– umowa tj. realizacja w okresie: od 25.06.2019r. do 31.10.2019 r.
– komisyjny odbiór: 20.08.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 688.197,60 zł
– zrealizowana długość dróg: 3.719,00 mb
– wykonawca: Zakład Usług Drogowych z Mogilna
– zadanie obejmowało:
a) „Przebudowę drogi gminnej w m. Paniewek położonej w miejscowości
Paniewek” – długości 480,00 mb
b) „Przebudowę drogi gminnej w m. Sierakowy położonej w miejscowości Sierakowy” – długości 280,00 mb
c) „Przebudowę drogi gminnej nr 180832C Sierakowy – Dębowiec położonej w m. Sierakowy” – długości 400,00 mb, która realizowana była
z udziałem środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej
oraz ze środków budżetu gminy. Województwo przeznaczyło środki budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości
24.000.00 zł w tym: całkowita wartość inwestycji – 62.385,60 zł,
dofinansowanie w kwocie 24.000,00 zł.
d) „Przebudowę drogi gminnej nr 180820C Rybiny–Kamieniec położonej
w m. Kamieniec i Chalno” – długości 550,00 mb
e) „Przebudowę drogi gminnej nr 180830C Kozjaty–Orle położonej
w m. Kamieńczyk” – długości 490,00 mb
f ) „Przebudowę drogi gminnej nr 180835C Orle – Rybiny położonej
w m. Orle” – długości 390,00 mb
g) „Przebudowę drogi gminnej w m. Znaniewo położonej w miejscowości
Znaniewo” – długości 500,00 mb
h) „Przebudowę drogi gminnej Znaniewo – Głuszynek położonej w miejscowości Głuszynek” – długości 384,00 mb
i) „Przebudowę drogi gminnej Nr 180113C Świerczyn – Iłowo położonej
w m. Świerczyn” – długości 245,00 mb
4. Zadanie pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej
Nr 2829C Sadłóg–Świerczyn w m. Świerczyn, gm. Topólka” – długości 77 mb.
– umowa tj. realizacja w okresie: od 29.07.2019r. do 30.08.2019 r.
– komisyjny odbiór: 06.08.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 24.255,00 zł
– wykonawca: Usługi Budowlane PETRBUD Piotr Kwiatkowski, Wierzbinek
gm. Sadlno.
5. Zdanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielkach”
– umowa tj. realizacja w okresie: od 08.07.2019r. do 16.09.2019 r.
– komisyjny odbiór: 19.09.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 32.895,89 zł
– wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk, Włocławek
6. Zdanie pn. „Remont dachu budynku remizy strażackiej w Paniewie”
– umowa tj. realizacja w okresie: od 11.07.2019r. do 30.11.2019 r.

– komisyjny odbiór: 04.12.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 56.000,00 zł
– wykonawca: „TOMPLAST” Tomasz Sołtysiński, Paniewo 43, 87-875 Topólka
7. Zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Topólce” współfinansowane w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2015-2020, Edycja 2019, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
– data podpisania umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim: 25.07.2019 r.
– umowa tj. realizacja w okresie: od 25.09.2019r. do 30.11.2019 r. – roboty
budowlane
– umowa tj. realizacja w okresie: od 13.11.2019r. do 16.12.2019 r. – zakup,
dostawa i montaż wyposażenia
– komisyjny odbiór robót budowlanych: 23.12.2019 r.
– odbiór wyposażenia: 13.12.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 194.258,28 zł
– dofinansowanie w kwocie: 150.000,00 zł, zaś wkład własny Beneficjenta w wysokości 44.258,28 zł. Projekt obejmuje koszty utworzenia Klubu
Seniora w wysokości 154.544,04 zł (dofinansowanie 125.000,00, wkład
własny 29.544,04 zł) oraz koszty wyposażenia Klubu Seniora w wysokości
39.714,24 zł (dofinansowanie 25.000,00 zł, wkład własny 14.714,24 zł).
– wykonawca: Firma Wielobranżowa „FABEX” Małgorzata Medycka z Fabianek – roboty budowlane, zaś KAL-SPORT Hurtownia Sportowa Paweł Kalita, Rzeszów – wyposażenie

8. Zadanie pn. „Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim
wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – PROW/LGD
– data podpisania umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim:
18.03.2019 r.
– umowa tj. realizacja w okresie: od 19.11.2019r. do 31.01.2020 r. – I ETAP
od 01.02.2020 r. do 30.04.2020 r. – II ETAP
– całkowita kwota inwestycji: 310.833,69 zł w tym: dofinansowanie w kwocie
197.317 zł tj. 63.48%, zaś wkład własny w kwocie 113.516,69 zł
– kwota robót budowlanych: 286.725,69 zł w tym: dofinansowanie w kwocie182.013 zł tj. 63,48%
– wykonawca: „PROJPAL” Marta Robakowska, Piotrków Kujawski
ZŁOŻNO WNIOSKI NA PONIŻSZE ZADANIA:
9. Zadanie pn. „Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej
Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Działanie 7.1 Rozwój lokalny
kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
– złożenie wniosku do LGD: 06.11.2019 r.
– całkowita wartość projektu, wydatków kwalifikowalnych - 499.996,14 zł,
w tym dofinansowanie w kwocie 474.996,33 zł tj. 95 %
– wkład własny w wysokości 5%
– zakończenie projektu zaplanowano na rok 2021
10. Zadanie pn. Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Topólce
współfinansowane w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2015-2020, Edycja 2019, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”/ Klubu „Senior+” prowadzonego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
– złożenie wniosku: 07.01.2020 r.
– całkowita wartość projektu, wydatków kwalifikowalnych – 61.600,00 zł,
w tym dofinansowanie w kwocie 24.460,00 zł tj. 40 %
– wkład własny w wysokości 60% tj. 36.960,00 zł
– okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Tekst/Foto: UG Topólka
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Funkcjonariusz po służbie pomógł rodzinie
Dzielnicowy z Dobrego, powiat radziejowski, w czasie wolnym od służby ratował osoby, uwięzione
w samochodzie, który wypadł z drogi i dachował.
Wśród pięciu poszkodowanych była trójka dzieci.
18 stycznia br. około godz. 18.00 asp. Przemysław Betliński, będący po służbie, przejeżdżał przez miejscowość Przemystka. Na poboczu drogi zauważył auto, przewrócone na boku. Zatrzymał się i pobiegł do samochodu. Najpierw usłyszał głośny płacz i krzyki dzieci.
Zobaczył, że w przewróconym aucie jest kilka osób. Siedząca z przodu kobieta, próbowała wybić przednią szybę, aby wyjść z pojazdu.
Dzielnicowy wyciągnął popękaną szybę i pomógł opuścić pojazd
znajdującym się tam osobom. Jak się okazało, była to pięcioosobowa rodzina: babcia, matka i trójka jej małych dzieci. Policjant zaprowadził rodzinę do swego auta i zaopiekował się nimi do czasu przybycia służb ratowniczych, które wezwał. Szczęśliwie po badaniach
okazało się, że nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

asp. Przemysław Betliński

Policjanci na Uniwersytecie
Ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się radziejowscy policjanci z ogniwa ruchu drogowego. Była mowa

Słuchacze UTW z zainteresowaniem wysłuchali wykładu o bezpieczeństwie w ruchu
drogowym

Pamiętaj!
Zachowaj odstęp!
O zasadzie zachowania właściwej odległości między pojazdami, wyraźnie
zapomniała kierująca oplem. Po uderzeniu w tył bmw, auta wylądowały
w rowie. Kobieta straciła prawo jazdy,
a jej sprawa trafi do sądu.
Do kolizji doszło 6 lutego br. na drodze
krajowej nr 62 w Skibinie. Kierująca oplem
26-latka, nie wyhamowała i uderzyła
w tył, skręcającego w lewo auta marki
BMW. Uderzenie było na tyle mocne, że
pojazdy wylądowały w rowie. Dwie pasażerki z bmw trafiły do szpitala na badania.
Kierujące pojazdami były trzeźwe. Policjanci ustalili, iż przyczyną zdarzenia było
niezachowanie bezpiecznej odległości
pomiędzy autami. Za spowodowanie kolizji, kierująca oplem, straciła prawo jazdy,
a jej sprawa trafi do sądu, który zdecyduje
o karze.
Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki

o zmianach w przepisach oraz o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W spotkaniu ze słuchaczami Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Radziejowie uczestniczyli policjanci: asp. Emil Czynszak, asp. Krzysztof Lizik i st.sierż. Magdalena
Cywińska-Grobelska. Tematem przewodnim spotkania były zmiany
w przepisach drogowych, jakie nastąpiły w ostatnim czasie. Słuchacze dowiedzieli się, co to jest „korytarz życia” i kiedy należy go stosować. Była też mowa o jeździe „na suwak” oraz o zachowaniu się
podczas kontroli drogowej. Dużo uwagi policjanci poświęcili na elementy odblaskowe, jaki wpływ mają na poprawę bezpieczeństwa.
Przypomnieli niekiedy elementarne i podstawowe zasady, jakimi
powinien się kierować kierowca, pieszy i rowerzysta, aby być bezpiecznym na drodze. Niestety, wiele razy te zasady są łamane i dochodzi do wypadków. Temat spotkał się z żywym zainteresowaniem
słuchaczy, którzy zadawali wiele pytań odnośnie przepisów ruchu
drogowego. Na zakończenie policjanci rozdali słuchaczom odblaskowe opaski.
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Szkolenie policyjnych owczarków
Psy służbowe służące w radziejowskiej policji, cyklicznie ćwiczą ze swoimi przewodnikami, aby utrwalić zdobyte umiejętności. Ostatnio odbyli nocne ćwiczenia.
Na terenie ośrodka wypoczynkowego w Połajewie, przewodnicy psów z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie asp. Piotr Świderski i mł.asp. Maciej Stawicki, przeprowadzili szkolenie ze swymi podopiecznymi. Trzy owczarki niemieckie wspierają w codziennych
służbach policjantów.
Dragon jest psem patrolowo-tropiącym,
Metyl patrolowym,
a Nochal tropiącym.
W trakcie ćwiczeń
policjanci doskonalą
umiejętności swoich
czworonogów w zakresie posłuszeństwa
ogólnego, asekuracji
przy legitymowaniu
osób, pościgu, obezwładniania pozoranta
i tropienia.
Tekst/Foto:
Dzięki szkoleniom psy służbowe utrzymują sprawność fizyczną oraz doskonalą
asp. szt. Marcin Krasucki
umiejętności nabyte w służbie

Rozmaitości

Kącik mola książkowego
Tym razem do zaproponowania mam książki o różnej tematyce,
polecone przez nasze czytelniczki. Dziękujemy.
„Bóg. Cisza. Prostota” – Brat Marek z Taize w rozmowie z Piotrem Żyłką. Spotkaj Boga w ciszy i prostocie. Mała, burgundzka
wioska. Skromne zabudowania. Cisza.
Spokój. Kontemplacja i modlitwa. To
właśnie tu, od ponad siedemdziesięciu
lat, przyjeżdżają tysiące młodych ludzi.
Czego szukają. Co pragną zmienić. Dlaczego, nawet po latach, wracają w to
wyjątkowe miejsce. Książka jest opowieścią o fenomenie Taizé. Osobistą
rozmową z bratem Markiem, z którym
spotkanie stało się przełomem w życiu
wielu ludzi. To także historia wielkiej
miłość do Boga. Czułości i gościnności.
Nadziei i szansie dla każdego z nas, by
w czasach nieustannego zagonienia,
kryzysu wiary i wartości, znaleźć pokój serca i zmienić swoje życie.
„Dziewczyna z konbini” – Sayaka Murata. Keiko Furukura
mimo swoich 36 lat wciąż pracuje dorywczo w konbini, jednym

Towarzystwo
Miłośników Kujaw
w Radziejowie
zaprasza do udziału w konkursie

„TRADYCJA W MOIM DOMU”
Konkurs polega na przygotowaniu samodzielnej pracy
w formie pamiętnika, opowiadania lub reportażu
w wybranym temacie:
1. Tradycje kulinarne w mojej rodzinie – w życiu codziennym i w święta. Co się zmieniło, a co zostało z kuchni babci czy prababci?
2. Narodziny – chrzciny, wesela i jubileusze w mojej rodzinie. Jak
tradycja przeplata się ze współczesnością?
3. Czym jest dla mnie rodzina? Czy zachowujemy w naszej rodzinie
zasadę „według wieku i urzędu”? Tradycje Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Bożego Ciała, Niedzieli Palmowej, Kozy,
Zielonych Świątek.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą
do 5. 05.br. na adres: Towarzystwo Miłośników Kujaw – Izba Regionalna, ul. Kruszwicka 1, 88-200 Radziejów, z dopiskiem Konkurs „Tradycja w moim domu”.

z sieciowych sklepów wielobranżowych,
gdzie ekspedientami są zazwyczaj studenci
lub imigranci. Lekceważąc presję rodziny,
dziewczyna nie dąży do wyższego statusu
społecznego, nie chce też założyć rodziny.
Od dzieciństwa ma problemy z dopasowaniem się do otoczenia oraz zrozumieniem
i odczuwaniem emocji. Ściśle określone
korporacyjne zasady panujące w konbini
zapewniają aspołecznej Keiko poczucie
bezpieczeństwa, a uniform, który nosi
w pracy, staje się częścią jej tożsamości. Do
bólu poukładane życie bohaterki wywraca
się do góry nogami, gdy w sklepie pojawia
się Shiraha, chłopak z podobnymi problemami. „Dziewczyna z konbini” to powieść o społecznym niedopasowaniu i inności, które czasami przyjmują niepokojące oblicze. Udzielając Keiko literackiego
głosu, Murata portretuje kobietę, która świadomie wyrzeka się indywidualności i próbuje dostosować się do obowiązującego systemu.
Tekst/Foto: Dorota Świderska, MiPBP w Radziejowie

Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego
w Radziejowie

ogłasza POWIATOWY KONKURS
na interpretację myśli św. Jana Pawła II
„Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki
kulturze, kultura jest tym przez co człowiek staje
się bardziej człowiekiem”.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe.

Czas trwania konkursu 01.02.2020-30.04.2020
Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Radziejowie.
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!!!
Regulamin konkursu dostępny
na stronie internetowej biblioteki.

Wszelkie informacje na temat konkursu udziela Halina Paczkowska.

„POWIATOWE ABC – GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO” miesięcznik.
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WYSPA KOBIET 2020

Zaproszenie
Dziewczyny, Mamy, Babcie, Kobiety
Z okazji Œwiêta Pañ 6 marca 2020 r.,
po raz czwarty zapraszamy na “Wyspê Kobiet”.
i

Przecie¿ to niezapomniane chwile relaksu dla Pañ:
diagnoza skóry, upinanie fryzur, porady kosmetyczki,
profilaktyka zdrowia, kosmetyki - nowoœci, dietetyk,
pokaz mody, manicure hybrydowy, kompozycje
florystyczne, wyspa ma³ych kobiet, s³odkoœci, muzyka...
Dlatego jesteœmy przekonane, ¿e to marcowe popo³udnie
dostarczy Wam, drogie Panie, ciekawych doœwiadczeñ,
zadowolenia i mnóstwa niespodzianek ufundowanych
przez Sponsorów (pe³na lista na facebook-u:
“Gabinet Kosmetyczny Anna Kwiatkowska”)
Spotkajmy siê w
Zespole Szkó³ Mechanicznych w Radziejowie,
ul. Koœciuszki 58 (wejœcie g³ówne)
w godzinach od 17-tej do 20-tej
Serdecznie zapraszamy
Anna Kwiatkowska, Jolanta Szyper
Zadanie dofinansowane przez Powiat Radziejowski

