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„W zimowej szacie” 
Cztery pory roku w powiecie radziejowskim

Foto: Wiktor Kozłowski, laureat I miejsca konkursu fotograficznego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie
Wybrane zdjęcia laureatów konkursu prezentujemy na 4. stronie okładki. 
Wszystkie prace znajdują się na powiatowej stronie internetowej.



Aktualności samorządu powiatowego

Pomoc dla przedsiębiorców

Walka  
z bezrobociem

Ponad 12,5 mln zł – tyle Powiatowy Urząd 
Pracy w Radziejowie wypłacił do tej pory 

przedsiębiorcom w ramach pomocy finansowej, związanej 
z  pandemią COVID-19. Do urzędu wpłynęło blisko 2,5 tysiąca 
wniosków o dofinansowanie w różnych formach pomocy. Nie 
wszystkie podania spełniały jednak warunki, by mogły zostać 
rozpatrzone pozytywnie.

W ciągu ostatniego roku przedsiębiorcy mogli składać wnioski 
do radziejowskiego Urzędu Pracy o dotacje w ramach Tarczy Anty-
kryzysowej, utworzonej, by zminimalizować negatywne skutki ist-
nienia obostrzeń covidowych. Wsparcie finansowe wypłacane przez 
PUP w Radziejowie udzielane było w kilku etapach. W ramach do-
finansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz na-
leżnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne 
dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla organizacji 
pozarządowych powiatowy urząd wypłacił łącznie 2 260 528,63 zł, 
rozpatrując pozytywnie 131 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 
również 378 wniosków o subwencję części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla samozatrudnionych przedsiębiorców 

i w związku z tym wypłacono 2 017 280 zł. Mikroprzedsiębiorcom 
z powiatu radziejowskiego udzielono też 1615 jednorazowych po-
życzek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności go-
spodarczej w łącznej kwocie 7 984 185 zł.

O dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działal-
ności gospodarczej mogli również ubiegać się mikroprzedsiębiorcy 
i małe przedsiębiorstwa z branż, wyszczególnionych w art. 15zzed 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W zakresie tej 
formy pomocy radziejowski PUP rozpatrzył pozytywnie 74 wnioski 
i wypłacił 370 000 zł zapomogi.

Od początku lutego br. można składać wnioski o dofinansowa-
nie przyznawane w ramach wsparcia uczestników obrotu gospo-
darczego, poszkodowanych wskutek panującej obecnie sytuacji 
pandemicznej. Celem projektu jest udzielenie finansowej pomocy 
przedsiębiorstwom, działającym w branżach, które znalazły się 
w  trudnych warunkach w związku z wprowadzonymi zasadami 
bezpieczeństwa lub ponoszącym koszty związane z przedłużanymi 
obostrzeniami sanitarnymi.

Tekst: Marta Tomaszewska

Pomimo ograniczonej działalności, 
spowodowanej ogłoszonym stanem 
zagrożenia epidemicznego w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Po-
wiatowy Urząd Pracy w Radziejowie, po-
dobnie jak w latach poprzednich, stara 
się skutecznie walczyć z bezrobociem.

W Polsce w ostatnim roku przybyło 
ok. 150 tysięcy bezrobotnych, jednak 
bezrobocie na terenie powiatu radzie-
jowskiego, mimo pandemii nie wzrosło. 
Na koniec 2019 roku stopa bezrobocia 
w naszym powiecie wynosiła 16,6%, nato-
miast w końcu roku 2020 – 16,4%. Osoby 
bezrobotne, zamieszkujące powiat zosta-
ły objęte w minionym czasie wsparciem 
w  formie szkoleń oraz staży, a także in-
nych rodzajów aktywizacji, które pozwoli-
ły ludziom bez pracy zdobyć zatrudnienie 
i doświadczenie, a także zacząć się realizo-
wać na płaszczyźnie zawodowej. Aktualne 
oferty pracy, gwarantowane za pośred-
nictwem PUP w Radziejowie można zna-
leźć pod adresem www.radziejow.praca.
gov.pl/oferty-pracy lub na powiatowej 
stronie internetowej www.radziejow.pl 
w  kolumnie „Ważne strony”, która za po-
mocą odnośnika przenosi internautę do 
listy zawodów i profesji, w których obec-
nie poszukuje się pracowników.

Działalność PUP w 2020 roku w zakre-
sie podstawowych form aktywizacji zawo-
dowej:

Liczba osób 
bezrobotnych 

objętych 
wsparciem  
w postaci 

szkoleń, staży 
i innych form 

aktywizacji 
zawodowej 
w okresie  

od 1 stycznia  
do 31 grudnia

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 53

zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych 21

zatrudnienie w ramach robót publicznych 185

zatrudnienie w ramach nowoutworzonych miejsc pracy w wyniku refundacji 
kosztów wyposażenia stanowiska pracy 3

podjęcie pracy przez osoby bezrobotne do 30 r.ż. w wyniku przyznania im 
bonu na zasiedlenie 39

PFRON – różne formy 4

szkolenia 9

Prace Społeczne Użyteczne 94

staże
ogółem 392

Europejski Fundusz Społeczny 298

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
liczba umów 22

liczba uczestników 136

Tekst: Marta Tomaszewska
Tabela: PUP w Radziejowie
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5 lutego 2021 roku strona internetowa powiatu radziejowskie-
go www.radziejow.pl zaczęła działać w odświeżonej odsłonie. 
Znajdziemy na niej najbardziej aktualne informacje, dotyczące 
naszego samorządu. Dostęp do poprzedniej wersji witryny na-
dal jest możliwy poprzez wejście w archiwum.

Na stronie znajdziemy najważniejsze dane oraz charakterysty-
kę powiatu, a także krótkie opisy gmin, będących jego integralną 

częścią. W zakładce Urząd umieszczone są m.in. niezbędne wnioski 
potrzebne do załatwienia spraw w Wydziale Komunikacji oraz pod-
stawowe wskazówki, obejmujące działalność rzecznika praw kon-
sumenta. Możemy tu też sprawdzić aktualności oraz miejsca, gdzie 
udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.

Kultura to zakładka, w której będzie można szukać zapowiedzi 
nadchodzących wydarzeń i imprez w naszym powiecie. W zakładce 
Turystyka opublikowana jest krótka informacja turystyczna oraz za-
prezentowane są powiatowe atrakcje. Warto tu spojrzeć na Produkty 
lokalne i tradycyjne, gdzie zamieściliśmy listę potraw, przetworów 
i wyrobów zgłoszonych przez mieszkanki powiatu na oficjalną 
Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

System kolejkowy komunikacji znajduje się w stopce u dołu 
strony na niebieskim tle w kolumnie „Ważne strony”. Zachęcamy 
do zapoznania się z nową stroną. Sukcesywnie zaczną się na niej po-
jawiać kolejne informacje. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu 
będzie dla mieszkańców czytelna. W razie jakichkolwiek uwag, pro-
simy o kontakt pod adresem admin@radziejow.pl. 

Tekst: Marta Tomaszewska

Nowa strona internetowa

Szczepienia przeciw COVID-19
4 kroki – jak się zaszczepić?

1) Zarejestruj się na bezpłatne szczepienie przez stronę gov.pl/
szczepimysie, Internetowe Konto Pacjenta, dedykowaną infoli-
nię 989 lub u lekarza POZ.

2) Przejdź kwalifikację z lekarzem – dla Twojego bezpieczeń-
stwa zostaniesz zbadany przez lekarza

3) Zaszczep się – skorzystaj z bezpłatnego szczepienia i obserwuj 
stan swojego zdrowia

4) Przyjmij drugą dawkę – wszystkich informacji udzieli Ci Twój 
punkt szczepień.

W powiecie radziejowskim utworzono 9 punktów, w któ-
rych możesz się zaszczepić:
1) NZOZ „MEDIX” – Maciek Bilicki (Nowa Wieś 24,  

88-230 Piotrków Kujawski),
2) NZOZ Usługi Medyczne M. i K. Waloszczyk  

(ul. Lipowa 4, 88-210 Dobre),
3) NZOZ „ESKULAP” (ul. Dolna 22, 88-200 Radziejów),
4) NZOZ „PROMED” Monika Wisłocka-Przybyła  

(ul. Strażacka 2, 88-230 Piotrków Kujawski),

W jakiej kolejności odbędą się szczepienia?

Zapisy na szczepienia ruszyły 15 stycznia 2021 r., jednak żeby 
szczepienia poszły sprawnie i objęły jak najszybciej osoby najbar-
dziej narażone, proces ten został podzielony na etapy:

Etap 0 – pracownicy sektora ochrony zdrowia

Etap 1 – osoby powyżej 60. roku życia, pensjonariusze DPS i ZOL, 
służby i nauczyciele

Etap 2 – osoby z chorobami przewlekłymi poniżej 60. roku życia

Etap 3 – pozostała część społeczeństwa.

Gdzie się zaszczepić?

Żebyś mógł się zaszczepić jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, 
uruchomiono ponad 7500 zespołów szczepieniowych. Możesz to zrobić:

	stacjonarnie w placówkach POZ lub innych placówkach me-
dycznych,

	przez mobilne zespoły szczepiące,

	w centrach szczepiennych szpitali rezerwowych.

Zaszczep się, by chronić siebie i bliskich przed zakażeniem!

5) NZOZ Zespół Lekarski sp. z o.o. (ul. Wyszyńskiego 19,  
88-220 Osięciny),

6) NZOZ „NOV-MED” (Nowy Dwór 7, 88-231 Bytoń),
7) NZOZ „TERMED” (ul. Wiśniowa 8,  

88-230 Piotrków Kujawski),
8) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

(ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów),
9) NZOZ „SALUBER” (Topólka 120, 87-875 Topólka).

Opracowane na podstawie:  
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/ 
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Powiatowy szpital  
z ofertą praktyk  

dla adeptów  
pielęgniarstwa

Od października 2021 r. w Wyższej Szko-
le Przedsiębiorczości im. Księcia Kazi-
mierza Kujawskiego w Inowrocławiu 
będą się kształcić studenci na kierunku 
pielęgniarstwo ogólne. 3 lutego br. dy-
rektor Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie 
Sebastian Jankiewicz podpisał porozu-
mienie z dr. Wiesławem Juchaczem, rek-
torem  uczelni w sprawie realizowania 
praktyk studenckich w/w kierunku na 
wszystkich oddziałach radziejowskiej 
lecznicy. 

– Myślę nad pozyskaniem środków finansowych na stypendia dla 
studentów, którzy będą chcieli podjąć pracę w naszym szpitalu – infor-
muje dyrektor Jankiewicz. – Studenci będą znać już specyfikę pracy 
naszej placówki medycznej, co ułatwi im decyzję o pozostaniu tutej-
szymi pracownikami. Liczę na to, że uzupełni to braki kadrowe oraz po-
zwoli odmłodzić nasz personel medyczny, który mimo swojego wieku 
dzielnie pracuje na rzecz pacjentów – dodaje dyrektor szpitala.

Trzeba pamiętać o tym, iż braki kadrowe oraz wysoka śred-
nia wieku personelu medycznego dotyka całą ochronę zdrowia  
w Polsce. 

Tekst: Sebastian Jankiewicz 
Foto: Archiwum SPZOZ w Radziejowie

Patron Roku 2021
W styczniu 2021 roku 

minęła 100. rocznica uro-
dzin Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego – jednego 
z najwybitniejszych po-
etów pokolenia Kolum-
bów. Z okazji tego jubile-
uszu Sejm RP ogłosił K. K. 
Baczyńskiego patronem 
roku 2021. – Jednocześnie 
Sejm RP oddaje hołd innym 
przedstawicielom poetów 
pokolenia Kolumbów po-
ległym w  trakcie okupacji 
niemieckiej – Tadeuszowi 
Gajcemu, Janowi Romoc-
kiemu, Zdzisławowi Stro-
ińskiemu, Józefowi Szcze-
pańskiemu i Andrzejowi 
Trzebińskiemu – czytamy w 
uzasadnieniu dokumentu.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Fr. Becińskiego 
w  Radziejowie zaprasza do Altany Spotkań Literackich, w której 
każdy odwiedzający bibliotekę będzie mógł „zaczytać się” w poezji 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Tekst: MiPBP w Radziejowie
Foto: materiały źródłowe

LEGIMI

Sprawdź bestsellery, nowości i… wszystko, co chcesz. Dostęp do 
kilkudziesięciu tysięcy ebooków. Jak zacząć czytelniczą przygodę 
z Legimi? Wystarczy mieć aktywną kartę czytelniczą w bibliotece 
i wyrazić chęć korzystania z darmowej platformy Legimi. Na każdy 
miesiąc Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka 
Becińskiego w Radziejowie posiada osiem kodów. Od momentu 
zalogowania się na platformie kod jest aktywny przez miesiąc. Na-
stępnie, aby korzystać dalej należy zgłosić się po kolejny kod. Nic, 
tylko czytać!!!

Tekst: Dorota Świderska

(od lewej) Sebastian Jankiewicz, Wiesław Juchacz

Czy wiesz, że...
K.K. Baczyński urodził się 22 stycznia 1921 r. w Warszawie. Od naj-

młodszych lat uczył się patriotyzmu i miłości do ojczyzny, a pierwszy-
mi jego nauczycielami byli rodzice. W 1939 r. zdał maturę i wybierał 
się na studia do Francji. Wybuch II wojny światowej przekreślił plany 
młodego Krzysztofa. Pozostał w Warszawie i aktywnie włączył się do 
polskiego ruchu oporu. Dalszą naukę pobierał na tajnych komple-
tach. Studiował polonistykę. Rozwijał swoją pasję – poezję. W jego 
utworach dominowała przygnębiająca tematyka, naznaczona wojną 
i cierpieniem. Napisał ponad 500 wierszy. Zachowały się także jego 
opowiadania i poematy. Zginął od wrogiej kuli niemieckiego snajpera 
w czwartym dniu Powstania Warszawskiego. Miał zaledwie 23 lata.

Obok K.K. Baczyńskiego patronami roku 2021 zostali ustanowie-
ni również: kard. Stefan Wyszyński, Stanisław Lem, Cyprian Kamil 
Norwid, Tadeusz Różewicz. Rok 2021 będzie także rokiem Konsty-
tucji 3 Maja.

Krzysztof Kamil Baczyński
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Wanda Wiatrowska: Ogólnoświatowa sytu-
acja COVID 19 zmieniła nasze życie. Ucznio-
wie część roku spędzili na nauczaniu onli-
ne. Jak obecnie przebiega praca szkoły?

Grzegorz Sobczak: Od marca 2020 roku 
życie szkoły wygląda zupełnie inaczej. Bardzo 
szybko musieliśmy nauczyć się prowadzić 
zajęcia na odległość, organizować spotkania 
i zebrania Rady Pedagogicznej za pomocą 
komunikatorów internetowych. Ten sposób 
pracy nie jest komfortowy ani dla uczniów, 
ani dla nauczycieli. Dość dobrze udaje się 
realizować zajęcia z licealistami, jednak w 
pracy z wychowankami Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego bezpośredni kontakt z 
nauczycielem, ze specjalistą jest bezcenny. 
Mimo dużych ograniczeń udało nam się 
wykonać stojące przed placówką zadnia, 
myślę tu o klasyfikacji, promocji, działaniach 
wychowawczych. Bez trudności przeprowa-
dzony został egzamin maturalny i egzamin 
ósmoklasisty. Obecnie uczniowie liceum pracują zdalnie, stacjonarnie 
odbywają się konsultacje, zajęcia rewalidacyjne, przygotowania do 
konkursów czy egzaminy próbne. Nasz Ośrodek pracuje normalnie, 
uczniowie i wychowankowie mają zajęcia stacjonarne.

W.W.: Dyrektor CKE zapowiedział zmiany na maturze 2021. 
Czego mogą spodziewać się maturzyści? Jakie warunki należy 
spełnić, aby zdać egzamin maturalny w 2021 roku i otrzymać 
świadectwo?

G.S.: Przygotowania naszych maturzystów do najważniejszego 
egzaminu w życiu przebiegają zgodnie z planem, który uwzględ-
nia szereg ograniczeń spowodowanych epidemią. Wszystkie zaję-
cia programowe, fakultatywne oraz konsultacje, przygotowujące 
do matury odbywają się systematycznie w trybie zdalnym. Matu-
rzystów z pewnością zaskoczyła zmiana formuły egzaminu w 2021 
roku. Zgodnie z grudniowym rozporządzeniem MEN na tegorocznej 
maturze zdający musi przystąpić tylko do trzech przedmiotów w 
formie pisemnej na poziomie podstawowym (j. polski, matematyka, 
j. obcy). Aby zdać maturę, musi uzyskać z każdego egzaminu co naj-
mniej 30% możliwych do zdobycia punktów. Nie będzie w tym roku 
egzaminów ustnych, nie ma też obowiązku przystępowania do eg-
zaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym. Wybór egzaminów 
pisemnych na poziomie rozszerzonym jest prawem a nie obowiąz-
kiem zdającego. Ważną zmianą jest też ograniczenie treści wyma-
ganych na maturze. Uczniowie klas maturalnych są już po dwóch 
egzaminach próbnych przeprowadzonych w szkole, w tym jednym 
według nowej formuły. Uważam, że będą należycie przygotowani 
do egzaminu i tak, jak ich starsi koledzy z naszego liceum, uzyska-
ją satysfakcjonujące nas wszystkich wyniki. Motywacją dla nich są 
dobre rezultaty poprzednich roczników poparte otrzymanym ko-
lejny raz listem gratulacyjnym od Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 
Oświaty za wysokie wyniki maturalne w 2020 roku.

W.W.: Miniony rok, tak inny od poprzednich, spowodował, że 
wiele zaplanowanych imprez szkolnych nie mogło się odbyć. 
Może jednak udało się Państwu – z zachowaniem reżimu sani-
tarnego – przeprowadzić ujęte w organizacji roku szkolnego 
konkursy i uroczystości?

G.S.: Ubiegły rok szkolny bogaty był w przedsięwzięcia o charak-
terze edukacyjnym oraz kulturalnym. Jednym z kluczowych wyda-

rzeń, które udało się zrealizować, był projekt 
„Pod wspólnym niebem”, w ramach którego 
uczniowie naszej placówki realizowali zaję-
cia w Portugalii, szkole w pobliżu Lizbony. 
Podczas pobytu prowadzili obserwacje nie-
ba oraz doskonalili komunikację w języku 
angielskim. Bardzo cieszy zakończenie Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 
dzięki któremu szkoła znacznie wzbogaciła 
księgozbiór oraz zyskała nowoczesną bi-
bliotekę wraz z czytelnią. Bez większych kło-
potów prowadzone były zajęcia w ramach 
innych projektów. Od 27 lat nasza szkoła 
organizuje Festiwal Piosenki Francuskiej o 
zasięgu ogólnopolskim. Żałuję bardzo, że z 
powodu epidemii zaplanowany w czerwcu 
ubiegłego roku konkurs nie odbył się. Miej-
my nadzieję, że XXVII Festiwal Piosenki Fran-
cuskiej, który już został ogłoszony, odbędzie 
się tej wiosny. 2020 rok był dla szkoły szcze-
gólny, ponieważ obchodziliśmy 700. roczni-

cę koronacji naszego patrona Władysława Łokietka na króla Polski. Z 
bardzo bogatego programu udało się zrealizować dość dużą część, 
jednak nasze oczekiwania były większe. Kilka ważnych uroczystości 
szkolnych musiało odbyć się inaczej niż zwykle, mam tu na myśli 
zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej czy Wigilię. 
Wyjątkowy dla mnie charakter miała uroczystość pożegnania matu-
rzystów 2020 roku. Sytuacja zewnętrzna nie pozwoliła mi osobiście 
wręczyć świadectw uczniom kończącym liceum. Uważam, że prze-
prowadzona w formie zdalnej uroczystość miała wyjątkowy charak-
ter i była równie podniosła i wzruszająca.

W.W.: A jakie macie Państwo plany na ciągle jeszcze niepewną 
przyszłość?

G.S.: Ostatnie miesiące nauczyły nas zasady, że planując jakie-
kolwiek działania, musimy brać pod uwagę różne opcje. Stacjonar-
na praca Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pozwala nauczycie-
lom i wychowawcom na skuteczną pracę z uczniami, w tym także 
na przygotowania do wielu imprez organizowanych w placówce, 
konkursów oraz zawodów. Licealiści ciągle jeszcze pracują zdalnie. 
Uczniowie coraz częściej i chętnie pojawiają się w szkole, pracując 
przy różnych projektach, przygotowując się do olimpiad i konkur-
sów. Rozpoczynamy także realizację projektu „Efektywny nauczyciel 
– efektywne nauczanie”, w ramach którego grupa naszych pedago-
gów w czasie pobytu w Londynie będzie doskonalić komunikowa-
nie się w języku angielskim. Jak już wspomniałem, ogłoszony został 
XXVII Festiwal Piosenki Francuskiej. Wiemy, że się odbędzie, nie 
mamy jednak pewności dotyczącej warunków, na jakich zostanie 
przeprowadzony. Od 10 lat szkoła organizuje konkurs fotograficzny 
o zasięgu międzynarodowym „Inspiracje Słońcem”. W tym przypad-
ku nie ma żadnych zagrożeń jego organizacji, gdyż prace przesyłane 
są drogą elektroniczną, jury też najczęściej pracuje zdalnie. Miłośni-
ków fotografii serdecznie zapraszam do udziału w tym konkursie. 
Ze spraw gospodarczych za najważniejszą uważam przebudowę 
boiska szkolnego. Już w kwietniu otwarty zostanie nowy wielofunk-
cyjny obiekt z nawierzchnią poliuretanową. Jestem przekonany, że 
stojące przed nami zadania zostaną zrealizowane. Mam też nadzieję 
na jak najszybszy powrót do normalnej pracy w szkole, czego ocze-
kuję. Tak bardzo brakuje mi hałasu na korytarzach. 

Dziękuję za rozmowę
Foto: Marta Tomaszewska

Edukacja

Dyrektor Grzegorz Sobczak prezentuje fotografie 
zgromadzone w szkolnej galerii

Co czeka tegorocznych maturzystów?
– rozmowa z dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka  

w Radziejowie Grzegorzem Sobczakiem
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Kamil Śpibida odbiera dyplom od prezesa LOK Ryszar-
da Greinerta

Zgodnie z kalendarzem imprez Rejonowej Organizacji LOK w Kruszwicy, 19 listopada 
2020 r., zakończono rozgrywki Rejonowej Szkolnej Ligi Strzeleckiej na rok 2020. Or-
ganizatorem zawodów było Biuro Kujawsko-Pomorskiego ZW LOK w Bydgoszczy oraz 
Klub Strzelecki w Kobylnikach. W ciągu roku od marca do listopada rozegrano 5 spo-
tkań. Startowało ponad pięćdziesięciu zawodników i zawodniczek ze szkół ponadpod-
stawowych z Kruszwicy, Kobylnik i Radziejowa.

Zawodnicy rywalizowali w konkurencji 10 strzałów ocenianych, po 5 do jednej tarczy, 
w czasie 25 minut, w postawie leżącej z karabinków małokalibrowych kbks kaliber 5,6 mm 
na odległość 50 metrów do tarczy TS-1 i konkurencji 20 strzałów ocenianych, po 5 do jednej 
tarczy w czasie 25 minut w postawie stojącej z karabinków pneumatycznych kaliber 4,5 mm 
na odległość 10 m.

Drużyna z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, pod 
opieką Krzysztofa Rosińskiego, w składzie: Kamil Śpibida, Patryk Muszyński, Paulina 
Chłodzińska, Ania Zielińska, Wiktoria Sobucka, Natalia Kowalska, Adrian Wiśniewski, 
Wojciech Siarkowski wywalczyła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. W klasyfikacji 
indywidualnej, najwyżej w grupie chłopców uplasował się Kamil Śpibida, uzyskując pierw-
szą lokatę, a w grupie dziewcząt Paulina Chłodzińska, zajmując czwarte miejsce. Zwycięz-
cy otrzymali dyplomy i puchary, które wręczył prezes Rejonowej Organizacji LOK w Kruszwi-
cy Ryszard Greinert.

Tekst/Foto: Krzysztof Rosiński

Dyrektor Błażej Barczak wręcza puchary Nikoli i Jakubowi

Zawody strzeleckie, upamiętniające zryw narodu polskiego w obronie niepodległości 
naszej Ojczyzny przed bolszewizmem w 1920 roku, odbyły się 5 września i 10 grudnia 
2020 r. na szkolnej strzelnicy sportowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. 

Uczestnicy zawodów rywalizowali w konkurencji 5 strzałów próbnych i 10 strzałów oce-
nianych, po 5 do jednej tarczy w czasie 20 minut, w postawie leżącej z karabinków kbks ka-

Czy w razie konfliktu Polska będzie celem dla 
Rosji? Czy możliwe jest odwrócenie sojuszy mię-
dzy USA, Polską i Rosją? Czy Chińczycy zakwestio-
nują ład światowy? Na czym polega chińska stra-
tegia wobec USA? Dlaczego na naszych oczach 
rozpada się stary ład światowy i jak wykuwa się 
nowy porządek świata? Czy Amerykanie mają 
problem z Niemcami? Czy napięcie na Półwyspie 
Koreańskim rzutuje na sytuację w Europie Środ-
kowej? Jaka była idea Piłsudskiego? Na co cho-
ruje Rosja? Na te i inne pytania czytelnik znajdzie 
odpowiedź w książce Jacka Bartosiaka „Prze-
szłość jest prologiem”.

Kolejna książka tego autora to „Rzeczpospoli-
ta miedzy lądem a morzem”. Świat znalazł się na 
krawędzi zmian, które ukształtują nowy porządek 
XXI wieku. Zawirowania światowego systemu do-

tkną nas nieuchronnie. Możliwe jest powstanie 
próżni bezpieczeństwa na wschód od naszych 
granic - wynikającej z rewizji ładu światowego. 
Coraz bardziej prawdopodobne staje się powsta-
nie nowego systemu handlowo-komunikacyjnego 
zwanego Nowym Jedwabnym Szlakiem. Realiza-
cja tego projektu może powoli a skutecznie roz-
montować hierarchiczną konstrukcję Zachodu, 
dyktującego warunki reszcie świata niezmiennie 
od kilkuset lat. Dynamika i głębokość zmian glo-
balnych wymusi na nas konieczność zrozumienia 
na nowo znaczenia przestrzeni w której żyjemy 
– obszarów położonych w sąsiedztwie, jak i tych 
pozornie dalekich, ale które wpływają na sukces 
lub porażkę Rzeczpospolitej.

Opis: Azymut.pl
Tekst/Foto: Dorota Świderska MiPBP Radziejów

Formę utrzymali przez cały rok

10 strzałów ku chwale Ojczyzny!

Kącik mola książkowego

liber 5,6 mm na odległość 25 metrów. Wzięli 
w nich udział uczniowie klas mundurowych 
z „Mechanika”, którzy pragnęli sprawdzić 
swoje umiejętności strzeleckie. Zmagania 
sportowe odbyły się pod patronatem i dzię-
ki wsparciu Ligi Obrony Kraju, Starostwa Po-
wiatowego w Radziejowie i dyrekcji ZSM w 
Radziejowie.

Najlepsze wyniki w grupie dziewcząt uzy-
skała Nikola Jesiołowska, drugie miejsce 
zajęła Zuzanna Sosnowska, a trzecie – Wero-
nika Sobiegraj. W grupie chłopców zwyciężył 
Jakub Brzeziński, drugi był Marcin Przespo-
lewski, a trzeci – Kacper Trawczyński.

Dekoracji zwycięzców, wręczenia pu-
charów i dyplomów dokonali dyrektor ZSM 
w Radziejowie Błażej Barczak i nauczyciel 
Krzysztof Rosiński.

Tekst/Foto: Krzysztof Rosiński
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Modernizacja urzędu gminy

Czas dla strategii

Szczepienia przeciwko Covid-19  
w gminie Bytoń

(od lewej) Artur Ruciński, Anna Gembicka, Joanna Borowaik, Józef Ramlau

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach 
którego rządowe środki trafiają do jednostek samorządu te-
rytorialnego. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19. Gmina Bytoń otrzymała 1,3 mln 
złotych w ramach tego funduszu. Kwota zostanie przeznaczona 
na remont urzędu.

Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie zwiększenie do-
stępności w zakresie obsługi mieszkańców, szczególnie dla star-
szych i osób z niepełnosprawnościami. Modernizacja budynku urzę-
du pozwoli na to, by każdy mógł z łatwością i bez barier załatwić 
sprawy urzędowe, w związku z poprawą dostępności architekto-
nicznej. Remont zagwarantuje swobodny dostęp do oferty urzędu 
oraz zapewni możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym 
osobom o szczególnych potrzebach. Celem jest ich samodzielność 
w załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Bytoń.

Plan remontu uwzględnia również kwestie ochrony środowiska. 
Projektowane rozwiązania mają przyczynić się do zmniejszenia emi-
syjności wskutek modernizacji termoenergetycznej. Zmiana pieca oraz 
zastosowanie paneli fotowoltaicznych zapewnić ma nie tylko obniżenie 

kosztów energii, lecz także zauważalne efekty środowiskowe – korzyści 
wynikające z ograniczenia lokalnych zanieczyszczeń powietrza. 

Tekst: Monika Świrska-Walasińska
Foto: Archiwum UG w Bytoniu

W decydującą fazę wkraczają prace nad opracowaniem Stra-
tegii Rozwoju gminy Bytoń na lata 2021–2030. W szerszym 
kontekście wpisują się one w trwający proces konsultacji nad 
projektem Umowy Partnerstwa na lata 2021–2027, prezen-
tację założeń Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej, 
powstający Regionalny Program Operacyjny Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego oraz obowiązującą od niedawna Strategię 
Rozwoju WK-P do roku 2030.

Przechodząca do przeszłości Strategia Rozwoju Gminy Bytoń 
na lata 2015–2020 była dokumentem, który w znaczący sposób 
ukierunkował całokształt działań rozwojowych twardo osadzonych 
w poprzedniej tzw. unijnej perspektywie finansowej. Umożliwiła 
ona realizację istotnych przedsięwzięć o wielorakim charakterze: 
inwestycji drogowych, rewitalizacji obiektów użyteczności publicz-
nej (Klub Seniora w Stróżewie, świetlice OSP w Witowie i Bytoniu), 
modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej (Głuszyn, Morzyce, 
Bytoń), zagospodarowania plaży nad Jeziorem Głuszyńskim, termo-
modernizacji szkół w Morzycach i w Witowie a także wielu projektów 
z obszaru aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców gminy.

Nowa Strategia zaprojektowana na lata 2021–2030 ma w założe-
niu uczynić gminę Bytoń miejscem przyjaznym dla mieszkańców, 
turystów i inwestorów poprzez zapewnienie wysokich standardów 
życia z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Na obec-
nym etapie prac trwa gruntowny przegląd (screening) głównych 
problemów, potrzeb i możliwości rozwojowych w takich aspektach 
funkcjonowania gminy jak: społeczeństwo, gospodarka, środowi-
sko, infrastruktura techniczna, turystyka, rekreacja, edukacja, kultu-
ra, inwestycje. Kolejnym krokiem będzie sformułowanie strategicz-
nej diagnozy stanu zasobów gminy oraz wytyczenie planu działań 
rozwojowych poprzez realizację konkretnych przedsięwzięć współ-
finansowanych z funduszy zewnętrznych. Przygotowany w ten 
sposób projekt Strategii zostanie poddany szerokim konsultacjom 
społecznym a następnie skierowany pod ocenę Rady Gminy Bytoń.

W efekcie tych działań powstanie kompleksowy plan strategicz-
ny o charakterze otwartym, przydatny w procesie dalszego rozwoju 
gminy i zapewniający podniesienie standardu życia mieszkańców 
Bytonia. 

Tekst: Artur Ruciński – wójt gminy Bytoń

Nasza gmina przystąpiła do realizacji zadań w zakresie przepro-
wadzenia „Narodowego Programu Szczepień” przeciwko chorobie 
Covid–19. Rząd zobowiązał do koordynacji akcji w  zakresie szcze-
pień samorządy szczebla gminnego. Gminny koordynator udziela 
szczegółowych informacji na temat szczepień oraz zgodnie ze zgła-
szanymi potrzebami poprowadzi Państwa krok po kroku od procesu 
rejestracji, po przyjęcie szczepionki, dokładając wszelkich starań, 
aby szczepienia mieszkańców gminy Bytoń przebiegały sprawnie. 
Na terenie naszej gminy funkcję koordynatora pełni Paweł Betkier 
– sekretarz gminy Bytoń. Do akcji zostały włączone także jednostki 
PSP oraz OSP z terenu gminy. Wyznaczony został 1 punkt szczepień: 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NOV-MED” Nowy Dwór 7, 
88-231 Bytoń. Rejestracja możliwa jest w następujący sposób: te-
lefonicznie pod nr 54 285 13 15, poprzez e-mail: nzoz.novmed@

gmail.com, a  także w ośrodku zdrowia NZOZ 
(osobiście lub poprzez złożenie oświadczenia).

Osoby ze szczególnymi potrzebami, które mają utrudniony do-
stęp do punktu szczepień, mogą skorzystać z bezpłatnego trans-
portu organizowanego przez gminę. Osobami uprawnionymi do 
dowozu do punktów szczepień są osoby niepełnosprawne, tj. po-
siadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w  stopniu 
znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w scho-
rzeniami, a także osoby mające obiektywne i niemożliwe do prze-
zwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotar-
ciu od najbliższego miejsca zamieszkania do punktu szczepień. Dla 
osób leżących istnieje również możliwość zaszczepienia przez mo-
bilny punkt szczepień znajdujący się w Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej „NOV-MED” Nowy Dwór 7, 88-231 Bytoń.

Tekst: Monika Świrska-Walasińska
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Wójt gminy Dobre Stefan Śpibida oraz skarbnik gminy Agata Szy-
dłowska, 26 stycznia br., złożyli podpisy na umowie o dofinansowa-
nie projektu pn. „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Dobrem” złożonego w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu planuje się przebudowę polegającą na wy-
dzieleniu pomieszczeń świetlicy środowiskowej oraz pomieszczeń 
Gminnego Ośrodka Kultury. Zakres prac obejmuje wykonanie wy-
burzeń, wykonanie nowych podziałów pomieszczeń i uzyskanie 
nowych ich funkcji, łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz usy-
tuowania szybu windowego, malowanie ścian, wykonanie dwóch 
pochylni, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i dachu, 

utwardzenie terenu działki, remont podjazdu dla  osób niepełno-
sprawnych oraz wykonanie remontu dużej sali.

W wyniku realizacji inwestycji utworzona zostanie baza lokalo-
wa pod realizację przedsięwzięcia o charakterze „miękkim”, który 
wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobre na lata  
2017-2023. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dobrem” oraz „Organizacja wydarzeń o charakte-
rze integracyjnym w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem”, których 
beneficjentami będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 
lub ubóstwem.

Całkowita wartość projektu to 1 288 264,95 zł. Kwota dofinan-
sowania wynosi 860 793,50 zł z czego 731 967,00 zł to wkład UE 
(EFRR). 

Tekst: Katarzyna Marciniak

Umowa na dofinansowanie przebudowy  
budynku Gminnego Ośrodka Kultury  

w Dobrem już podpisana

Po raz kolejny graliśmy z WOŚP!
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zagrała w gminie Dobre również w tym 
roku. 29. Finał WOŚP zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Do-
brem był zupełnie inny niż do tej pory. Ze 
względu na obostrzenia związane z pan-
demią COVID-19, finał odbył się bez wy-
stępów artystycznych i licytacji na żywo. 
Gadżety i inne przedmioty podarowane 
przez Fundację WOŚP i darczyńców moż-
na było licytować na specjalnie utworzo-
nym koncie Allegro.

W dzień Finału, 31 stycznia, już od wcze-
snych godzin porannych 13 wolontariuszy 
kwestowało w Dobrem, Byczynie, Bronisła-
wiu i Krzywosądzy. W godzinach od 1500 do 
1900 w holu głównym GOK w Dobrem odbył 
się kiermasz, na którym można było nabyć 
słodkości przygotowane przez Koła Gospo-
dyń Wiejskich z gminy Dobre oraz wiele 
innych ciekawych rzeczy. Przedmioty wyli-
cytowane na Allegro można było odbierać 
w dniu finału w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dobrem w godzinach od 1500 do 1900. 

Na koniec 29. Finału WOŚP nasz sztab 
utworzył symboliczne „Światełko do nie-
ba” w postaci świetlnego serca. Tym razem 
zbieraliśmy środki dla oddziałów dziecię-
cej  laryngologii, otolaryngologii i diagno-
styki głowy. Udało się zebrać kwotę 9 300 zł. 
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie 
w akcję, hojność i okazane serce.

Tekst/ Foto: Aleksandra Szymczak



7Wieści gminne z Osięcin

Roztańczone przedszkolaki w Pocierzynie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osięcinach
Kochamy was 
całym sercem

Z okazji Dnia Babci i Dziadka 
w  naszym osięcińskim przedszkolu 
odbyły się występy. Z tej okazji Ko-
chane Babcie i Kochani Dziadkowie 
przyjmijcie z serca płynące życzenia: 
Dobrego zdrowia, dużo optymizmu 
i wszystkich marzeń spełnienia.

Tekst/Foto: Przedszkole w Osięcinach

Czas karnawału to niezwykle miła tradycja, bardzo lubiana 
przez każdego począwszy od tych najmłodszych, aż do tych w 
sile wieku. Bale karnawałowe, które przepełnione są huczną 
muzyką i świetną zabawą zwykle są bardzo wyczekiwane. Tak 
też było wśród przedszkolaków. Dzieci świętowały ten czas, bio-
rąc udział w specjalnie przygotowanych na ten czas zabawach.

Karnawałowy wystrój sal przedszkolnych wprowadził dzieci 
w  radosny nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy. Przy dźwię-
kach skocznej muzyki i utworach ulubionych wykonawców dzieci 
mogły pobawić się i potańczyć w dowolnym stylu. Celem zabawy 
było kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej, a tak-
że przybliżenie zwyczajów związanych z karnawałem. Tego dnia nie 
mogło zabraknąć zabaw i konkursów. Zwycięzców poszczególnych 
konkurencji nagrodzono brawami.

Podczas krótkiej przerwy w zabawie wszystkie dzieci zostały za-
proszone na słodki poczęstunek. Kolejnym punktem balu była praca 
plastyczna polegająca na wykonaniu maski karnawałowej. Wszyst-
kie dzieci poradziły sobie z zadaniem rewelacyjnie. Przedszkolaki 
wspaniale się bawiły w tej niezwykłej atmosferze. Niektóre powie-
działy nawet, że to ich najlepszy bal!

Tekst: wychowawczynie przedszkola 
Foto: Niepubliczne Przedszkole w PocierzyniePrzedszkolaki prezentują samodzielnie wykonane karnawałowe maseczki

Warsztaty 
plastyczne

9 lutego 2021 roku dzie-
ci 6-letnie z grupy Sówki i Liski 
wzięły udział w warsztatach pla-
stycznych pt. „Okładka mojej 
ulubionej książki” do utworów 
Grzegorza Kasdepke. Dzieci wła-
snoręcznie wykonały kolorowe 
okładki do ulubionego utworu. 

Tekst/Foto: Przedszkole w Osięcinach
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29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Piotrkowie 
Kujawskim odbył się nieco inaczej niż dotychczas. W ciągu całe-
go dnia na ulicach miasta kwestowało 23 wolontariuszy, którzy 
zbierali datki do puszek. Również od samego ranna była otwar-
ta biblioteka, która przygotowała dla nich ciepłe napoje oraz 
kanapki. 

Sztab WOŚP w tym roku mieścił się w Ośrodku Kultury. Rekordo-
wa kwota – 3.562,41 zł to efekt bardzo dużego zainteresowania li-
cytacjami gadżetów WOŚP, sprzedaży konkursowych aniołków oraz 
przedmiotów i usług przekazanych od naszych sponsorów, którym 
serdecznie dziękujemy! 

Piotrkowski dom kultury przygotował wydarzenia artystyczne 
w sieci. Mogliśmy zobaczyć występy naszych grup tanecznych, któ-
re na co dzień przygotowują się pod czujnym okiem instruktor Emi-
lii Świeciak-Wiśniewskiej. W muzyczny klimat podczas live session 
przeniósł nas zespół INFECTED, który zaprezentował swoje najnow-
sze utwory: Perła, Płyń, Coś fajnego i Anioł.

Deklarowana zebrana kwota w dniu 29. Finału WOŚP przez Sztab 
w Piotrkowie Kujawskim to 11.867,40 zł!

Występ dziecięcego zespołu tanecznego

Zagraliśmy z głową

Dziękujemy serdecznie wszystkim wolontariuszom, sponsorom 
przedmiotów na licytację oraz wszystkim osobom zaangażowanym 
w działalność sztabu. Dziękujemy również Wam, Drodzy Państwo, że 
wsparliście tę wielką akcję, wrzucając datek do puszki.

Tekst/Foto: Przemysław Wawrzyniak

Karnawał to czas  
zabaw i balów…

Kolorowe stroje, bajeczny wystrój i skoczna muzyka – w takiej at-
mosferze bawiły się dzieci podczas balu karnawałowego w Przed-
szkolu Samorządowym „Kujawiaczek” w Piotrkowie Kujawskim. 
W tym roku, ze względu na sytuację związaną z pandemią zaba-
wa odbywała się indywidualnie w każdej grupie wiekowej.

Z tego też względu grupa Pszczółki swój bal jest zmuszona od-
być w innym terminie. Z pewnością nadrobią stracone chwile w tak 
nastrojowej atmosferze. 

Przedszkolaki z dumą prezentowały bajeczne stroje

Każdego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe 
postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek. Moż-
na było spotkać wróżki, księżniczki, motylki, rycerzy, smoka…  Nie 
sposób zliczyć i wymienić wszystkich postaci. Dzieci z wielką ochotą 
uczestniczyły w tańcach, zabawach i konkursach. Można było za-
obserwować wszystkie style taneczne, a pomysłowość w łączeniu 
rytmicznych kroków i ruchów ciała nie znała granic. Na twarzach 
wszystkich malował się uśmiech. Na zakończenie odbył się słodki 
poczęstunek. Nauczyciele dołożyli wszelkich starań, aby maluchy 
spędziły czas w miłej atmosferze, a wspólna zabawa przyniosła im 
wiele radości.

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie strojów.
Tekst/Foto: Elżbieta Sobieraj
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Legimi to największa baza e-booków w Polsce. Oferuje nam po-
nad 60 000 tysięcy e-książek. Możemy z niej korzystać na każ-
dym urządzeniu, które umożliwia jej ściągnięcie oraz wyświe-
tlanie e-książek (czytnikach e-booków, tabletach, komputerach 
oraz smartfonach).

Czytelnicy Biblioteki w Płowcach od stycznia mogą korzystać 
z  dostępu do platformy Legimi. Serdecznie zapraszamy i zachęca-
my do korzystania z wielu nowości i bestsellerów udostępnianych 
przez ten portal. Wystarczy, że na podstawie otrzymanego w biblio-
tece unikalnego kodu, czytelnik założy konto i pobierze bezpłatną 
aplikację Legimi. Kody do serwisu Legimi wydajemy czytelnikom: 
osobiście, telefonicznie: 795 511 766, elektronicznie – należy napi-
sać na e-mail: gbpplowce@gazeta.pl lub biblioteka@ugradzie-
jow.pl.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wystarczy: posiadać waż-
ną kartę biblioteczną, pobrać unikalny kod z biblioteki, wejść na 
stronę https://www.legimi.pl/konto/zarejestruj/ i założyć darmowe 

konto, wejść na stronę https://www.le-
gimi.pl/ksiaznicakopernikanska/, wpisać 
unikatowy kod otrzymany z bibliote-
ki, pobrać bezpłatną aplikację Legimi, 
zalogować się do aplikacji i rozpocząć 
przygodę czytelniczą. 
Ważne informacje
•	 Korzystanie z usługi jest dla użytkowników bezpłatne.
•	 Nie ma limitów na książki i strony.
•	 W ofercie są dostępne wyłącznie ebooki (bez audiobooków).
•	 Jednorazowy dostęp do ebooków wynosi 1 miesiąc od dnia ak-

tywacji kodu.
•	 W ramach jednego kodu można korzystać jednocześnie z dwóch 

urządzeń (czytnik, smartfon, tablet, komputer), z których tylko 
jeden jest czytnikiem.

•	 Ebooki nie są dostępne na czytniki Kindle’a.
Tekst: Arleta Matuszewska

Wieści gminne z Radziejowa

Przygoda czytelnicza z LEGIMI

Odwiedziny św. Mikołaja

Święty Mikołaj z pomocnikami w drodze o dzieci

W naszej gminie od lat spotkanie dzieci z Mikołajem obchodzo-
no w sposób wyjątkowy. W świetlicach odbywały się imprezy 
integracyjne, a przybycie Mikołaja z podarunkami nadawało 
spotkaniom świąteczny charakter.

W tym roku – z uwagi na panującą epidemię – takie spotkanie nie 
było możliwe. Jednak wójt gminy Marek Szuszman nie zapomniał 
o najmłodszych i ufundował paczki dla wszystkich dzieci zamiesz-
kujących na terenie gminy Radziejów. Przedstawiciele sołectw mieli 
za zadanie ich rozdysponowanie. W rolę Mikołaja wcielali się sołtysi 
wraz z członkami rad sołeckich, dostarczając paczki do domu. Moż-

na było również odebrać podarunek osobiście w świetlicach w wy-
znaczonych godzinach. To wszystko odbywało się oczywiście z za-
chowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. Nie da się ukryć 
– zaskoczenie i radość w oczach maluchów sprawiły niesamowitą 
frajdę. Było miło i sympatycznie. Cieszyły się zarówno dzieci, jak i ich 
rodzice. Łącznie wręczono 805 paczek. 

W imieniu dzieci, jak i własnym, serdeczne podziękowania skła-
damy wójtowi Markowi Szuszmanowi oraz sołtysom, którzy chętnie 
włączyli się do tego przedsięwzięcia. 

Tekst: Urszula Rosół, dyr. GOK-B w Skibinie
Foto: Archiwum GOK-B w Skibinie
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W 2021 roku gmina Topólka planuje na-
stępujące inwestycje:

1. W ramach zadania pn.: „Przebudowa 
i modernizacja dróg gminnych w 2021 
roku”:
a) przebudowę drogi gminnej 

nr  180830C Orle-Kozjaty położo-
nej w  miejscowości Orle – długość 
620 mb – wniosek złożono do Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg

b) przebudowę drogi gminnej 
nr  180816C Zgniły Głuszynek–Rybi-
ny Leśne położonej w  miejscowości 
Głuszynek – długość 998 mb – wnio-
sek złożono do Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg

c) przebudowę drogi gminnej Głuszy-
nek położonej w miejscowości Miałkie 
– długość ok. 800 mb

d) przebudowę drogi gminnej 
nr  180811C Świerczyn–Żydowo po-
łożonej w miejscowości Świerczyn – 
długość ok. 720 mb

e) przebudowę drogi gminnej położonej 
w  miejscowości Świerczynek – dłu-
gość ok. 710 mb

f) przebudowę drogi gminnej położo-
nej w miejscowości Sadłóg – długość  
660 mb

g) modernizację drogi gminnej położo-
nej w miejscowości Chalno – długość 
630 mb – wniosek w trakcie przygoto-
wywania do WK-P w ramach dofinan-
sowania ze środków pochodzących 
z tytułu wyłączeń gruntów rolnych 
z produkcji rolniczej. Szacowana łącz-
na długość przebudowanych i zmo-
dernizowanych dróg to: 5.138 mb. 
Dodatkowo zlecono opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej na kolejne odcinki dróg tj.:
a) przebudowę drogi gminnej poło-

żonej w miejscowości Kamieńczyk 
i Świnki – długość ok. 735 mb – 

b) przebudowę drogi gminnej poło-
żonej w miejscowości Głuszynek – 
długość ok. 300 mb 

c) przebudowę drogi gminnej położo-
nej w  miejscowości Bielki – długość 
ok. 600 mb.

2. Kompleksowy remont i modernizację 
stadionu gminnego w miejscowości 
Dębianki, gm. Topólka, w tym: prze-
budowa z rozbudową i zmiana sposobu 
użytkowania budynku gospodarczego 
na budynek zaplecza stadionu wraz z za-
gospodarowaniem terenu. Środki otrzy-
mane w ramach Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych w kwocie: 500 tys. zł.

3. Przebudowę i zmianę sposobu użytko-
wania budynku byłej Szkoły Podstawo-
wej w Znaniewie z adaptacją pomiesz-

   

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, szczęścia, dużo uśmiechu, spełnienia najskrytszych marzeń oraz sukcesów  

i niegasnącego zapału w odkrywaniu swych najskrytszych pasji.  

Niech każdy dzień będzie dla Was wyjątkowy. 

 

Stanisław Borkowski      
Przewodniczący Rady Gminy 

Konrad Lewandowski 
Wójt Gminy  

 

       

 

Czas na nowe zamierzenia budowlane
czeń na świetlicę wiejską oraz rozbiórką pozostałych dwóch budynków w ramach 
projektu pn. Remont i  wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej 
w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z  infrastrukturą 
towarzyszącą. Środki pozyskano w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez 
społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023 z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kiero-
wany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ra-
mach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Rewitalizacja obszarów wiejskich.

4. Remont, nadbudowa dachu, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Pod-
stawowej w Paniewie, gm. Topólka wraz z montażem instalacji PV i budową zbior-
nika szczelnego na nieczystości. Uwzględniając zidentyfikowane problemy związane 
z funkcjonowaniem szkoły, bezpieczeństwem ppoż., komfortem cieplnym budynku, 
warunkami higienicznymi, dostępnością budynku dla osób niepełnosprawnych, bezpie-
czeństwem konstrukcyjnym, estetyką budynku i kosztami eksploatacji budynku, okre-
ślono zakres prac remontowych, termomodernizacyjnych i budowlanych związanych 
z nadbudową i rozbudową budynku szkoły w obrębie wszystkich segmentów. Środki 
otrzymane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 2.000.000,00 zł.

Wizualizacja Szkoły Podstawowej w Paniewie
Tekst: Justyna Grabowska
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Zauważyłeś zagrożenie bezpieczeństwa? Zgłoś do KMZB

Działania „Prędkość”

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzę-
dzie, które służy społeczeństwu do wskazywania 
miejsc wymagających interwencji Policji. W minio-
nym roku mieszkańcy powiatu radziejowskiego 

wskazali 442 punkty, które uważają za zagrożone.
KMZB to aplikacja, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać, któ-

re miejsca według nich są zagrożone. Narzędzie to, ma służyć głów-
nie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Za pomocą internetu 
można wskazać policjantom, gdzie np. nocują bezdomni, w którym 
miejscu są źle zaparkowane pojazdy, gdzie dochodzi do przekroczeń 
prędkości itp. W 2020 roku w powiecie radziejowskim naniesionych 
na mapie zostało 442 takich miejsc. Większość zgłoszeń dotyczyła 
parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych (173 zgłoszenia), 
przekraczania dozwolonej prędkości (91 zgłoszeń), nieprawidłowej 
infrastruktury (60 zgłoszeń), spożywania alkoholu w miejscu obję-
tym zakazem (40 zgłoszeń). Po sprawdzeniu przez policjantów, blisko 
połowa (201) zgłoszeń została potwierdzona i wyeliminowana, bądź 
przekazana do realizacji do innych odpowiedzialnych służb. W przy-
padku zgłoszeń dotyczących niewłaściwej infrastruktury i niewłaści-
wego oznakowania dróg, policjanci kierują wnioski do zarządcy dróg 
z informacją o  uzupełnienie oznakowania albo dokonaniu stosow-
nych zmian. Każde zgłoszenie jest dla policjantów cenne i wnikliwie 
sprawdzane. Dzięki informacjom przekazywanym za pomocą KMZB 
od mieszkańców powiatu radziejowskiego, policjanci mogą w jeszcze 
większym stopniu poprawić bezpieczeństwo w powiecie.

„Mapa” jest dostępna na stronie internetowej Komendy Powia-
towej Policji w Radziejowie, a jej obsługa jest bardzo prosta. Przy-
pominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do 
zgłaszania interwencji, które potrzebują natychmiastowej obsługi. 
W takich przypadkach należy dzwonić pod nr 112 lub 997.

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki

Dragon szkolił się w terenie
W radziejowskiej komendzie policji służą dwa psy służbowe. Kil-
ka razy w miesiącu ćwiczą wspólnie ze swoimi przewodnikami.

W Orlu, gm. Topólka, 2 lutego przewodnik psów z Komendy 
Powiatowej Policji w Radziejowie mł. asp. Maciej Stawicki przepro-
wadził szkolenie ze swym podopiecznym Dragonem. Ten owczarek 
niemiecki jest psem patrolowo-tropiącym, który wspiera policjan-
tów w codziennych służbach. W trakcie ćwiczeń doskonalona jest 
umiejętność czworonogów w zakresie posłuszeństwa ogólnego, le-
gitymowania osób, pościgu, obezwładniania pozoranta i tropienia. 
Dzięki takim szkoleniom psy służbowe utrzymują swoją sprawność 
fizyczną oraz utrwalają umiejętności nabyte w służbie. 

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Kolejna akcja radziejowskiej drogówki, mająca na celu popra-
wę bezpieczeństwa na drogach. Tym razem zwracali szczególną 
uwagę, na przekroczenia prędkości.

28 stycznia już od 6:00 rano policjanci ogniwa ruchu drogowego 
kontrolowali prędkość w wybranych miejscach na terenie powiatu. 

Oszust internetowy
Radziejowscy kryminalni zatrzymali 35-latka, który jest podej-
rzany o oszustwa internetowe. Już trafił za kratki, gdyż był po-
szukiwany za wcześniejsze przestępstwa.

Policjanci, zajmujący się przestępczością gospodarczą, zatrzymali 
35-letniego mieszkańca powiatu włocławskiego. Jest on podejrzany 
o oszustwa na portalach internetowych. Mężczyzna ogłaszał w  In-
ternecie do sprzedaży różne przedmioty w atrakcyjnych cenach. 
Kupujący wpłacali zaliczki na podane w ofercie konto, w zamian nie 
otrzymując zamówionego towaru. Jak ustalili kryminalni, podejrza-
ny oszukał w ten sposób kilka osób z całej Polski. Podejrzany usły-
szał zarzut oszustwa. Prosto z komendy trafił za kratki, gdyż był po-
szukiwany za wcześniejsze przestępstwa. Zatrzymanemu grozi kara 
od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki

Oczywiście zwracali także uwagę na inne wykroczenia oraz spraw-
dzali trzeźwość wszystkich kierowców. W działaniach skontrolowano 
57 kierujących, z których 29 przekroczyło dopuszczalną prędkość. Za-
trzymano cztery dowody rejestracyjne. Akcja „Prędkość” to cykliczne 
działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Funkcjonariusz Komendy Powiatowej 
Policji w Radziejowie 

w czasie pełnienia służby
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PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 998/112

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
10.01.2021 r. w miejscowości Smarglin, gm. Dobre, powstał pożar w bu-
dynku mieszkalny jednorodzinnym. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 
dwa zastępy z JRG Radziejów i trzy zastępy z OSP Krzywosądz i Dobre, które 
po przybyciu zastały rozwinięty pożar budynku mieszkalnego. Mieszkańcy 
domu ewakuowali się przed przybyciem straży, żadna z osób nie potrzebo-
wał pomocy medycznej. Działania zastępów polegały na podaniu dwóch 
prądów wody na palący się obiekt i jednego prądu do wewnątrz. Po uga-
szeniu ognia przystąpiono do wynoszenia ocalałego dobytku oraz prac roz-
biórkowych. Przypuszczalna przyczyna powstania zdarzenia – nieszczelność 
przewodu kominowego. Straty w mieniu: 150 tys. zł. 
14.01.2021 r. w miejscowości Sadłóg, gm. Topólka, powstał pożar w budyn-
ku mieszkalnym jednorodzinnym. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 
trzy zastępy z JRG Radziejów oraz dwa zastępy z OSP Topólka i Paniewo. Po 
przybyciu zastępów pożarem objęta była kuchnia. Podano jeden prąd wody. 
Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do przewietrzenia pomieszczeń, zabez-
pieczeniu butli z gazem propan-butan, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. 
Przypuszczalna przyczyna powstania zdarzenia – nieszczelność butli z ga-
zem propan-butan. Straty w mieniu: 50 tys. zł. 

Z ŻYCIA KOMENDY
02–03.02. 2021 r. na zbiorniku wodnym przy ul. Chopina w Radziejo-

wie zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie przeprowadziły ćwiczenia 
z ratownictwa wodnego (lodowego). W trakcie ćwiczeń omówiono praktyczne 
zastosowanie procedur ratownictwa medycznego, stosowane przy udziela-
niu pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wychłodzenia i odmrożenia 
części ciała. Dodatkowo wykorzystano specjalistyczny sprzęt ratowniczy w po-
staci: sanie lodowe, rzutki ratownicze, koła ratunkowe. Strażacy doskonalili 
umiejętności związane z podejmowaniem poszkodowanego, pod którym za-
łamał się lód i nie może wydostać się o własnych siłach z wody oraz techniki 
samoratowania. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia 
specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym, podczas 
zdarzeń na zalodzonych zbiorniach wodnych. Ciągłe doskonalenie umiejętno-
ści i technik ratowniczych jest zadaniem priorytetowym strażaków-ratowni-

Od 01.01.2021 r. do 10.02.2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 56 zdarzeń, w tym:

Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość interwencji
1. Pożar 11
2. Miejscowe zagrożenie 39
3. Alarm fałszywy 6

ków, gdyż pozwala na eliminacje błędów, których uniknięcie w rzeczywistych 
zdarzeniach zapewnia skuteczność podjętych działań ratowniczych.

Strażacy pomogą
Trwa ogólnopolska akcja szczepień przeciw COVID-19. Strażacy z całej 

Polski, w tym także strażacy z powiatu radziejowskiego, aktywnie włączyli 
się w akcję. Będą pomagać dotrzeć do punktów szczepień osobom, które 
nie mogą tam dojechać we własnym zakresie. Wszystko jest skoordynowa-
ne oraz prowadzone we współpracy z punktami szczepień oraz jednostkami 
samorządu terytorialnego. Strażacy, mając na uwadze bezpieczeństwo wła-
sne oraz osób przewożonych, transport wykonują z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. W ramach wsparcia Narodowego Programu Szczepień, strażacy 
zaangażowali się również w dystrybucję materiałów informacyjnych na te-
mat szczepień oraz profilaktyki związanej z COVID-19. Pod numerem 989 
można uzyskać dostęp do bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowe-
go Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Ze specjalnego transportu mogą skorzystać: osoby niepełnosprawne, 
które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w  stopniu znacz-
nym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, osoby, 
które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie 
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przy-
padku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich, osoby 
powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia 
we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punk-
tu szczepień – w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

PORADY
W trakcie mrozów stosuj 10 poniższych zasad. 
1. Ubieraj się ciepło. 
2. Nie wychodź na mróz głodny.
3. Nie spożywaj alkoholu. 
4. Zabezpiecz przed mrozem skórę twarzy i rąk, smarując je ochronnym kremem. 
5. Powiedz komuś (rodzinie lub obsłudze w schronisku, pensjonacie, hote-

lu), dokąd idziesz. Nie zapomnij odmeldować się po powrocie, by unik-
nąć niepotrzebnych alarmów.

6. Na zimowe wycieczki nie wybieraj się sam. 
7. Nie forsuj się. 
8. Kiedy popsuje się pogoda, a poczujesz się zmęczony, głodny lub zacznie 

Ci coś dolegać, nie wychodź na zewnątrz. 
9. Odmrożone palce możesz włożyć pod strumień zimnej lub letniej wody.
10. W przypadku dużych odmrożeń udaj się do lekarza. 

Jeśli w trakcie silnych mrozów zauważysz kogoś, kto wygląda na osła-
bionego, zainteresuj się tą osobą. Możesz jej udzielić pierwszej pomocy 
lub poinformować odpowiednie służby ratownicze. Zadzwoń pod nu-
mer 112 lub 998, 999, 997. Na wychłodzenie ciała bardziej narażeni są ludzie 
starsi i dzieci (Opracowano na podstawie materiałów źródłowych Wydziału 
Prewencji Społecznej KG PSP, A. Dobrzyńska, Polak mądry przed szkodą. O po-
żarach i innych zagrożeniach).

Tekst/Foto: mł. bryg. Jarosław Stokwisz

Zdarzenia wg wielkości w rozbiciu na poszczególne gminy w roku 2020

Lp. Gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Łącznie  na terenie gminy
1. Bytoń 9 41 1 51
2. Dobre 19 38 2 59
3. Osięciny 20 62 4 86
4. Piotrków Kujawski 35 95 14 144
5. m. Radziejów 6 218 27 251
6. Radziejów 6 44 1 51
7. Topólka 15 91 5 111

Razem 110 589 54 753

Strażacy KP PSP w trakcie ćwiczeń 
z ratownictwa lodowego



Nauczanie zdalne – wprowadzone w polskich 
szkołach na czas pandemii korona wiru-
sa – było dla zdecydowanej większości 
nauczycieli, dzieci i rodziców nowym 
doświadczeniem. 
Należy tu podkreślić, że na zdalne 
nauczanie nie byli przygotowani ani 
nauczyciele, ani dzieci. Dotyczy to 
zarówno kompetencji, jak i sprzętu.

Uczniowie – dzieci i młodzież – nale-
żą do grup wrażliwych na stres wynikają-
cy z epidemii. Ponadto warunki uczenia się 
w nowej sytuacji są dla niektórych uczniów 
trudne, nie wszyscy mają dostęp do narzędzi 
technicznych, warunki do nauki w domu bywają 
trudne, uczniowie mogą nie mieć dostępu do komputera, 
rodzice pracują zdalnie, w domu uczy się też rodzeństwo.

Z naszych obserwacji, z kontaktu z uczniami i rodzicami 
podczas wizyt w poradni, a także analizy innych informacji 
wynika, iż najważniejszym, problemem zgłaszanym przez 
największą liczbę uczniów okazuje się problem związany 
z  nadmiernie dużą ilością zadań, jakie otrzymują uczniowie 
do samodzielnej pracy i wynikające z tego uczucie przytło-
czenia i przeciążenia nauką. Sami uczniowie zwracają uwagę 
na następujące problemy szkolne: za dużo nauki, nie ma kie-
dy odpocząć, trudności ze zrozumieniem nowych, trudnych 
zagadnień, obawy o samodzielne poradzenie sobie z zada-
niami na czas, nierealne terminy wykonania zadań, obawy 
związane z zaliczeniem obszernego materiału po powrocie 
do szkoły, polecenia wysyłane są późno w nocy, trudności 
z porozumiewaniem się z nauczycielami (na podstawie wła-
snych źródeł).

Alicja Pacewicz w tekście „Dlaczego nastolatki męczą 
się bardziej?” zwraca uwagę, że na problemy przeżywane 
w  okresie dorastania nałożyły się trudności związane z epi-
demią i społeczną izolacją. Autorka w następujący sposób 
charakteryzuje problemy nastolatków: Nastolatki przeżywają 
teraz trudny czas (...) Wszyscy mają ciężko, ale jednak nastolatki 
mają chyba najciężej. Dlaczego? Bycie nastolatkiem jest w ogó-
le trudne i wywołuje cierpienia – wystarczy przypomnieć sobie 
(...), ile sami mieliśmy trudnych chwil, jak często wątpiliśmy w 
naszą moc, inteligencję, rozmaite kompetencje i siłę charakte-
ru. Nie mówiąc już o wyglądzie i towarzyskiej atrakcyjności (…) 
Dla młodych ludzi zamknięta szkoła to nie tylko stracony czas, 
problemy z uczeniem się, ale także brak codziennych kontaktów 
z koleżankami i kolegami z klasy i spoza niej (...) Dorośli też się li-
czą, ale po pierwsze nie wszyscy, a po drugie – nie tak bardzo jak 
rówieśnicy. Czasem nad tym bolejemy, ale to całkiem normalny 

proces rozwojowy i byłoby dziwne, gdyby naszym 
nastolatkom wystarczały kontakty z domowni-

kami (…) Nastolatki chcą się powoli oddzie-
lać od dorosłych, ale nie mogą nawet wyjść 
z domu. Gdy się trochę buntują albo coś od-
puszczają, rodzice i nauczyciele biorą to do 
siebie i mają im za złe. No i gdzie tu uciec 
od troski, wymagań i poczucia winy? 
Przeżywają lęk – o siebie i swoich bliskich, 

zwłaszcza rodziców i dziadków. Boją się o 
ich zdrowie i życie, ale także niespłacone 

kredyty, pracę czy firmę (…) Widzą swoich 
zmartwionych rodziców, czasem stają się ofia-

rą ich zmęczenia, złych nastrojów, a nawet psy-
chicznej lub fizycznej przemocy. Są głęboko samotni, 

odcięci od swojego społecznego świata.
Zaobserwować można, iż wielu młodych ludzi jest bardzo 

smutnych, mimo że mają lepsze oceny. Gdy nauczyciele ich 
pytają, dlaczego jesteście smutni, odpowiadają: nie wiem.

Młodzi ludzie chcą się spotkać, chcą dyskutować, wymie-
niać się poglądami, zabierać stanowisko w sprawie, chcą 
swojej ekspresji, czują się „zmuleni” technologią. Poszukują 
jakichkolwiek relacji. Mają dość lekcji, gdzie nauczyciel jest 
„gadającą głową”, ale z drugiej strony daje im to pewien 
komfort: nie muszą włączać kamery, nie muszą też włączać 
mikrofonu. Wystarczy, że napiszą na czacie: mam zepsuty 
mikrofon, przepraszam, jestem obecny. To ich całkowicie 
wyizolowuje na 30 minut lekcji. Mogą robić, co chcą. Wielu 
uczniom dało to poczucie luzu, braku stawiania wymagań, 
poczucie pseudokomfortu. Istnieją więc obawy powrotu do 
edukacji stacjonarnej. Warto zadać sobie pytanie: Co będzie, 
gdy edukacja zdalna się skończy?

Dziś warto jednak się zmobilizować i to nie tylko do co-
dziennej aktywności podczas lekcji online. Myślę, że najlep-
szą formą mobilizacji są rutyny dnia codziennego: wstaję, 
ścielę łóżko, idę się umyć i ubrać. Ważne jest też, by na te lek-
cje przygotować sobie miejsce i włączyć kamerkę. I co waż-
ne – to jest też czas na rozwijanie pasji, zrobienie czegoś, na 
co się nie miało czasu. Czas zamknięcia i izolacji jest czasem, 
który sprzyja rozwojowi zainteresowań, na które wcześniej 
nie było czasu. 

Opracował: Robert Zaradzki
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1.  10 zasad dobrej edukacji zdalnej (https://blog.ceo.org.pl/)
2.  Materiały ze strony Centrum Edukacji Obywatelskiej  

(https://blog.ceo.org.pl/)
3.  Kryzys jako szansa na lepszą szkołę (A. Pacewicz)
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Wpływ nauki zdalnej na uczniów



Konkurs fotograficzny

„Wiosenny pejzaż” (Przemystka) „Po burzy” (okolice Jeziora Głuszyńskiego) „Nad wodą” (okolice Połajewa)

„Wiosna” (działki w Połajewie) „Jesień – krople wody” (Połajewo) „Zima” (Rynek – Piotrków Kujawski)

„Jesienny staw w Świeszu”

„Morze rzepaku”„Jesień w Świeszu”

I miejsce – Wiktor Kozłowski

II miejsce – Martyna Zabielska

III miejsce – Julia Kurant
„Cztery pory roku w powiecie 

radziejowskim” to konkurs foto-
graficzny zorganizowany przez 
Starostwo Powiatowe w Radzie-
jowie. Miał on na celu m.in. zwró-
cenie uwagi na urok terenów po-
wiatu podczas różnych sezonów, 
rozwijanie wrażliwości artystycz-
nej, a  także prezentację twórczo-
ści naszych mieszkańców w  dzie-
dzinie  fotografii. Zdjęcia przysłały 
22  osoby, spłynęło 130 prac, ale 
nie wszystkie mogły zostać wzię-
te pod uwagę, ponieważ nie każ-
dy uczestnik spełnił konieczne 
warunki udziału. Przypomnijmy, 
że I  miejsce w konkursie zajął 
Wiktor Kozłowski (jedna z jego 
prac widnieje na okładce naszej 
gazety), który wygrał urządzenie 
marki Canon, II miejsce – Martyna  
Zabielska, która zdobyła aparat 
FUJIFILM Instax Mini 11, a laureat-
ką III  miejsca została Julia Kurant, 
otrzymała ona smartband XIAOMI.  
Gratulujemy naszym fotograficz-
nym zwycięzcom!

Tekst: Marta Tomaszewska


