
NR 5/227 (ROK XXI) cena 2,15 zł (z 5% vat)maj 2021

26 maja – Dzień Matki
W tym pięknym dniu, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia  

i wyrazy wdzięczności wszystkim Mamom.  
Życzymy zdrowia, dumy ze swoich pociech oraz dużo radości i szczęścia,  

nie tylko w tym wyjątkowym dniu.  
Abyście zawsze były doceniane, a miłość, którą obdarzacie bliskich  

wracała do was z podwójną siłą.

Elisabeth Louise Vigee Le Brun – Autoportret z córką Fryderyk Pautsch – Matka z dzieckiem



Aktualności samorządu powiatowego

Marta Tomaszewska: Jest Pan starostą od 2014 r. Minęła połowa 
Pana II kadencji. To czas, który daje możliwość obserwacji, jak 
zmienia się lokalny samorząd – czy rośnie w siłę czy wręcz prze-
ciwnie – traci na znaczeniu? 

Jarosław Kołtuniak: Rzeczywistość wokół nas dynamicznie się 
zmienia. Musimy stawiać czoło nowym wyzwaniom i problemom 
tak, by w jak największym stopniu zadbać o dobro mieszkańców 
powiatu. Podejmując się pełnienia funkcji starosty, chciałem przy-
czynić się do rozwoju powiatu. Zadanie okazało się trudne. Dzia-
łania podejmowane przez moich poprzedników, poza znaczącymi 
inwestycjami w infrastrukturę zarówno społeczną, jak i techniczną, 
przyniosły powiatowi również znaczące zadłużenie. Moja pierwsza 
kadencja to głównie zmagania o utrzymanie równowagi budżeto-
wej. Dopiero pod koniec kadencji były możliwe większe inwestycje. 
Wtedy zdecydowaliśmy o zainwestowaniu w drogi.

Druga kadencja naznaczona jest pandemią koronawirusa. Wcze-
śniejsze założenia podejmowane w 2019 roku musiały być szybko 
zweryfikowane. Praktycznie z dnia na dzień nastąpiło zamknięcie 
szkół i placówek wsparcia osób niepełnosprawnych. Nagle okaza-
ło się, że jedynym sposobem uchronienia się przed chorobą jest 
dystans społeczny i zachowanie surowego reżimu sanitarnego. Po 
początkowym szoku musieliśmy przystosować pracę jednostek po-

Praca w samorządzie to przede wszystkim 
wielka odpowiedzialność 

– podsumowanie i dalsze plany w rozmowie ze starostą radziejowskim  
Jarosławem Kołtuniakiem po połowie kadencji

wiatowych tak, by jak najlepiej służyć mieszkańcom a jednocześnie 
zachować bezpieczeństwo. Nawet na chwilę nie zaprzestaliśmy 
naszej pracy. Wszystkie wydziały starostwa pracowały przez cały 
ten czas. Jedynie w momentach wzrostu zachorowań wprowa-
dzaliśmy ograniczenia w bezpośrednim kontakcie z klientem. Nie-
stety, w  2020 roku znacząco zaczęły spadać również dochody po-
wiatu, które są ściśle powiązane z kondycją finansową gospodarki 
i mieszkańców. Nie oznacza to jednak, że przez ostatnie 2 lata nic 
się nie działo. Pomimo pandemii zrealizowaliśmy dużą inwestycję 
w Zespole Szkół Mechanicznych, polegającą na termomoderniza-
cji budynku. Szkoła przy okazji zyskała nową, estetyczną elewację. 
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie może poszczycić się nowym 
boiskiem do gier zespołowych i tenisa. Dzięki wsparciu środków 
zewnętrznych poprawie uległa również infrastruktura drogowa. 
Podejmujemy także działania, które mają na celu umożliwienie 
osobom z różnymi dysfunkcjami samodzielne funkcjonowanie i za-
łatwianie spraw w naszych jednostkach. Dziś, kiedy, mam nadzieję, 
zmierzamy ku schyłkowi pandemii mogę powiedzieć, że zdaliśmy 
ten trudny egzamin.

Czy samorząd się zmienia? Oczywiście, że tak. I mogę powiedzieć, 
że zmienia się na lepsze. Trzydzieści lat samorządności lokalnej dało 
nam dużo doświadczenia. Nie mam również wątpliwości, że rośnie 
w  siłę. Dzięki temu, że ośrodek podejmowania decyzji ważkich dla 
mieszkańców jest tak blisko, możliwe jest dostrzeżenie problemów, 
które na szczeblu krajowym nie byłyby w ogóle zauważane. Mieszkań-
cy mają ogromny wpływ na to, jakie decyzje zapadają w organach sta-
nowiących i wykonawczych samorządu. To powinno rodzić, i wierzę, 
że rodzi, odpowiedzialność za swoje działania. Samorządność jest jed-
nym z filarów demokracji i jako taka powinna być ciągle umacniana.

M.T.: Jakie cele stawia przed sobą starosta i zarząd powiatu na 
drugą połowę obecnej kadencji ?

J.K.: Wyzwania są ogromne. Naszym celem było i pozostaje dba-
nie o dobro mieszkańców, o zapewnienie im jak najlepszych warun-
ków do życia i rozwoju. Do końca kadencji planujemy przebudowę 
i unowocześnienie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujaw-
skim. Niestety, nasze społeczeństwo się starzeje, widać to zwłaszcza 
w mniejszych miejscowościach. Często jest tak, że osobami star-
szymi nie ma się kto zaopiekować, ponieważ młodsze pokolenia 
wyjechały za pracą do większych ośrodków czy za granicę. Istnieje 
coraz większa potrzeba zapewnienia osobom starszym opieki insty-
tucjonalnej, gdzie będą mogły w godny sposób przeżyć jesień życia. 
Kolejną ważną sprawą jest zapewnienie przysłowiowego dachu nad 
głową samotnym matkom z dziećmi, które nie mają się gdzie po-
dziać. Ta inwestycja wymaga dużego nakładu środków finansowych, 
ponieważ instytucja ma powstać od podstaw. Staramy się pozyskać 
na ten cel środki zewnętrzne. I wreszcie, ze sfery społecznej, istnie-
je pilna potrzeba reaktywacji Rodzinnego Domu Dziecka. Taki dom 
funkcjonował do 2019 r., niestety dotychczasowi opiekunowie osią-
gnęli wiek emerytalny, a kandydatów na ich miejsce nie było.

Bardzo ważną kwestią pozostaje stan dróg powiatowych. Podej-
mujemy i będziemy podejmować działania, zmierzające do utrzy-
mania ich w jak najlepszym stanie. Dobra infrastruktura drogowa 
podniesie nie tylko komfort życia mieszkańców, ale będzie również 
czynnikiem rozwoju gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy. 
Bardzo zależy nam na tym, by nasi mieszkańcy nie musieli zmieniać 
miejsca zamieszkania z powodu braku zatrudnienia.
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M.T.: Wszyscy liczymy na to, że w najbliższym czasie zaczniemy 
wracać do normalności. Jaki będzie ten rok dla powiatu radzie-
jowskiego?

J.K.: Bardzo liczę na to, że rok 2021 będzie ostatnim rokiem pod 
znakiem pandemii. Chciałbym powrotu do normalności, jednak zda-
ję sobie sprawę, że będzie to trudne. Czas pandemii pokazał nam, 
jak ważne są relacje, możliwość rozmowy „oko w oko”, a nie za po-
mocą Internetu. Wszystkim nam brakuje spotkań w mniejszym lub 
większym gronie.  Ostatnie półtora roku wyrządziło ogromne 
szkody w obszarze edukacji, szkody być może nie do naprawienia. 
Powrót do stacjonarnego funkcjonowania szkół i placówek oświa-
towych uważam za słuszny. Powoli chcemy przywracać normalne 
funkcjonowanie szpitala powiatowego, tak by mieszkańcy powiatu 
nie musieli już korzystać z usług szpitali ościennych. W międzyczasie 
trwa również modernizacja oddziału ginekologiczno-położnicze-
go. Po jego zakończeniu standard świadczonych usług znacznie się 
podniesie.

M.T.: A jak wygląda współpraca powiatu z gminami? 
J.K.: Trudno mi wyobrazić sobie sytuację, w której powiat nie 

współpracuje z gminami, wchodzącymi w jego skład. Zawsze kła-
dłem duży nacisk na tę właśnie współpracę. Staram się utrzymywać 
jak najlepsze relacje z włodarzami gmin. Dzięki temu wiele inwesty-
cji realizowanych na terenie powiatu jest współfinansowanych przez 
samorząd gminny i powiatowy. Przykładów takiej współpracy mogę 
podać wiele, chociażby remonty dróg powiatowych, doposażenie 
szpitala, policji czy jedna z ostatnich wspólnych inicjatyw – wypo-
sażenie Punktu Szczepień Masowych dla Powiatu Radziejowskiego. 
Nasza współpraca owocuje nie tylko realizacją przedsięwzięć infra-
strukturalnych. Wspólnie organizujemy również imprezy kulturalne, 
uroczystości państwowe i lokalne. Służymy też sobie poprzez wy-
mianę doświadczeń i wiedzy.

M.T.: Zbliża się rocznica w pełni demokratycznych wyborów sa-
morządowych roku 1990, a co za tym idzie Dzień Samorządu Te-
rytorialnego. Co Pan, jako gospodarz powiatu, chciałby życzyć 
powiatowym samorządowcom?

J.K.: Myślę, że Dzień Samorządu Terytorialnego to święto wszyst-
kich, którym idea udziału wspólnoty lokalnej w podejmowaniu de-
cyzji jest bliska. Praca w samorządzie to przede wszystkim wielka 
odpowiedzialność. Życzę wszystkim samorządowcom, by ta odpo-
wiedzialność nie była nigdy dla nich ciężarem, ale stanowiła im-
puls do jeszcze większej aktywności. Życzę również, aby Wasze co-
dzienne wysiłki były zauważane i doceniane przez tych, dla których 
pracujecie. Niech lokalne społeczności wspierają Wasze inicjatywy 
i chętnie angażują się w budowanie lepszego jutra. Życzę niesłabną-
cego zapału i wytrwałości w tej niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej 
służbie, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń. Niech 
kolejne lata obfitują w liczne sukcesy, niosą satysfakcję z dobrze 
wykonywanych zadań oraz są szczęśliwe zarówno pod względem 
osobistym, jak i zawodowym. Przy tej okazji pragnę również podzię-
kować wszystkim samorządowcom, a zwłaszcza włodarzom gmin, 
wchodzących w skład powiatu radziejowskiego za owocną współ-
pracę. Niezmiernie cieszę się, że mogę na Państwa liczyć podczas reali-
zacji różnych inicjatyw i nigdy nie spotykam się z odmową. 

Korzystając z okazji, chciałbym również złożyć życzenia wszystkim 
matkom z okazji ich święta. Kochane mamy, jesteście naszym świa-
tłem, dobrem i ciepłem. Życzę Wam byście zawsze były dumne z roli, 
jaką pełnicie, a wasze poświęcenie dla dobra rodziny było doceniane 
nie tylko w Dniu Matki. Niech nigdy nie opuszcza Was optymizm i wiara 
w swoje pociechy, dopisuje zdrowie i szczęście.

Bardzo dziękuję za rozmowę

Foto: Marta Tomaszewska

W ostatnim czasie 
została zawieszona 
działalność oddziału 
położniczego w  Sa-
modzielnym Pu-
blicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej 

w Radziejowie. Wszystko za sprawą trwa-
jącego remontu, który ma unowocześnić 
radziejowską „porodówkę” i  dostosować 
ją do europejskich standardów. 

Nasz szpital dostał dofinansowanie z Unii 
Europejskiej oraz z rządu. Władze placówki 
przeznaczyły je na remont bloku porodowe-
go oraz sali cięć cesarskich. Remont sprawi, że 
radziejowski oddział położniczy będzie jedyny 
i niepowtarzalny w województwie. Każda z pa-
cjentek w ramach NFZ będzie miała zapewnio-
ną swoją klimatyzowaną salę i indywidualną 
toaletę. Dodatkowo, ojciec dziecka będzie 
mógł przebywać z pacjentką przez cały pobyt 
w szpitalu, ponieważ dla niego również jest 
przewidziane miejsce w takiej sali.

Otworzona zostanie poradnia laktacyjna 
i szkoła rodzenia. – Chciałbym, by pacjentka 
miała zapewnioną pełną opiekę u nas w szpi-
talu – od poradni ginekologicznej, przez szkołę 
rodzenia, w której będzie mogła uczestniczyć 
z partnerem, przyjęcie na oddział położniczy, 
poradnię laktacyjną, do psychologa kliniczne-
go. W województwie tak dobrze dostosowanej 

„porodówki” nie ma – mówi dyrektor Seba-
stian Jankiewicz. Odnowiony oddział będzie 
miał 9 sal. Przebudowa miała rozpocząć się 
później, ale dyrektor szpitala informuje, że 
oddział położniczy został zawieszony dla-
tego, że coraz częściej trafiały na niego pa-
cjentki zakażone koronawirusem, a szpital 
nie był na to przygotowany. – Staram się tak 
dostosować szpital, żeby pacjenci po powro-

cie do względnej normalności jak najmniej 
zakażali się w szpitalu. Przewiezienie kobiety 
po rozpoczęciu akcji porodowej 110 km do 
Grudziądza to jest ogromne wyzwanie dla ze-
społu karetki. Po remoncie będą mogły u nas 
rodzić panie zakażone i niezakażone korona-
wirusem – dodaje Jankiewicz. 

Tekst: Marta Tomaszewska

Foto: nadesłane

Kolejne zmiany w szpitalu
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Informacje

Bezpieczniej podczas wakacji
20 kwietnia br. starosta Jarosław Kołtuniak z prezesem Nadgoplańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  
Maciejem Banachowskim podpisali porozumienie w sprawie bezpieczeństwa osób, wypoczywających nad Gopłem i nad Jeziorem 
Głuszyńskim na terenie powiatu radziejowskiego. 

Porozumienie dotyczy zakupu sprzętu, zapewniającego poprawę 
bezpieczeństwa (tj. sprzęt łączności i sprzęt indywidualny dla ratow-
nika wodnego) w obrębie naszych kąpielisk oraz zawiera kwestię 
działań prewencyjnych, odnoszących się do patrolowania obszarów 
wodnych obu jezior. Oprócz tego, w ramach unijnego projektu „Ra-
townik wodny – nowy zawód szansą dla osób defaworyzowanych 
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”, WOPR zorganizuje 
darmowe szkolenia dla osób od 18-65 roku życia, które obejmowały 
będą kurs: ratownika wodnego, kwalifikowanej pierwszej pomocy 
oraz sternika motorowodnego lub płetwonurka. Projekt jest skiero-
wany do osób, które pracują, uczą się lub mieszkają na obszarze na-
szego województwa. Zapisy trwają do 12 czerwca 2021 (organizator 
może wydłużyć nabór). Wszystkie informacje uzyskać można pod 
numerem: 661 778 462.

12 czerwca 2021 odbędą się też rozmowy kwalifikacyjne z oso-
bami zainteresowanymi. Z uwagi na stan epidemiczny każda 
osoba zostanie zaproszona na rozmowę indywidualnie. Po nich 
odbędzie się test sprawnościowy na basenie. Termin testu będzie 
przekazany każdej osobie po rozmowach kwalifikacyjnych.

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Podpisane porozumienie gwarantem bezpieczeństwa nad wodą

Witaj Maj, Trzeci Maj!
Święto Narodowe Trzeciego Maja należy do uroczyście ob-
chodzonych polskich świąt. W tym roku, ze względu na panu-
jącą  w kraju sytuację pandemiczną, po raz kolejny nie udało 
się  zorganizować radziejowskich obchodów 230. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w podniosłej i odświętnej at-
mosferze. Podobnie jak w zeszłym roku, miały one symbo-
liczny charakter.

Uroczystość 3 maja 2021 roku w Radziejowie nie była obcho-
dzona oficjalnie. Zważywszy na obostrzenia związane z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz na bezpieczeństwo 
mieszkańców, nie można było zorganizować tradycyjnych uro-
czystości.  Rocznicowe obchody rozpoczęła msza święta w inten-
cji Ojczyzny w kościele farnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Radziejowie, której przewodniczył ks. prob. Irene-
usz Mrowicki. W liturgii brała udział delegacja starostwa powia-
towego, a także przedstawiciele miasta i powiatowych instytucji. 
Po ceremonii uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Tadeusza 
Kościuszki, gdzie złożyli okolicznościowe wiązanki. Powiat radzie-
jowski reprezentowali: starosta Jarosław Kołtuniak oraz skarbnik 
Urszula Miętkiewicz.

Tekst/Foto: Marta TomaszewskaDelegacja samorządu powiatowego – Urszula Miętkiewicz i Jarosław Kołtuniak

Marta
Maszyna do pisania
661 718 462

Marta
Maszyna do pisania
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wy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Adama 
Zagajewskiego, Jonasza Kofty czy Ernesta Bry-
lla. Wśród recytowanych utworów pojawiły się 
też słowne interpretacje utworów rockowych 
i hip-hopowych. Uczestnicy sięgali po teksty 
Kazika Staszewskiego, tria Paktofonika (Rahim, 
Magik i Fokus), Dawida Podsiadły i Bogdana Ły-
szkiewicza (Chłopcy z Placu Broni).

Bardzo dobrze w konkursie zaprezento-
wały się recytatorki z radziejowskiego „Ło-
kietka”. W kategorii uczniów szkół ponadpod-
stawowych laureatką I miejsca została Alicja 

Krysiak, a II miejsce zajęła Julia Mordyl. – Po raz pierwszy zmierzy-
liśmy się z deklamacją on-line, więc staraliśmy się zaprezentować tak 
jak na konkursie „w realu” – było wejście na scenę, było przedstawienie 
się i mówienie do publiczności. Za pomoc w nagraniu wystąpień recy-
tatorskich bardzo dziękuję dyrektorowi Radziejowskiego Domu Kultury 
Pawłowi Śrubasowi oraz pracownikom tej placówki – powiedział Le-
szek Grabowski, nauczyciel przygotowujący uczennice do konkursu. 

Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: ze zbiorów LO

Edukacja

Sukces recytatorek z „Łokietka”

Mamy powód do dumy!

Alicja Krysiak Julia Mordyl

W przeddzień Święta Narodowego Trze-
ciego Maja Wojewódzki Ośrodek Animacji 
Kultury w Toruniu ogłosił wyniki konkursu 
„Dom ze słów. W 230. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3  Maja”. Chociaż ograniczenia 
pandemiczne wymusiły realizację przed-
sięwzięcia w trybie on-line, zainteresowa-
nie udziałem było nadspodziewanie wy-
sokie, nagrania wideo swoich prezentacji 
nadesłało blisko osiemdziesiąt osób z całe-
go województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestników oceniało jury w składzie: Irene-
usz Maciejewski  – reżyser, aktor, specjalista ds. teatru i interdyscyplinar-
nych przedsięwzięć kulturalnych; Erwin Regosz – muzyk, kompozytor, 
główny specjalista ds. muzyki; Barbara Rogalska – aktorka, pedagożka 
teatru, autorka i  realizatorka projektów z dziedziny teatru; Agnieszka 
Zakrzewska – pedagożka teatru, animatorka kultury, trenerka, specja-
listka ds. teatru.

Organizator, zapraszając do udziału w konkursie, zachęcał recytato-
rów do refleksji nad nowoczesnym rozumieniem wolności i  patrioty-
zmu. Spośród XX-wiecznych poetów uczestnicy sięgali po poezję Wisła-

Czterdziesta czwarta edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych odbyła się w Bydgoszczy 23 kwietnia, a tegorocznym 
gospodarzem był Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. 
Jednym z patronów tej prestiżowej olimpiady jest Ministerstwo 
Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wśród ponad 100 uczniów ze szkół średnich okręgu bydgoskie-
go, znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół RCKU w Przemy-
stce. Uczestnicy rywalizowali w kilku blokach tematycznych. Mamy 
powód do zadowolenia, ponieważ dwaj reprezentanci naszej pla-
cówki zdobyli pierwsze miejsca. Jakub Gajewski z klasy IV techni-
kum ekonomicznego był najlepszy w kategorii agrobiznes, a Adam 
Stróżyk z klasy III technikum rolniczego w bloku – produkcja roślin-
na. Uczennica klasy II technikum żywienia i usług gastronomicz-
nych po gimnazjum Ola Banasiak, zajęła II miejsce w tematyce – 
gastronomia. Technologia żywienia – w tej rywalizacji brała udział 
Sandra Kozłowska z klasy III technikum żywienia i zajęła IV miejsce. 
Kacper Gawroński z klasy II technikum rolniczego po gimnazjum 
podjął rywalizację w bloku – produkcja zwierzęca, zajmując miejsce 
VI, a Igor Kubiak uczeń klasy III technikum mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki zajął VII miejsce w kategorii mechanizacja rolnictwa. 
Najlepsi zmierzą się w finale 44. edycji OWiUR, który będzie miał 
miejsce 28 i 29 maja także na Uniwersytecie Technologiczno-Przy-
rodniczym w Bydgoszczy. Taki sukces to niewątpliwie efekt rzetelnej 
pracy uczniów. Trzeba również podkreślić zaangażowanie nauczy-

Wyróżnienie dla Oliwii
Zakończenie II edycji konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 
1940”, skierowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych, 
odbyło się 13 kwietnia. Galę finałową i ogłoszenie 
wyników konkursu emitowała Telewizja Polska. Ideą 
przedsięwzięcia było przekazywanie prawdy o zbrod-
ni w Katyniu poprzez pracę literacką, pracę plastycz-
ną czy tekst piosenki.

W uroczystości brali udział członkowie komitetu ho-
norowego – ministrowie: spraw wewnętrznych i admi-
nistracji Mariusz Kamiński, obrony narodowej Mariusz 
Błaszczak, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek 
oraz Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu. Nie 
zabrakło również pomysłodawczyni konkursu, Marsza-
łek Sejmu Elżbiety Witek. Ze względu na reżim sanitarny Oliwia Guźlecka

cieli, którzy przygotowali swoich podopiecznych do olimpiady, a są 
to –  Małgorzata Tomalak,  Sławomir Tomalak,  Wioletta Łodygowska,  
Anna Paczkowska,  Daria Pluskota,  Marek Wiliński.

Wszystkim serdecznie gratulujemy, a przygotowującym się do 
finału – Jakubowi, Adamowi i Oli życzymy wygranej!

Tekst: Zespół PR
Foto: Anna Paczkowska

w gali uczestniczyli tylko finaliści, natomiast nazwiska wyróżnionych 
były ogłoszone publicznie. I właśnie wśród wyróżnionych uczniów 
znalazła się Oliwia Guźlecka, uczennica klasy II technikum ekono-
micznego po szkole podstawowej z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Oliwia przesłała na konkurs 

pracę w kategorii literackiej na temat „Współczesny wymiar 
kłamstwa katyńskiego”. Autorka przedstawiła w niej świa-
domość i pamięć narodową o dokonanej zbrodni. Rangi 
temu wyróżnieniu dodaje fakt, że na konkurs wpłynęło 
około cztery tysiące prac, a ich poziom był bardzo wyso-
ki. Wagę konkursu podkreślił również prezydent Andrzej 
Duda, który zwrócił się do uczestników z sugestią, by 
zbrodni katyńskiej nie pozostawiać tylko dla historyków.

Relację z gali finałowej można obejrzeć na kanale You 
Tube. Wyróżnionej Oliwii serdecznie gratulujemy!

Tekst: Zespół PR ZS RCKU w Przemystce
Foto: Katarzyna Zarzycka

Laureaci
olimpiady
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Wanda Wiatrowska: W dniach od 8 
do 15 maja Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich organizuje w ramach 
promocji czytelnictwa ogólnopol-
ską akcję Tydzień Bibliotek. Hasłem 
tegorocznego Tygodnia jest zdanie: 
„Znajdziesz mnie w bibliotece”. Jak 
wygląda czytelnictwo i wypożycza-
nie książek w dobie wszechogarnia-
jącego Internetu?

Danuta Wielgosz: Zgodnie z ba-
daniami, które prowadzi Biblioteka 
Narodowa, w ostatnim trudnym, pan-
demicznym roku, nastąpił w Polsce 
wzrost czytelnictwa. Polska, niestety, 
nie przoduje w czytelnictwie, ale odno-
towała już wzrost o prawie 1%, więc to 
nas cieszy. Oczywiście, komputeryzacja 
sprawiła, że młodzi czytelnicy szukają 
kontaktu z książką także poprzez nowe 
technologie. Oferujemy platformę Le-
gimi, w ramach której czytelnik otrzy-
muje od nas kod dostępu do e-booka. 
Od tego roku mamy też ofertę Dar-
mowej Wypożyczalni Academica ksią-
żek i  czasopism ze zbiorów Biblioteki 
Narodowej. Byliśmy zobligowani do 
wprowadzenia tej opcji, ponieważ łączy 
się to z ewentualnym wejściem do pro-
gramu Biblioteki Narodowej i Minister-
stwa Kultury, Dziedzictwa Kulturowego 
i Sportu, który przyczyni się do pozyskania pieniędzy na zakup no-
wości wydawniczych.

W.W.: Jest to z pewnością interesująca oferta dla młodych ludzi. 
A co z tradycyjnymi czytelnikami? 

D.W.: Nasza Biblioteka jest przygotowana, by pełnić funkcję Bi-
blioteki hybrydowej, czyli biblioteki, która łączy książkę tradycyj-
ną z  książką elektroniczną. Na naszej stronie internetowej istnieje 
zakładka Radziejowska Biblioteka Cyfrowa. Ciągle pracujemy nad 
cyfryzacją zasobów bibliotecznych. Mamy zdigitalizowaną część 
księgozbioru regionalnego. Są to te pozycje, które zakupiliśmy sami 
i do których mamy prawa autorskie. W przyszłości chcemy, by Ra-
dziejowska Biblioteka Cyfrowa była częścią Kujawsko-Pomorskiej Bi-
blioteki Cyfrowej, aby zasięg naszych zbiorów był ogólnopolski. Bar-
dzo duży nacisk kładziemy na Regionalia. Pilnie śledzimy wszystkie 
wydawnictwa, w których ukazują się książki, dotyczące Kujaw i sta-
ramy się rozbudowywać naszą ofertę. Dba o to bibliotekarz Krzysz-
tof Wątrobicz, ponieważ jest historykiem regionalistą. Idea digita-
lizacji polega na tym, by zapewnić powszechny dostęp do książek 
w kraju i za granicą. 

W.W.: Większość bibliotek w Polsce jest, niestety, w trudnej 
sytuacji finansowej lub lokalowej. Państwo działacie bardzo 
prężnie. Piękny zmodernizowany budynek, bogaty księgozbiór. 
Gdzie szukacie środków finansowych, które nie tylko wspierają 
działania bibliotekarzy czy infrastrukturę, ale także wzmacniają 
kulturotwórczą rolę biblioteki.

D.W.: Nasza Biblioteka jest finansowana przez samorząd miasta 
Radziejowa, a od 2000 roku w kosztach utrzymania i prowadzenia 
działalności kulturalnej na zasadzie dodatkowego zastrzyku finan-
sowego partycypuje powiat radziejowski, za co jesteśmy bardzo 

wdzięczni. Jesteśmy Biblioteką pełnią-
cą zadania biblioteki powiatowej, co 
wynika z porozumienia urzędu miasta 
ze starostwem. Podlegają nam mery-
torycznie biblioteki naszych gmin. Po-
zyskujemy też pieniądze z projektów. 
Braliśmy udział w dużym projekcie mi-
nisterialnym, rozpisanym na lata 2016–
–2020 – Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa Infrastruktura Bibliotek. 
Priorytet II. W jego ramach Biblioteka 
oraz jej otoczenie zostało zmodernizo-
wane i otrzymało nowe oblicze, przyja-
zne także dla osób niepełnosprawnych 
– została zamontowana winda. Książka 
jest ważna w życiu człowieka, ale rów-
nie ważne są spotkania, które tutaj 
mają miejsce. Integrują ludzi, dają im 
wiedzę, rozrywkę wytchnienie. Korzy-
staliśmy też z Priorytetu I – Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa na 
zakup nowości wydawniczych. Nasza 
oferta jest bogata. Dorota Świderska, 
Karolina Ćwikła i Krzysztof Wątrobicz, 
bibliotekarze z pasją, wybierają książki, 
często kierując się sugestiami czytelni-
ków. Są to bibliotekarze z pasją i cieszą 
się, kiedy czytelnicy mają propozycje, 
dotyczące nowo wydanych publikacji. 

W.W.: Książnica radziejowska to nie 
tylko miejsce spotkań z książką, to również szereg ciekawych 
projektów, inicjatyw, nowych pomysłów.

D.W.: Rzeczywiście są różne inicjatywy. Problem polega na tym, 
że niestety wymagana jest partycypacja. Przyznaję, że ostatni rok był 
trudny. Byliśmy przyzwyczajeni do kontaktów bezpośrednich, teraz 
organizujemy działalność kulturalną „na odległość”. Izolacja i kolejne 
obostrzenia wpłynęły negatywnie na kontakty międzyludzkie. 

W.W.: Jaka jest biblioteka marzeń pani dyrektor?
D.W.: Biblioteka tętniąca życiem. Biblioteka, której inicjatywa 

pewnych działań jest inicjatywą oddolną. Bardzo sobie cenię współ-
pracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Radziejowie, a także szko-
łami z naszego miasta i powiatu oraz Radziejowskim Domem Kultu-
ry, Towarzystwem Miłośników Kujaw w Radziejowie i radziejowską 
Szkołą Muzyczną I stopnia. Wiele ich inicjatyw wzbogaca naszą dzia-
łalność. Kreatywność oddolna angażuje całe środowisko i pokazuje, 
że można współdziałać i stworzyć coś wspólnie - przy naszym udzia-
le i z naszą pomocą. Biblioteka ma być miejscem integracji społecz-
nej, tak sobie to wyobrażam. 

W.W.: Kończy Pani pracę w bibliotece, wraca do domu i …?
D.W.: Czytam książki, słucham muzyki i zajmuję się ulotną sztuką 

ogrodów. Interesuje mnie książka faktograficzna, historyczna, ale od 
czasu do czasu lubię przeczytać dobrą powieść czy opowiadanie. 
Ostatnio przeczytałam biografię Antoniego Czechowa pt. „Anto-
nówki. Kobiety i Czechow”, a także opowiadania, do których ta publi-
kacja nawiązuje. Gorąco zachęcam do czytania, ponieważ uważam, 
że książka jest najwierniejszym przyjacielem człowieka. Zapraszam 
do Biblioteki! 

Dziękuję za rozmowę.
Foto: Marta Tomaszewska

Biblioteka miejscem integracji społecznej
– rozmowa z Danutą Wielgosz, dyrektorem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

Danuta Wielgosz
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Klub Seniora w Stróżewie (zdjęcie archiwalne)

Dworek w Stróżewie od 2019 roku peł-
ni funkcję Klubu Seniora. Aktualnie 
prowadzone są prace związane z ada-
ptacją poddasza budynku. Planowane 
jest także zagospodarowanie otoczenia 
obiektu.

Celem inwestycji jest zwiększenie funk-
cjonalności i estetyki budynku świetlicy, 
funkcjonującego jako Klub Seniora. Projekt 
zakłada wykonanie robót remontowo-ada-
ptacyjnych. Poddasze zostanie przebudo-
wane, co oznacza jego wzmocnienie oraz 
częściowe wykonanie nowego stropu. Wy-
dzielone zostaną nowe pomieszczenia: sa-
nitariaty, aneks kawowy, sala spotkań i dwa 
pomieszczenia gospodarcze. Konieczne 
będzie także wykonanie schodów prowa-
dzących na poddasze. Z myślą o osobach 
niepełnosprawnych ruchowo przewidziany 
jest również montaż transportera schodo-
wego, umożliwiającego transport pomiędzy 
kondygnacjami budynku. Równocześnie 
prowadzone są prace związane z termomo-
dernizacją całego budynku.

Teren okalający budynek zostanie upo-
rządkowany i zyska na atrakcyjności. Stwo-
rzona zostanie przestrzeń służąca do relak-
su wśród zieleni. Nowy wygląd będzie miał 
również taras budynku. Część nawierzchni 
przed obiektem zostanie utwardzona, po-
wstaną chodniki i podjazd. Wydzielona 
będzie także odpowiednio przygotowana 
strefa parkingowa. W zaprojektowanym 
ogrodzie nie zabraknie miejsca na drewnia-
ną altanę, betonowego grilla i stół do gier.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Morzycach i w Witowe 
uczniowie, uczący się stacjonarnie i zdalnie biorą czynny udział 
w życiu szkoły. Brak kontaktu osobistego nie przeszkadza w re-
alizacji uroczystości szkolnych, apeli czy konkursów. Dzieci 
i  młodzież chętnie biorą udział w nagrywaniu wierszy, piose-
nek, tworzeniu dekoracji. 

W marcu uczniowie wyruszyli do swych ogrodów, pobliskich la-
sów na poszukiwanie wiosny, czego dowodem były zdjęcia umiesz-
czone w prezentacji pt. „Poszukiwanie wiosny”. Dzieci zaprezento-
wały także wiersze i piosenki, całość powstała pod kierunkiem Beaty 
Woźniak i Danuty Wysockiej. 

Pierwszy Dzień Wiosny to także święto poezji. Organizatorki: Bo-
gumiła Umerle i Patrycja Dziubich-Piasecka, biorąc pod uwagę trud-
ności logistyczne i obostrzenia epidemiczne, zdecydowały o formie 
tego dnia. I tak powstał pomysł konkursu w wersji multimedialnej. 
Uczestnicy z dwóch kategoriach wiekowych zaprezentowali wiersze 
znanych poetów, m.in.: Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, ks. Jana 
Twardowskiego, Joanny Kulmowej. Nagrania zostały przesłane do 
jurorek, które oceniły recytatorów. Oceny dokonały: Elżbieta Oku-
nowska – absolwentka naszej szkoły, pisarka, Renata Szymborska – 
dyrektor WCK i BP w Bytoniu, Wioletta Wudarska – pracownik WCK 
i BP w Bytoniu. 

Nie mogliśmy zapomnieć o ważnych świętach narodowych, dla-
tego też nasi uczniowie wystąpili w wirtualnym apelu poświęconym 

Konstytucji 3 Maja i Dniu Flagi. Dzieci, które chodzą stacjonarnie 
do szkoły stworzyły dekoracje i flagi. Uczniowie, uczący się zdalnie, 
przygotowali nagrania wierszy i piosenek. W galowym stroju zapre-
zentowały fragmenty tak ważnej dla Polaków historii. Apel powstał 
pod kierunkiem Elżbiety Zielińskiej, Joanny Florkowskiej i Agnieszki 
Rogalskiej.

W maju odbyło się również uroczyste pasowanie na czytelnika 
klas 1., które zamykało obchody XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bi-
bliotek organizowanego w naszej bibliotece szkolnej. Pierwszokla-
siści uczestniczyli w zajęciach czytelniczych, dowiedzieli się jak pra-
widłowo korzystać ze zbiorów, w jaki sposób korzystać z książki, aby 
jej nie uszkodzić. Uroczysta przysięga i pasowanie uwieńczyło część 
wykładową zajęć. Następnie dzieci przeszły do zajęć praktycznych. 
Zdobienie zakładki do książki metodą decoupage dało młodym czy-
telnikom dużo radości. Powstały twórcze i kolorowe dzieła. 

W Tygodniu Bibliotek wzięły udział również przedszkolaki oraz 
klasy 2-3. Uczestnicy zaprezentowali kolorowe stroje ulubionych 
bajkowych postaci. Głośne czytanie, zagadki, kolorowe laurki, plaka-
ty, portrety wniosły do biblioteki świeżość i radość. Opiekunem i ini-
cjatorką zajęć była Patrycja Dziubich-Piasecka. Społeczność szkolna 
jest przekonana, iż nauka online nie musi być nudna, czego dowo-
dem są nasze działania.

Tekst: Patrycja Dziubich-Piasecka

Nauka zdalna nie musi być nudna!

Remont Klubu Seniora

Klub Seniora zapewnia w sposób zorga-
nizowany, przyjemne i  aktywne formy spę-
dzania wolnego czasu dla osób w wieku se-
nioralnym. Prowadzone prace mają sprawić, 
by przestrzeń przystosowana do spotkań se-
niorów była przyjazna i zadbana, odpowied-
nia dla wypoczynku, rozrywki i rekreacji. 
Poza inwestycjami w infrastrukturę, gmina 
Bytoń po raz kolejny przystąpiła do reali-
zacji projektu dofinansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Kujawsko-Pomorskiego, dzięki 
któremu zapewnia się seniorom możliwość 
spędzania czasu w sposób ciekawy, aktyw-
ny i promujący zdrowy tryb życia, realizując 
między innymi zajęcia integracyjne, służące 
budowaniu i utrzymywaniu relacji społecz-
nych, a także spotkania ze specjalistami i pa-
sjonatami z różnych interesujących dziedzin 
oraz warsztaty twórcze.

Tekst: Monika Świrska-Walasińska
Foto: Jolanta Młodecka
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Hala filtrów

Przebudowana stacja uzdatniania wody

30 kwietnia 2021 roku zakończono re-
alizację projektu pn. „Przebudowa stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Krzy-
wosądz oraz budowa kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Dęby” w  ramach 
operacji typu „Gospodarka wodno-ście-
kowa”, działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 
poddziałania „Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres robót obejmował m.in.: rozbiór-
kę istniejącego budynku stacji uzdatniania 
wody i  dwóch  odstojników oraz realiza-
cję nowego budynku stacji z  pompownią 
II  stopnia, budowę dwóch wolnostojących 
zbiorników retencyjnych, budowę odstoj-
nika wód popłucznych, wykonanie sieci 
przyobiektowych technologicznych i  to-
warzyszących wod-kan. Dodatkowo wy-
konano zagospodarowanie terenu wokół 
budynku oraz zainstalowano zdalny system 
sterowania obiektem. W ramach projektu 
wybudowano również odcinek kanaliza-

Rok szkolny 2020/2021 dla „Kujawiaczka” 
jest kolejnym wyjątkowym rokiem. Otóż 
od września Publiczne Przedszkole ,,Ku-
jawiaczek” w Dobrem powiększyło się 
o kolejny oddział zamiejscowy mieszczą-
cy się w Byczynie, w którym funkcjonuje 
grupa pod nazwą ,,Kwiatki”. Do nowo 
wyremontowanego ze środków unijnych 
przedszkola, które posiada dwie sale: 
zabaw i dydaktyczną uczęszcza 18 dzieci 
w wieku 3, 4, 5 i 6 lat.

Obecny rok szkolny jest niewątpliwie dość 
trudnym rokiem ze względu na obostrzenia, 
jakie panują z uwagi na trwającą pandemię. 
Jednak nasze przedszkolaki mogą cały czas 
uczęszczać do przedszkola. Dyrekcja przed-
szkola oraz wszystkie nauczycielki pracują 
zgodnie z opracowanymi wcześniej proce-
durami. Przedszkolne kodeksy przypomina-
ją dzieciom o konieczności odpowiedniego 
zachowywania się w obecnej sytuacji. Mimo, 
iż nie możemy w tym roku organizować wy-
cieczek ani zapraszać w mury przedszkola 
ciekawych gości, staramy się uatrakcyjniać 
milusińskim pobyt w placówce.

Każdego miesiąca organizujemy obcho-
dy dni nietypowych, na które dzieci czekają 
z niecierpliwością i z wielką ochotą w nich 

uczestniczą. Do tej pory udało nam się prze-
prowadzić m. in.: Dzień Kropki, Dzień Drzewa, 
Dzień Mycia Rąk, Dzień Chleba, Dzień Bosych 
Stóp, Dzień Origami, Międzynarodowy Dzień 
Praw Dziecka, Dzień Wiedzy o Pingwinach, 

Tydzień Mózgu, Dzień Niedźwiedzia Polarne-
go, Dzień Matematyki, Dzień Kolorowej Skar-
pety oraz Dzień Czekolady. Chętnie bierzemy 
udział w akcjach i projektach, np. Szkoła do 
hymnu, Szkoła Pamięta, Razem na święta, Czy-
ściochowe Przedszkole oraz Zdrowo i sporto-
wo. Podjęliśmy zbiorki charytatywne, w tym 
Góra grosza, Klucze dla budzika, zbiórka za-
bawek dla dzieci z DPS w Grabiu.

Nie rezygnujemy również ze współpracy 
z otaczającymi nas placówkami i instytucja-
mi. Chętnie wykonujemy kartki świąteczne 
dla osób z domów opieki i emerytowanych 
pracownic przedszkola. Mimo, iż rodzice nie 
mogą bezpośrednio uczestniczyć w naszym 
życiu przedszkolnym, rekompensujemy to 
i dzielimy się z nimi, udostępniając na stro-
nie internetowej przedszkola fotorelacje, 
a nawet krótkie nagrania z każdego ob-
chodzonego przez nas nietypowego dnia 
i uroczystości. Obecnie cała społeczność 
przedszkolna przygotowuje się do obcho-
dów pierwszej rocznicy nadania imienia 
przedszkolu – ,,Kujawiaczek”. Mamy nadzie-
ję, że mimo pandemii uda nam się uczcić to 
ważne dla nas święto.

Tekst: Magdalena Kempara/Monika Niezpodzińska
Foto: Archiwum Przedszkola Publicznego w Dobrem

Tu atrakcji jest wiele, drodzy przyjaciele! 

Stacja uzdatniania wody gotowa!
cji sanitarnej, grawitacyjnej oraz tłocznej 
z  przyłączami wraz z przepompowniami 
oraz infrastrukturą towarzyszącą w miej-
scowości Dęby.

Wykonawcą prac w zakresie przebudo-
wy stacji uzdatniania wody w Krzywosą-
dzy była firma HYDRO-PARTNER Sp. z o.o., 
natomiast budowę kanalizacji sanitarnej 
w  miejscowości Dęby wykonała firma  
„IL-MAR” Marcin Bartczak. Całkowita war-
tość projektu to 2 853 732,62 zł., natomiast 
kwota pomocy w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 
1 472 048,00 zł, co stanowi 63,63% ponie-
sionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Realizacja kolejnej tego typu inwestycji 
umożliwi dostarczanie mieszkańcom wody 
bardzo dobrej jakości, uzdatnionej w techno-
logicznie nowoczesny sposób. Natomiast bu-
dowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej 
podniesie warunki bytowe mieszkańców oraz 
przyczyni się do poprawy stanu środowiska 
naturalnego na tym obszarze. W przyszłości 
gmina Dobre planuje realizację kolejnej tego 
typu inwestycji obejmującej przebudowę sta-
cji uzdatniania wody w Byczynie.

Tekst: Katarzyna Marciniak 
Foto: Archiwum Urzędu Gminy Dobre

 

Dzieci z grupy Kwiatki z oddziału zamiejscowego  
w Byczynie
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Wieści gminne z Osięcin

Rocznica uchwalenia 
Konstytucji z 1791r.

3 maja 2021 roku w hołdzie poległym i pomordowanym obroń-
com swojej małej ojczyzny, przedstawiciele samorządu gminy Osię-
ciny złożyli wiązankę kwiatów pod obeliskiem (herbowej kolumny) 
na osięcińskim rynku.

Tekst/Foto: UG Osięciny

Klub Seniora
Gmina Osięciny pozyskała środki w ramach Programu Wielolet-
niego „Senior + na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I Utwo-
rzenie i/lub wyposażenie placówki Senior+

W celu utworzenia Klubu Senior + wykorzystano pomieszczenia 
obiektu Szkoły Podstawowej w Osięcinach. Przeprowadzono prace 
remontowe, wyposażono pomieszczenia oraz wybudowano win-
dę dla seniorów. Całkowita wartość zadania to kwota w wysokości 
380.487,40 zł. Dotacja w kwocie 147.524,00 zł. 

Ponadto gmina realizuje projekt pn. „Aktywny Senior – Utwo-
rzenie Klubu Seniora” w gminie Osięciny współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 9. Solidarne 
Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecz-
nych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 555.005,59 zł, 
a dofinansowanie 479.705,02 zł. Wkrótce zostanie ogłoszony nabór 
na stanowisko kierownika klubu oraz nastąpi rekrutacja uczestni-
ków projektu. 

Tekst/Foto: UG Osięciny

Kto ty jesteś? Polak mały
Wzbudzenie u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych 
lat jest niezbędne do nauki patriotyzmu, kształtowania pozy-
tywnych postaw i uczuć patriotycznych.

Majowe zajęcia we wszystkich grupach przedszkolnych poświę-
cone były świętom, które są szczególnie ważne w historii Polski: 
1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi Państwowej, 3 maja – 
uchwalenie Konstytucji 3 Maja. To wspaniały czas na przybliżenie 
dzieciom treści patriotycznych. 

Tekst/Foto: UG Osięciny

Wnętrze Klubu Seniora po pracach modernizacyjnych
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Termomodernizacja 
budynku szkoły

W Dębołęce trwają prace związane z termomodernizacją budynku 
szkoły podstawowej. Głównym celem jest zmniejszenie zużycia energii 
cieplnej i elektrycznej. W ramach zadania zostaną wykonane roboty 
budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku 
szkoły, dachu oraz fundamentów. Przewidziano ponadto wykonanie 
obróbek blacharskich, parapetów oraz wymianę wszystkich rynien 
i rur spustowych. Koszt inwestycji wynosi 360.782,00 zł. Zakończenie 
wszystkich prac planowane jest na koniec czerwca 2021 roku.

Tekst/Foto: UMiG Piotrków Kujawski

Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Święta majowe
W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji  

3 Maja.
Tegoroczne uroczystości – z uwagi na obostrzenia spowodowa-

ne pandemią – ograniczyły się do uroczystej mszy świętej, sprawo-
wanej przez proboszcza parafii św. Jakuba w Piotrkowie Kujawskim 
ks. kanonika Krzysztofa Gąsiorowskiego. Msza została odprawiona 
w intencji Ojczyzny oraz druhów strażaków Ochotniczych Straży Po-
żarnych, w związku z przypadającym 4 maja Dniem Strażaka i święta 
ich Patrona – Św. Floriana.

W nabożeństwie uczestniczyli: burmistrz Miasta i Gminy Piotrków 
Kujawski Sławomir Henryk Bogucki, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Arkadiusz Włodarski, radni Rady Miejskiej, pracownicy samorządo-
wi, przedstawiciele druhów OSP, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
Armii Krajowej „Kolumbowie”. Oprawę uroczystości zapewniła Or-
kiestra Dęta, działająca przy Piotrkowskim Domu Kultury.

Tekst/Foto: Przemysław Wawrzyniak

Przebudowa i remont 
ulic

Trwają prace przy przebudowie ulic Wiśniowej, Kalinowej, We-
sołej i Akacjowej, w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.: 
„Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim” 
i „Remont ul. Wesołej i Akacjowej w Piotrkowie Kujawskim”. Część 
robót budowlanych została wykonana w ubiegłym roku. Zakończe-
nie wszystkich prac zaplanowano na koniec maja 2021 roku. Łączny 
koszt robót został określony na kwotę 1.803.602,38 zł, z czego 
1.262.521,00 zł gmina pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych 
(obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Tekst/Foto: UMiG Piotrków Kujawski

Prace termomodernizacyjne 
na północnej stronie budynku szkoły 

Konkurs fotograficzny
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz Biblioteka i Ośrodek Kul-

tury serdecznie zapraszają do udziału w wiosennym konkursie fotograficznym 
pod hasłem „Miasto i Gmina Piotrków Kujawski w obiektywie”. Termin 
nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2021 roku. Organizatorzy przewidują dla 
zwycięzców nagrody rzeczowe. Regulamin konkursu dostępny jest na naszej 
stronie internetowej www.mgoskir.info, zakładka Konkurs fotograficzny.

Tekst/Plakat: Przemysław Wawrzyniak



9
Wieści gminne z Radziejowa

Inwestycje gminne
Trwają prace nad zadaniem pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowe-
rowej w miejscowości Płowce I i Płowce II”. W ramach inwestycji 
powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni asfaltowej 
o długości 1,676 km i szerokości 2,5m. 

Obszar, na którym planowana jest budowa ścieżki pieszo-rowe-
rowej, przebiega wzdłuż drogi krajowej nr 62 i biegnie po tzw. nasy-
pie nieistniejącej kolei wąskotorowej oraz wzdłuż drogi powiatowej 
nr 2820 C od skrzyżowania z drogą DK 62 do skrzyżowania z drogą 
gminną. Do tej pory wykonano prace przygotowawcze, rozbiórko-
we i ziemne. Są one prowadzone przez firmę DROGTOM z Włocław-
ka. W  dalszej kolejności wykonywana będzie nawierzchnia ścieżki 
i  miejsc postojowych, zjazdy, zatoka postojowa oraz przejście dla 
pieszych przez drogę krajową nr DK62 wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą. Termin realizacji prac zaplanowano na koniec czerwca 2021 r. 

Zadanie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energe-
tyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrów-
noważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyj-
nych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych. Wartość 
dofinansowania wynosi 1.310.999,71 zł.

Celem operacji jest zmniejszenie emisji toksycznych składników 
spalin. Przyjęte rozwiązania w znacznym stopniu poprawią komuni-
kację w miejscowościach Płowce I oraz Płowce II poprzez podniesie 
poziomu bezpieczeństwa dla ruchu pieszo-rowerowego.

Tekst: Joanna Kicińska
Foto: Archiwum UG w Radziejowie

Kultura w sieci
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego 
w Skibinie w marcu rozpoczęli szkolenie online w ramach pro-
jektu „Sieć na kulturę w podregionie włocławskim”, które do-
tyczyło bezpiecznych zachowań w sieci. Drugim etapem tego 
projektu jest przeprowadzenie przez pracowników Ośrodka 
szkolenia online dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 i 15-18 lat.

Głównym celem szkolenia są zagadnienia związane z bezpie-
czeństwem zachowania w sieci. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą 
się, gdzie szukać bezpiecznych informacji, poznają narzędzia pozba-
wionego ryzyka przechowywania danych i plików, nauczą się, jak za-
bezpieczać system przed wirusami. Poznają również, jak bez ryzyka 
korzystać z narzędzi online. Pierwsza grupa (10-14 lat) rozpoczęła 
szkolenie 04.05.2021 r. Zajęcia prowadzi Jolanta Raźniewska. Z dru-
gą grupą (15-18 lat) od 06.05.2021 r. pracuje Arleta Matuszewska.

Szkolenie jest prowadzone przy współpracy trenerów wspierają-
cych. Cały cykl spotkań obejmuje 31 godzin lekcyjnych. Mamy na-
dzieję, że dzięki zdobytej wiedzy dzieci i młodzież będą bezpiecznie 
korzystać z wszelkich nowości technologicznych. 

Tekst: Gminna Biblioteka Publiczna w Płowcach

INFORMACJA!
Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne 

mieszkańców, uczestników i osób zaangażowanych w organiza-
cję imprez wójt gminy Radziejów wraz z dyrektorem Gminnego 
Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w  Skibinie odwołują za-
planowane imprezy, tj.: 19 czerwca 2021 r. – Noc Świętojańska 
w Czołowie, 22 sierpnia 2021 r. – Inscenizacja Bitwy pod Płowcami, 
5 września 2021 r. – Dożynki Gminno-Parafialne w Kłonówku.

Odpowiedzialność za życie i zdrowie mieszkańców oraz gości 
i  powaga, w jakiej się znaleźliśmy, wymaga odpowiedzialnej de-
cyzji, a co za tym idzie powstrzymania się od organizacji imprez 
o charakterze masowym.

Dziękujemy za zrozumienie.
Organizatorzy

Ciekawe wakacje
Zbliżają się wakacje, w związku z tym zapraszamy do Gminnego 
Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie i Gminnej Biblio-
teki w Płowcach na letnie zajęcia. Celem zajęć jest stworzenie 
dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzenia wol-
nego czasu, kształtowanie umiejętności działania w grupie oraz 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, jak rów-
nież promowanie zdrowego stylu życia.

W wakacyjnym programie przewidziane są m.in.: wtorkowe 
spotkania z plastyką i środowe zajęcia kulinarne, a także sportowe 
piątki, podczas których będzie można aktywnie spędzić czas – na 
boisku, placu zabaw i siłowni (w razie niepogody zajęcia w pomiesz-
czeniach – tenis stołowy, piłkarzyki oraz gry planszowe). W każdy 
czwartek odbywać się będą wyjazdy na wycieczki zorganizowane 
przez GOK-B w Skibinie. Planujemy wyjazd do Parku Solankowego 
w Inowrocławiu, na trampoliny do Torunia, do westernowego mia-
steczka w Żninie oraz do włocławskiego kina. Oprócz tego podczas 
wakacyjnych zajęć umówione są spotkania z druhami Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie oraz z policjan-
tami z Komendy Powiatowej Policji.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Koszt 
za jedno dziecko wynosi 10 zł, jednak dodatkowy koszt stanowią wy-
cieczki (na których liczba miejsc jest ograniczona). Zapisy prowadzo-
ne są do 30 czerwca, szczegółowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 664 126 554 lub osobiście w GOK-B w Skibinie.

Tekst: Gminna Biblioteka Publiczna w Płowcach
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Wieści gminne z Topólki

Tuż przed powrotem uczniów wszystkich klas do szkół została 
zakończona inwestycja, mająca na celu wykonanie dwóch zjaz-
dów i utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podsta-
wowej w Topólce. 

Celem tej inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci ko-
rzystających z autobusów szkolnych. Z nowych zjazdów korzystać 
będą mogły wyłącznie autobusy szkolne. Dzięki temu unikniemy 
częstych zatorów na obecnym placu manewrowym, spowodowa-
nych pojazdami rodziców, dowożących swoje dzieci do szkoły. Zo-
stanie także zmieniona organizacja ruchu na obecnym placu przy 

figurze. Zniesie obecny częściowy zakaz wjazdu na ten teren. In-
westycja była możliwa dzięki oszczędnościom z dowożenia, które 
powstały w wyniku zamknięcia nauczania stacjonarnego. Budowa 
zjazdów wraz z utwardzeniem placu została wykonana przez firmę 
Petrbud Piotr Kwiatkowski z Wierzbinka i kosztowała 124.000  zł. 
Projekt budowlany opracowała firma Usługi Drogowe Sergiusz Ma-
kowski z Włocławka. W związku z robotami przebudowany został 
także odcinek sieci teletechnicznej, która kolidowała z nowymi zjaz-
dami oraz powstało nowe ogrodzenie.

Tekst: Wójt Gminy Topólka – Konrad Lewandowski

W trosce o bezpieczeństwo  
dojeżdżających uczniów

W podziękowaniu druhom za służbę

TopólkaOrle

Święto druhów strażaków przypada 4 maja. Z tej okazji 16 maja 
br. w kościele parafialnym św. Doroty w Orlu o godzinie 10:00 
ksiądz proboszcz Tadeusz Szczepaniak odprawił mszę w inten-
cji strażaków. 

W uroczystości brali udział druhowie członkowie jednostek 
OSP z Orla i Bycza wraz ze swoimi pocztami sztandarowymi. 
Strażacy z Orla zaprosili gości: wójta gminy Konrada Lewandow-
skiego, Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Borkowskiego 
oraz sołtysów Stanisława Żywiczyńskiego i Marka Lewandow-
skiego.

Tego samego dnia w parafii Miłosierdzia Bożego w Topólce o godz. 
12:00 mszą uczczono gminne święto Dzień Strażaka. W uroczystym 
nabożeństwie brali udział: wójt Konrad Lewandowski, przewodniczą-
cy rady gminy, Komendant Powiatowy PSP w Radziejowie brygadier 
Adam Małecki, radni, sołtysi, parafianie oraz sympatycy i przyjaciele 
strażaków. Ksiądz kanonik Antoni Wojciechowski, proboszcz miejsco-
wej parafii w homilii podziękował druhom strażakom za ich codzienną 
służbę w ratowaniu mienia i życia w myśl zawołania „Bogu na chwa-
łę, ludziom na pożytek”. Uroczystość w Topólce uświetniła obecność 
pocztów sztandarowych z jednostek OSP w Topólce, Paniewie i Orlu.

Tekst: Weronika Domańska
Foto: Stanisław Żywiczyński/Aneta Tejman

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzymy  
wielu powodów do uśmiechu i radości.  

Samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji,  
beztroskiej zabawy i spełnienia wszystkich marzeń.

Niech dorośli pomagają Wam w realizacji pragnień,  
a także wskazują drogę ku właściwemu rozwojowi.

Wójt Gminy Topólka

Konrad Lewandowski

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Borkowski
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Bezpieczeństwo

Działania z udziałem drona
Policjanci ogniwa ruchu drogowego wspierani 
przez drona, kontrolowali zachowania kierujących 
w stosunku do pieszych. W efekcie działań nie do-
szło do żadnego zdarzenia z udziałem niechronio-

nych uczestników ruchu drogowego.
Środa to dzień targowy w Radziejowie. Przyjeżdżają wtedy na zakupy 

mieszkańcy powiatu i innych miejscowości. Natężenie ruchu, w szczegól-
ności na ul. Brzeskiej i Płowieckiej, wzrasta bardzo mocno. W tym natło-
ku zarówno kierujący, jak i piesi popełniają szereg wykroczeń. Dlatego 
właśnie policjanci ogniwa ruchu drogowego przeprowadzili 21 kwietnia 
działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze. Umundu-
rowanych policjantów z powietrza wspierał dron, którego kamera wypa-
trywała kierujących i pieszych, nie stosujących się do przepisów.

W trakcie akcji nie odnotowano żadnych zdarzeń związanych 
z udziałem pieszych. Jak podkreślają policjanci, takie działania będą 
kontynuowane. Krótki film z tych działań można zobaczyć na kanale 
Policja Radziejów w serwisie You Tube.

Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Obserwacja ruchu 
z powietrza

Fałszywe SMS-y
Mieszkaniec powiatu radziejowskiego 
otrzymał SMS-y od oszustów, którzy 
podszywają się pod firmę energetyczną 
i straszą, że odłączą prąd, jeśli nie uregu-
luje płatności. Taka wiadomość to próba 
wyłudzenia danych i pieniędzy.

Radziejowscy policjanci otrzymali sygnał, 
od mieszkańca powiatu o wiadomościach 
SMS - owych, w których pojawiała się infor-
macja o rzekomych zaległościach w  płat-
nościach za prąd. Kwoty podane w  wia-
domościach są niewielkie, więc niektórzy 
mogą dać się nabrać. Po kliknięciu linku 
w  wiadomości, zostajemy przeniesieni na 
fałszywą stronę firmy energetycznej, z której 
przekierowuje nas do „panelu płatności”. Po 
zalogowaniu się na nasze „fałszywe” konto 
bankowe, przestępcy zbierają nasze dane 
logowania, by mogli je później wykorzy-
stać. Po uzyskaniu dostępu do konta oszu-
ści mogą ukraść nam wszystkie pieniądze. 
Pamiętajmy, aby nie klikać w przesłane linki.

W razie wątpliwości, czy SMS jest praw-
dziwy zawsze radzimy, aby skontaktować 
się z firmą tam wskazaną, aby wyjaśnić te 
kwestie.

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki

Poszukiwany wpadł, bo nie założył maseczki
Radziejowscy policjanci wylegitymowali mężczyznę, który nie miał zasłoniętych ust 
i nosa na ulicy. Okazało się, że był on poszukiwany i powinien przebywać w więzieniu.

Radziejowscy przewodnicy psów służbowych pełnili służbę na terenie Piotrkowa Kujaw-
skiego. Kilka minut po 18.00 na ulicy 1 Maja zauważyli mężczyznę, który nie miał maseczki 
na twarzy. Wylegitymowali go. Okazało się, że 40-letni mieszkaniec pow. radziejowskiego 
jest poszukiwany. Za popełnione wykroczenie dostał mandat, a następnie trafił do zakładu 
karnego, gdzie spędzi kilkadziesiąt dni za przywłaszczenie mienia.

Tekst: asp. szt. Marcin Krasucki

Motocyklowe patrole

Dobra pogoda sprawiła, że 
na drogach pojawiło się dużo 
jednośladów, których kie-
rowcy nie zawsze przestrze-
gają ograniczeń prędkości. 
Rozpoczęła się także akcja 
informacyjno-edukacyjna.

Akcja „Jednośladem bez-
piecznie do celu” trwać bę-
dzie do 31 października br. 
Priorytetem tych działań jest 
zwrócenie uwagi użytkowni-
ków jednośladów na istotne 
aspekty bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz kształtowanie 

właściwych postaw i zachowań na drodze. Aktywny udział w akcji biorą radziejowscy po-
licjanci ogniwa ruchu drogowego. 13  maja ruszyli na pierwszy w tym roku motocyklowy 
patrol. Policyjne motocykle zostały przygotowane do sezonu i będzie można je zobaczyć na 
drogach całego powiatu radziejowskiego. Mundurowi motocykliści pilnować będą naszego 
bezpieczeństwa oraz reagować na popełniane wykroczenia.

Z apelem o rozwagę i bezpieczeństwo policjanci zwracają się  
do wszystkich użytkowników dróg. Do kierujących samochodami,  

aby zwracali szczególną uwagę na motocyklistów, rowerzystów  
i spoglądali w lusterko. Kierującym jednośladami przypominamy,  

aby pamiętali o podstawowych zasadach bezpiecznej jazdy.  
W szczególności, aby unikali brawurowej jazdy i stosowali się  

do ograniczeń prędkości. Przypominamy również, że jazda  
motocyklem wymaga posiadania odpowiednich uprawnień  

do kierowania.
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki
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PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Telefon alarmowy: 998/112

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
02.03.2021 roku o godz. 22.21 w miejscowości Kwilno, gm. Ra-
dziejów powstał pożar w budynku mieszkalnym. Zapaleniu uległa 
kotłownia. Na miejsce działań zadysponowano dwa zastępy z JRG 
Radziejów oraz jeden zastęp z OSP Radziejów. Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia zabezpieczono teren działania, pracownicy po-
gotowia energetycznego odłączyli prąd, podano jeden prąd wody 
do wnętrza kotłowni. Po ugaszeniu ognia z pomieszczenia usunię-
to zgromadzony opał. Przewietrzono pomieszczenie, dodatkowo 
sprawdzono pomieszczenia mieszkalne na obecność tlenku węgla. 
Przypuszczalna przyczyna powstania zdarzenia – nieszczelność pie-
ca CO. Straty w mieniu – 15 tys. zł. 

Z ŻYCIA KOMENDY
Dzień Strażaka 2021 

Uroczyste obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie odbyły się przy udziale 
tylko jednej zmiany służbowej oraz osób wyróżnionych awansami 
i odznaczeniami. W uroczystości wziął udział Kujawsko-Pomorski 
Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kaczmarek. Podczas 
krótkiej uroczystości zostały odczytane rozkazy o nadanie wyższych 
stopni służbowych i odznaczeń. Stopień starszy kapitan otrzymał 
kapitan Michał Sochaczewski, stopień kapitana otrzymał młodszy 
kapitan Szymon Marciniak, stopień aspirant otrzymał młodszy 
aspirant Mariusz Jaworski, stopień ogniomistrz otrzymał młodszy 
ogniomistrz Krystian Kołowski, a stopień młodszy ogniomistrz 
otrzymali: starszy sekcyjny Bartłomiej Gawroński, starszy sekcyj-
ny Daniel Gąsiorowski i starszy sekcyjny Tomasz Michalak, stopień 
sekcyjny otrzymał starszy strażak Patryk Wojciechowski, stopień 
starszy strażak otrzymali: strażak Kamil Kawczyński, strażak Daniel 
Kuligowski, strażak Michał Maciejewski i strażak Adam Majchrzak. 
Srebrną Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” 
otrzymał aspirant Daniel Dębowy.

Strażacy u przedszkolaków 
4 maja 2021 roku z okazji Dnia Strażaka, korzystając z zapro-

szenia Magdaleny Ileckiej z Przedszkola i Żłobka „Mali Odkrywcy” 

Od 14.04.2021 r. do 14.05.2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 45 zdarzeń, w tym:

Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość interwencji
1. Pożar 6
2. Miejscowe zagrożenie 38
3. Alarm fałszywy 1

w Osięcinach, st. kpt. Mariusz Marciniak oraz sekc. Patryk Wojcie-
chowski, w asyście zastępu GCBA JRG Radziejów (tj. mł. asp. Andrzej 
Bykowski, ogn. Andrzej Bartczak, st. str. Adam Majchrzak) oraz stra-
żaków z OSP w Osięcinach przeprowadzili prezentację sprzętu, znaj-
dującego się na samochodach gaśniczych. Ponadto, st. kpt. Mariusz 
Marciniak oraz sekc. Patryk Wojciechowski przeprowadzili prelekcję. 
Poruszyli zagadnienia dotyczące podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa pożarowego, tj. ewakuacji, alarmowania, zachowań w czasie 
pożaru. Przekazali również informacje związane z akcją „STOP PO-
ŻAROM TRAW”, której celem jest podniesienie świadomości dzieci 
i społeczeństwa lokalnego na temat szkód i zagrożeń, wynikających 
z wypalania traw, a co za tym idzie zmniejszenie wiosennego zagro-
żenia pożarowego oraz wdrażanie pozytywnych działań związanych 
z ochroną lokalnych ekosystemów.

Życzenia dla strażaków od Starosty Powiatowego w Radziejowie

Tekst/Foto: mł. bryg. Jarosław Stokwisz
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Miło nam poinformować, że Niepublicz-
na Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II w Pocierzynie wygrała konkurs na  
VOUCHER ekologiczny o wartości 3000 zł. 
Zadanie pod tytułem „Z przyrodą za pan 
brat” dofinansowano w ramach projektu 
„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przy-
rodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezer-
wacie przyrody „Las Piwnicki”, realizowanego przez Stowarzy-
szenie „Tilia” z siedzibą w Toruniu.

Głównym celem realizacji projektu jest kształtowanie u uczniów 
klas I-VIII, nauczycieli i pracowników naszej szkoły poczucia odpo-
wiedzialności za środowisko. Cele szczegółowe:

•	 kształtowanie postaw i świadomości obywatelskiej w zakre-
sie różnorodności biologicznej oraz działań informacyjno-
-edukacyjnych przyczyniających się do zwiększenia wiedzy 
na temat ładu przestrzennego

•	 budowanie szacunku wobec przyrody
•	 podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
•	 włączanie szkoły w działania ekologiczne na rzecz przyrody
•	 ochrona starodrzewów w przyszkolnym parku
•	 poszerzanie świadomości ekologicznej społeczności szkol-

nej, dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami
•	 zdobywanie i poszerzanie wiedzy przez uczniów w zakresie 

edukacji ekologicznej
Zadanie będzie się składać z dwóch działań związanych z: ochro-

ną starodrzewów przy szkolnym parku i organizacją działań związa-

23 kwietnia 2021 roku nastąpił odbiór techniczny wielofunkcyj-
nego boiska przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława 
Łokietka w Radziejowie. W wydarzeniu uczestniczył starosta 
radziejowski Jarosław Kołtuniak.

Nowy obiekt umożliwia grę w piłkę nożną, ręczną, siatkową, ko-
szykówkę oraz tenisa ziemnego. Nawierzchnia boiska wykonana 
jest z poliuretanu. Uczniowie i absolwenci szkoły z niecierpliwością 
czekali na oddanie kompleksu do użytku. Już tego samego dnia o 
godzinie 19.00 odbył się pierwszy trening piłkarzy ręcznych pod 
opieką trenera Leszka Grabowskiego. Młodzież, rada rodziców oraz 
dyrekcja i grono pedagogiczne dziękują organowi prowadzącemu 
za tę ważną inwestycję. Aktywność fizyczna odgrywa ważną rolę 
w rozwoju młodego człowieka. To szkoła jest miejscem, w którym 
kształtuje on swoje zainteresowania, odkrywa talenty i rozwija pa-
sje, w tym także sportowe.

Oprócz starosty w przekazaniu uczestniczyli: wykonawca Rajmund 
Zalewski, inspektor nadzoru Wojciech Dzierżawski, właściciel firmy 
instalującej oświetlenie Gabriel Nowak oraz dyrektor szkoły Grzegorz 
Sobczak. Zdjęcia można zaleźć na stronie internetowej szkoły.

Inauguracyjny trening 
na płycie nowego boiska

Z przyrodą  
za pan brat

Nowe boisko przy „Łokietku”

Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: ze zbiorów szkoły

nych z postępowaniem z odpadami. W ramach działania pierwszego 
planuje się usunięcie zbędnych roślin i nasadzenie nowych oraz spo-
tkanie z leśniczym, który opowie, w jaki sposób należy dbać o rośli-
ny i jak z nimi postępować. Zakupione zostaną kosze i narzędzia po-
trzebne do realizacji zadania. Etapem końcowym będzie zasadzenie 
nowych drzew, które również zakupione zostaną w ramach zadania. 
W ramach działania drugiego zakupione zostaną kosze do segrega-
cji zarówno do szkoły, jak i kosze zewnętrzne. Planuje się organiza-
cję warsztatów teatralnych dla uczniów dotyczących postepowania 
z odpadami i dbałością o środowisko. Zorganizowane zostaną dwa 
konkursy z nagrodami związane z postepowaniem z odpadami: 
Pierwszy – konkurs plastyczny dla uczniów klas młodszych, drugi – 
konkurs dla uczniów klas starszych, polegający na przygotowaniu 
prezentacji multimedialnej. W trakcie podsumowania konkursów 
zostaną wręczone nagrody za zajęcie miejsc I–III, nagrody pociesze-
nia oraz dyplomy dla wszystkich uczestników. Ponadto zorganizo-
wania zostanie akcja zbierania plastikowych nakrętek „Odkręcamy 
– pomagamy”, które później przekazane zostaną choremu chłopcu. 
Na bieżąco przekazywać będziemy informacje na temat realizacji 
wszystkich działań.

Tekst: Anna Dzioba



Sport / Konkursy

11 czerwca 2021 roku przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Łokietka w Radziejowie 
odbędzie się finał XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej. 

Jest on formą popularyzacji francuskiej piosenki, a także ma na celu przyczynić się do umocnienia przyjaźni 
między narodem francuskim i polskim. Finał ma pomóc nawiązać wzajemne kontakty między pasjonatami 
muzyki oraz stworzyć możliwości wymiany doświadczeń artystycznych młodych wokalistów amatorów. 

Festiwal ma formułę otwartego konkursu. Lista finalistów zamieszczona będzie na stronie interneto-
wej szkoły. Organizatorzy serdecznie zachęcają, by ten wyjątkowy festiwalowy wieczór koniecznie spę-
dzić w „Łokietku”.

Tekst: Magdalena Bugalska

Zgodnie z planem zamierzeń w strzelectwie sportowym na rok 
2021 na strzelnicy sportowej KOM-ROL w Kobylnikach 6 maja 
2021 roku rozegrano drugą rundę Rejonowej Szkolnej Ligi. 
Celem zawodów jest propagowanie strzelectwa sportowego 
wśród młodzieży oraz nauka sportowej rywalizacji.

Reprezentacja Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie 
w składzie: Zuzanna Szymkiewicz, Adrian Benturski, Zuzanna Mar-
ciniak, Nikola Jesiołowska, Weronika Karczewska, Alicja Konwent. 
Wyniki Zuzanny Szymkiewicz, Adriana Beneturskiego i Alicjii 
Konwent w klasyfikacji drużynowej pozwoliły wywalczyć pierwsze 
miejsce w II rundzie Rejonowej Szkolnej Lidze Strzeleckiej w Kobyl-
nikach. W klasyfikacji indywidualnej najlepiej z drużyny strzelała Zu-
zanna Szymkiewicz, drugi był Adrian Beneturski, a trzecie miejsce 
przypadło Alicji Konwent.

Zmagania sportowe między zawodnikami i szkołami będą trwały 
do czerwca. Reprezentacje ze szkół rywalizują w konkurencji strze-
leckiej KSP-10L (karabinek sportowy kal. 5,6 mm, w postawie leżą-
cej, odległość tarcz 50 m). Zajęte miejsce potwierdza wysoki poziom 
strzelecki uczniów z ZSM w Radziejowie.

 Tekst/Foto: Krzysztof Rosiński
(stoją od lewej): Adrian Beneturski, Zuzanna Szymkiewicz, Aleksandra Konwent, 
Zuzanna Marciniak, Weronika Karczewska, Nikola Jesiołowska

Strzelcy z „Mechanika”

Nous vous invitons à la finale!

Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie zaprasza dorosłych mieszkańców powiatu ra-
dziejowskiego do udziału w III edycji Powiatowego Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej. Konkurs 
jest realizowany ze środków powiatu radziejowskiego.

Regulamin
1. Organizatorem 
konkursu, obejmującego 
zasięgiem powiat radzie-

jowski, jest Towarzystwo 
Miłośników Kujaw w Radzie-

jowie, a przedmiot konkursu to 
– haft, koronka, elementy zdobnicze; prace powinny na-
wiązywać do tradycyjnej sztuki Kujaw.

2. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć 3 (trzy) prace. 
Należy opatrzyć je godłem (pseudonimem) oraz informa-
cją – tytuł pracy i rok wykonania. W kopercie opisanej go-
dłem prosimy zamieścić wykaz prac, imię i nazwisko auto-
ra, datę urodzenia, adres zamieszkania i kontakt (numer 
telefonu, e-mail).

3. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na 
wykorzystanie danych osobowych na potrzeby orga-
nizatora (promocja w mediach, ocena prac, wyłonienie 
laureatów). Brak zgody uniemożliwia wzięcie udziału 

w konkursie. Udział w konkursie jest równoznaczny z wy-
rażeniem zgody na pozostawienie swoich prac – wytypo-
wanych przez jury – na czas trwania wystawy. Po zakoń-
czeniu wystawy prace będą zwrócone autorowi.

4. Prace należy dostarczyć do 15 sierpnia 2021 roku na ad-
res: Izba Regionalna, ul. Kruszwicka 1, 88-200 Radziejów. 
Oceny prac dokona komisja, której decyzje są nieodwołal-
ne. Uczestnikami konkursu mogą być tylko osoby dorosłe.

5. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 
otwarcia wystawy. O terminie uczestnicy zostaną poinfor-
mowani. Planowany termin to 16 września 2021 r.

6. Osoba odpowiedzialna za organizację:  
Ewa Smykowska (tel. 530177203, 603986118, 
e-mail – biuro@tmkradziejow.pl, esmykowska@wp.pl)

7. Informacje o konkursie będą podane na stronie TMK – 
www.tmkradziejow.pl, facebooku, w prasie lokalnej.

Organizatorzy


