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Z okazji Dnia Ojca składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Tatom.
Życzymy zdrowia, szczęścia, siły i wytrwałości oraz wielu sukcesów.
Aby radość z Waszych pociech nigdy nie słabła.
Niech będą one dla Was zawsze wsparciem i powodem do dumy,
a spędzone wspólnie chwile dają poczucie spełnienia i satysfakcji.

Rozmowa

Praca pozwala uwierzyć w siebie i poznać
swoje możliwości

Foto: Marta Tomaszewska

– rozmowa z Marią Dreszer, dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie
Wanda Wiatrowska:
10 lat temu w Radziejowie oddano do
użytku nową placówkę – Zakład Aktywności Zawodowej. Od
dwóch miesięcy jest
Pani nowym dyrektorem ZAZ-u. Jakie
zadania uznała Pani
za priorytetowe po
objęciu funkcji?
Maria
Dreszer:
Największym wyzwaniem jest promocja
usług realizowanych
przez Zakład Aktywności
Zawodowej,
którego organem prowadzącym jest powiat
radziejowski. Produkty
i usługi są świadczone na wysokim poziomie przez osoby z niepełnosprawnościami. Radziejowski ZAZ zatrudnia 70% osób z niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną. Łącznie w zakładzie pracuje ponad 70 osób. Podjęłam również działania w zakresie przygotowania
i przeprowadzenia konkursu na logotyp dla naszego ZAZ-u. Będzie on
marką rozpoznawalną tego zakładu w mieście. Chciałabym, żeby był
przygotowany przez mieszkańców powiatu, przez uczniów lub studentów właśnie z tego terenu. Dobrze by było, żeby był w barwach,
dzięki którym do tej pory ZAZ jest rozpoznawalny: czerwonym, czarnym, białym i zielonym. Laureat konkursu otrzyma wysoką nagrodę,
którą ufundował ZAZ. W komisji, rozstrzygającej konkurs, będą zasiadać znakomici goście miedzy innymi ze świata artystycznego.
W.W.: ZAZ-y to połączenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z pracą. Na czym polega praca tych osób? Czy mają szansę
w przyszłości znaleźć pracę na wolnym rynku?
M.D.: Jak wspomniałam, ZAZ zatrudnia osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, czyli takie osoby, którym najtrudniej jest odnaleźć się na rynku pracy i najtrudniej jest im
ją znaleźć. Czasami pracodawcy nie są przygotowani na świadczenie
pracy przez osoby z niepełnosprawnością. Dlatego też od wielu lat
nie używamy pojęcia „osoba niepełnosprawna”, ale „osoba z niepełnosprawnością”, żeby oddzielić jej umiejętności i możliwości od jej
schorzenia. Osoby z niepełnosprawnościami muszą uwierzyć w swoje możliwości, doskonalić umiejętności, podnosić wiedzę i nauczyć
się standardów wymaganych w zakładzie pracy, żeby być konkurencyjnym do pozostałych pracowników. Takie placówki jak ZAZ mają
niezwykle ważne zadanie - nauczenia nawyków pracy, posługiwania
się narzędziami pracy, dyscypliny i odpowiedzialności. Szkoły uczą
zawodu, a ZAZ-y pełnią dalszą funkcję szkoleniową, przygotowującą
poprzez rehabilitację zawodową i społeczną do pracy w zakładach
pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy.
W.W.: Wspólna praca zbliża, uczy szacunku i zrozumienia. Na jakie
wsparcie mogą liczyć osoby zatrudnione w Państwa placówce?
M.D.: Oprócz ludzi z niepełnosprawnościami pracuje u nas personel kierowniczy, administracyjny i pomocniczy, który wspiera osoby
z niepełnosprawnością w wykonywaniu pracy, ale także w poszukiwaniach jej na otwartym rynku oraz przekonaniu pracodawców do
współpracy z pracownikami niepełnosprawnymi. W placówce powołany jest zespół programowy, składający się z pracowników wspiera-

jących osoby z niepełnosprawnością w pracy oraz specjalistów np.
doradcy zawodowego, psychologa, który dokonuje oceny i określa,
czy dana osoba jest gotowa do podjęcia samodzielnej pracy, czy
jeszcze należy jej pomóc. Warto dodać, że aby osiągnąć zamierzone
cele zwiększające aktywność osób z niepełno sprawnościami niezwykle istotna jest współpraca ZAZ z różnymi podmiotami w powiecie
radziejowskim np. z pracodawcami, Powiatowym Urzędem Pracy,
Ośrodkami Pomocy Społecznej czy organizacjami pozarządowymi.
W.W.: Jakie są plany na najbliższy rok?
M.D.: Pandemia odcisnęła na ZAZ-ach duży ślad z uwagi na to, że
straciliśmy kontrahentów, odbiorców swoich usług. Świadczyliśmy
tylko w wąskim zakresie usługi noclegowe i gastronomiczne dla pracowników zatrudnionych w naszym jednoimiennym szpitalu. Z tego
tytułu nie osiągnęliśmy zbyt dużych dochodów. Właściwie można
powiedzieć, że mamy duże straty, część osób z niepełnosprawnością skorzystała z tzw. przestoju. Było to niezwykle ważne z dwóch
powodów. Z jednej strony musiałam zabezpieczyć ciągłość usług
noclegowych dla pracowników szpitala, a także zadbać o bezpieczeństwo moich pracowników. W związku z utraconymi dochodami, otrzymaliśmy niewielką rekompensatę, dzięki której pokryjemy
stałe koszty, które trzeba uregulować, nawet gdy nie świadczymy
usług. W najbliższym czasie planujemy otworzyć się na nowych
odbiorców, już w czerwcu w zakładzie udało się zrealizować różne
imprezy np. przyjęcia komunijne, urodzinowe, usługi szkoleniowe. W naszej restauracji można zjeść codziennie pyszny domowy
obiad, napić się wspaniałej kawy i skosztować naszych wypieków.
Dysponujemy trzydziestoma miejscami noclegowymi, ale myślimy
o powiększeniu bazy noclegowej do sześćdziesięciu łóżek. Ja nie
chcę konkurować z lokalnymi przedsiębiorcami, tylko z nimi współpracować. Chciałabym nawiązać współpracę z zarządcą lokalnego
basenu. Powiązanie oferty hotelowej z basenową byłoby bardziej
atrakcyjne dla klienta. Planujemy wprowadzić dodatkowe usługi porządkowe, w tym prace u prywatnych właścicieli nieruchomości, np.
sprzątanie, mycie okien, koszenie trawy czy odśnieżanie. Dodatkowo chciałabym wprowadzić „Wczasy zdrowotne”. ZAZ usytuowany
jest w spokojnym, otoczonym zielenią miejscu. Wielu mieszkańców
dużych miast przyjeżdża do mniejszych miejscowości, by odpocząć
i się wyciszyć. Myślimy o otworzeniu kawiarni. Chciałabym też zaoferować możliwość usług rehabilitacyjnych, bo mamy tutaj dobrze
wyposażoną bazę rehabilitacyjną. Obecnie zatrudniamy na etacie
rehabilitantkę. Jeżeli będzie potrzeba, to zaangażujemy dodatkowych pracowników. Zobaczymy, czy spotka się to z pozytywnym
odbiorem. W tym roku wprowadziłam voucher hotelowo-rehabilitacyjny na Dzień Matki, przewiduję również coś takiego na Dzień
Ojca. Możemy realizować półkolonie dla dzieci oraz zabiegamy o realizację świadczeń w ramach bonu turystycznego Jesteśmy otwarci
na różne propozycje i podpowiedzi. Będzie to możliwe tylko dzięki wspólnej pracy wszystkich pracowników zakładu oraz potrzeb
i oczekiwań naszych klientów.
W.W.: Zbliża się czas letniej kanikuły. Gdzie najchętniej Pani
odpoczywa i „ładuje akumulatory” przed podjęciem kolejnych
zawodowych wyzwań?
M.D.: Kocham wszystko, co jest w Polsce. Bardzo dobrze wypoczywam nad morzem i niewykluczone, że tam pojadę. Lubię spędzać aktywnie czas. Jeżdżę rowerem; w ciągu jednego wypadu potrafię przebyć 40 km. Bardzo lubię odpoczywać w moim ogrodzie.
Mam wspaniałego psa ze schroniska, chodzę z nim na długie spacery, lubię nordic walking i prace domowe, które też mogą być relaksem od pracy umysłowej.
Dziękuję za rozmowę.
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Sesja absolutoryjna
W piątek, 25 czerwca podczas XXIII Sesji Rady Powiatu Radziejowskiego w sali konferencyjnej starostwa powiatowego, rada powiatu udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium zarządowi powiatu. Ponadto, radni debatowali nad problemami mieszkańców
i stanie powiatu.
W porządku obrad znalazły się 24 punkty, które zostały szczegółowo omówione. Merytoryczną część sesji rozpoczął starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, który tradycyjnie przedstawił sprawozdanie z prac zarządu w okresie międzysesyjnym. Głównym punktem
debaty był raport o stanie powiatu za 2020 rok, po której przedstawiono sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru
wodnego w Radziejowie za poprzedni rok. Następnie, rada podjęła

Obrady prowadziła przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kubiak

Sprawozdanie z prac zarządu przedstawił starosta Jarosław Kołtuniak

uchwałę w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania.
Zarząd przedstawił również sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok oraz Wieloletnią
Prognozę Finanswą Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028.
Kluczowym momentem piątkowej sesji było podjęcie przez
radnych uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Zakończenie obrad zdominowały wnioski, interpelacje i zapytania
radnych, których rozpatrzeniem zajmie się zarząd w kolejnym międzysesyjnym okresie.
Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Drogi powiatowe
Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie zarządza siecią 48 odcinków dróg na terenie siedmiu gmin w naszym powiecie. Łączna ich długość wynosi 292,2 km, z czego 284 km to drogi o nawierzchni twardej, a 8,2 km – o nawierzchni gruntowej. Mimo
pandemii, samorząd powiatowy ma na uwadze regularną poprawę infrastruktury drogowej.
Zarząd powiatu ciągle podejmuje decyzje o realizowaniu ważnych inwestycji, w tym przebudowy dróg oraz najpotrzebniejszych
remontów nawierzchni asfaltowych. Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa, to jeden z priorytetów władz powiatowych.
W okresie pandemii ZDP przebudował sześć odcinków dróg powiatowych o długości 4,97 km na łączną wartość 1 343 054,16 zł. Na te
inwestycje powiat uzyskał zewnętrzne dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych (FDS) w kwocie 579 507,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 153 882,64 zł. Powiat radziejowski pokrył wartość wszystkich wspomnianych inwestycji w kwocie o łącznej wartości 377 882,03 zł. Warto dodać, że wspomogły go
także: gmina Bytoń w kwocie 20 000 zł, gmina Dobre – 68 000 zł,
a także miasto Radziejów – 143 782,49 zł.
Tekst: Andrzej Pawlak
Foto: Archiwum ZDP

Przebudowa drogi powiatowej nr 2837C Skulsk – Tomisławice w roku 2020

Konkurs na logotyp!
Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie ogłasza konkurs
na opracowanie logotypu radziejowskiego ZAZ-u. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najciekawszego projektu na znak
graficzny. Konkurs trwa od 20.05.2021 r. do 30.07.2021 r. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa
projekty.
Logotyp powinien zawierać element graficzny oraz nazwę „ZAZ
RADZIEJÓW”, a także łączyć tradycyjny charakter Zakładu Aktywności Zawodowej z jej nowoczesnymi aspiracjami i innowacyjnością
przy wykorzystaniu dotychczasowej kolorystyki (barwy: czerwona,

czarna i zielona). Laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w formie bonu o wartości 500 zł do wykorzystania na usługi i produkty,
stanowiące ofertę ZAZ w Radziejowie. Do wykorzystania w dowolnym dla laureata czasie, lecz nie później niż do 31.12.2021 r. Szczegóły w regulaminie, dostępnym na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Radziejowie oraz na www.zazradziejow.pl. W razie
pytań i wątpliwości, dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 54 2340447, osobiście w siedzibie zakładu przy
ul. Kościuszki 58 lub pisząc na adres e-mail: zaz@zazradziejow.pl.
Tekst: Marta Tomaszewska
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Wyjątkowi recytatorzy
VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Poeci Dzieciom” odbyła się 20 maja w auli Liceum Ogólnokształcącego im.
Władysława Łokietka w Radziejowie. Organizatorem konkursu był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Patronat nad konkursem objął starosta Jarosław Kołtuniak.

Wychowankowie SOSW w Radziejowie – organizatora konkursu

Wydarzenie co roku cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ jest to jedyny taki konkurs w okolicy dla dzieci z niepełnosprawnością. W każdej edycji konkursu dzieci z opiekunami pracują nad
poezją innych poetów. Tego roku zmierzyli się ze strofami Krzysztofa
Roguskiego i Agnieszki Karcz. W imprezie pięknie zaprezentowały
się dzieci ze szkół podstawowych z Izbicy Kujawskiej, Radziejowa,
Płowiec, Dobrego, Pocierzyna i Osięcin, a także podopieczni SOSW.
Jury w składzie: Karolina Ćwikła, Magdalena Bugalska i Leszek Grabowski, miało bardzo trudne zadanie do wykonania, gdyż zaangażowanie dzieci, dobór rekwizytów i interpretacja wierszy, przeszła
ich najśmielsze oczekiwania. Wyróżnili laureatów w dwóch kategoriach. W kategorii klas I-IV: 1. Piotr Andrzejewski (Izbica Kujawska),
2. Maja Żbikowska (MZS w Radziejowie), 3. Artur Mielczarek (Izbica Kujawska). Wyróżniony został Dawid Kubiak (z Dobrego). Pierwsze miejsce w kategorii klas V-VIII otrzymał Daniel Piputa (Płowce),
2. Gabriel Jałoszyński (Osięciny), 3. Grzegorz Michalak. Wyróż-

nienie otrzymał Gracjan Popowski. Obaj uczą się w radziejowskim
SOSW. Wszystkie dzieci, uczestniczące w przesłuchaniach, otrzymały dyplomy i upominki. Recytatorom składamy serdeczne gratulacje
za osiągnięte wyniki, a organizatorzy dziękują opiekunom za trud
i zaangażowanie w przygotowaniu dzieci do konkursu.
W imprezie brali udział zaproszeni goście: wicedyrektor Liceum
Ogólnokształcącego w Radziejowie Bożena Konwent, Robert Kapeliński – dyrektor SOSW oraz Grzegorz Sobczak – dyrektor Zespołu Szkół
i Placówek w Radziejowie. W podziękowaniu organizatorzy wręczyli
wszystkim wypalane z gliny róże. Upominki dla komisji, sponsorów oraz
gości zostały wykonane w pracowni garncarskiej przez uczniów SOSW
pod kierunkiem Pauliny Kosteckiej i Danuty Ozdowskiej. Za przygotowanie konkursu odpowiedzialne były: Ewa Lewandowska, Lidia Kubiak
oraz Małgorzata Kapelińska. Składamy im serdeczne podziękowania za
zaproszenie i mamy nadzieję, że zobaczymy się również za rok!

Siatkówka na piasku

Dzień Dziecka

Powiatowy turniej piłki siatkowej plażowej dziewcząt i chłopców,
zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Przemystka, został rozegrany 9 czerwca na boisku przy Zespole Szkół RCKU w Przemsytce.
Do rywalizacji zgłosiły się reprezentacje Zespołu Szkół Mechanicznych
w Radziejowie, Liceum im. W. Łokietka w Radziejowie oraz Zespołu
Szkół RCKU w Przemystce. Łącznie w turnieju wzięło udział 14 par.
Klasyfikacja dziewcząt: I miejsce – Izabela Bawolska/Julia Witczak (ZSRCKU Przemystka), II miejsce – Julia Kempska/Julia Gmurska (ZSRCKU w Przemystce), III – Zuzanna Murawska/Amelia Florkowska (ZSRCKU w Przemystce).
Klasyfikacja chłopców: I miejsce – Maksymilian Wawrzyniak/
Marcel Ignasiak (ZSRCKU w Przemystce), II miejsce – Kamil Koprowicz/Kamil Zalewski (ZSRCKU w Przemystce), III miejsce – Maciej
Zarzycki/Wiktor Wasielewski (ZSRCKU w Przemystce).

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie
1 czerwca zorganizował uroczystość z okazji
Dnia Dziecka. Tego dnia
w sali restauracyjnej ZAZ-u przy ulicy Kościuszki 58 świętowały dzieci
ze Szkoły Podstawowej
im. Franciszka Becińskiego z Paniewa.
Uczniowie mieli zapewnione ciekawe atrakcje
i zajęcia z animatorami
ubranymi w kolorowe, bajkowe stroje. Po zabawach
na dzieci czekał obiad
oraz słodki poczęstunek.
Gośćmi wydarzenia byli:
przewodnicząca
rady
powiatu Sylwia Kubiak
oraz starosta radziejowski
Jarosław Kołtuniak. Reprezentanci powiatowych władz wręczyli najmłodszym upominki. Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest na
stronie internetowej ZAZ-u w Radziejowie: zazradziejow.pl.

Uczestnicy turnieju po rozdaniu nagród

Turniej finansowany był z środków Starostwa Powiatowego w Radziejowie, za co organizatorzy serdecznie dziękują.
Tekst/Foto: Daniel Golon

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Tekst/Foto: Marta Tomaszewska
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Sukcesy Julii Wiśniewskiej z „Mechanika”
Uczennica pierwszej klasy TLR (technik reklamy) Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie Julia Wiśniewska odniosła w ostatnim czasie dwa piosenkarskie sukcesy w muzycznych wydarzeniach, mających miejsce w naszym powiecie. Brała udział
w „Kolorowym Mikrofonie” oraz XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej.
28 maja odbyły się 39. Prezentacje Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Kolorowy Mikrofon”
w Radziejowskim Domu Kultury. Julka podczas przesłuchań zaprezentowała piosenkę „I Have
Nothing” z repertuaru Whitney Houston i poradziła sobie z tym utworem bardzo dobrze. Jury
w składzie: Magdalena Lazar - przewodnicząca, Dariusz Jaskrowski i Paweł Śrubas oceniło występy uczestników i nagrodziło Julię, przyznając jej II miejsce w kategorii wiekowej 14-16 lat.
W Szkole Muzycznej w Radziejowie, 11 czerwca, odbyły się przesłuchania finałowe Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej. Julia Wiśniewska zaprezentowała piosenki: „Je
t’aime” oraz „Jestem chora” z repertuaru Lary Fabian. Jury po wysłuchaniu wszystkich uczestników przyznało wokalistce z „Mechanika” I miejsce. Julka zatem okazała się najlepsza, choć ze
wszystkich uczestników była najmłodsza. To druga wygrana w tym festiwalu uczennicy z ZSM.
Po raz pierwszy dokonała tego w 2002 roku w IX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej Uczniów Szkół Średnich w Radziejowie Magdalena Serocka. Obie uczennice zostały przygotowane przez nauczycieli „Mechanika”. Od strony muzycznej przez Karola Brzykcego, a od
strony językowej przez Sławomirę Jasińską. Gratulujemy Julce i czekamy na kolejne sukcesy!
Tekst: Karol Brzykcy
Foto: Emilia Żuber

Spotkanie
z dinozaurami
Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej dla
uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną oraz uczniów z autyzmem
radziejowskiego Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego, 10 maja br., odwiedzili JuraPark w Solcu Kujawskim.
Ogromne i różnorodne dinozaury wzbudziły wielki zachwyt i zdziwienie u najmłodszych. Na około dwukilometrowej ścieżce
dydaktycznej dzieci spotkały ponad 100
gatunków wymarłych zwierząt. Następnie
uczestnicy wyprawy obejrzeli ciekawe skamieliny w muzeum. Atrakcją wyjazdu były
zabawy na placu zabaw z trampolinami
i zjeżdżalnią. Wycieczka dostarczyła podopiecznym ośrodka wiele radości i niesamowitych wrażeń.
Tekst: Katarzyna Kralska
Foto: Natalia Kralska

Uczestnicy wycieczki w czasie spaceru po parku dinozaurów

Zooterapia w plenerze
Zajęcia z pieskiem to przyjazna i skuteczna metoda w pracy
z młodszymi uczniami. Dogoterapia pozytywnie wpływa na samopoczucie, motywację dzieci do podejmowania różnych czynności i działań.
Korzystając z pięknej pogody, zajęcia z pupilkiem odbyły się na
świeżym powietrzu z udziałem rodzinki żółwi. Obecność wyjątkowych gości sprawiła dzieciom wiele radości. W zooterapii niezwykle
istotny jest dotyk dostosowany do poziomu wrażliwości dziecka
z niepełnosprawnością na bodźce zewnętrzne. Tutaj terapeutą jest
zwierzę, a proces leczenia odbywa się m.in. poprzez głaskanie go,
przytulanie bądź dotykanie Najmłodsi zawsze z utęsknieniem oczekują następnych zajęć, pełnych emocji oraz wrażeń.
Tekst: Katarzyna Kralska
Foto: Natalia Kralska

Podopieczni ośrodka z czworonożnym pupilem
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„Przemystka” druga w Polsce!
Finał czterdziestej czwartej edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) odbył się w dniach 28–29 maja br. na
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy,
który był w tym roku gospodarzem konkursu.

W finałowej rozgrywce wystartowało 207 uczniów szkół średnich
z całej Polski, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas eliminacji
okręgowych odbywających się w kwietniu. Uczestnicy rywalizowali w 11 blokach tematycznych. W gronie tym znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Przemystce. Jesteśmy dumni, że nasz uczeń Adam Stróżyk z klasy III technikum rolniczego zdobył II miejsce w kraju, rywalizując
w bloku – produkcja roślinna. Jakub Gajewski, który już jest absolwentem klasy IV technikum ekonomicznego, startował w bloku
agrobiznes i zajął miejsce IV w Polsce. Uczennica klasy II technikum
żywienia po gimnazjum Ola Banasiak, została finalistką w tematyce – gastronomia. Laureaci Adam i Jakub oprócz dyplomów, otrzymali indeksy na dowolną uczelnię techniczno-przyrodniczą w kraju.
Adamowi, który znalazł się na podium, przypadła również nagroda
finansowa. Poza tym uczniowie zwolnieni są z egzaminów zawodowych teoretycznych. Takie wyniki to również wielka satysfakcja dla
nauczycieli przygotowujących naszych laureatów i finalistkę – Sławomira Tomalaka, Małgorzaty Tomalak oraz Wioletty Łodygowskiej.
Serdeczne gratulacje dla Wszystkich, którzy przyczynili się do
tego sukcesu!
Tekst: Zespół PR z ZSRCKU w Przemystce
Foto: Archiwum szkoły

Laureaci i finalistka OWiUR wraz ze Sławomirem Tomalakiem

Zdobywamy doświadczenia
w branży hotelarskiej
Kształcenie zawodowe młodzieży wymaga łączenia teorii z praktyką. Wiedza przekazywana przez nauczycieli musi iść w parze z umiejętnościami. Uczniowie mogą sprawdzić ich opanowanie w czasie czterotygodniowych praktyk u pracodawców.
W Zespole Szkół RCKU w Przemystce przywiązujemy dużą wagę do stwarzania młodzieży optymalnych warunków odbywania praktyk zawodowych. W czerwcu uczniowie z klasy
III technikum hotelarstwa rozpoczęli swoją przygodę z branżą turystyczną. Za nimi pierwszy
tydzień praktyk w hotelu Bartan w Gdańsku oraz w hotelu Helan w Zakopanem. Młodzież zdobywa nowe doświadczenia, poznaje tajniki pracy w obiektach usługowych. Wykorzystuje zdobyte umiejętności w kontaktach z gośćmi podczas pracy w restauracji czy hotelowej recepcji.
Już za kilka tygodni kolejne grupy z klas III technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz
technikum hotelarstwa wyjadą do ośrodków w Gdańsku, Kołobrzegu i Zakopanem.
Jednak to nie jedyne miejsca, do których zawita nasza młodzież. Spora grupa uczniów
przygotowuje się do odbycia praktyk zagranicznych w Irlandii. Mamy nadzieję, że wszystkie
granice zostaną otwarte i uczniowie poznają nie tylko obiekty hotelowe, ale również zwiedzą
urokliwe miejsca oraz poznają irlandzką kulturę. Praca w branży hotelarskiej wymaga otwartości na świat i ludzi, kreatywności oraz samodzielności w podejmowaniu działań. Daje również
możliwość łączenie pracy z pasją podróżniczą. To nie tylko praca, ale również przygoda życia.
Tekst: Nauczyciele Zespołu Szkół RCKU w Przemystce
Foto: Archiwum szkoły

E. Grabowska, O. Rudnicka w hotelowej restauracji

Sukces recytatorski
Etap wojewódzki 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy odbył się 22 maja br. W konkursie
uczestniczyli deklamatorzy – laureaci eliminacji rejonowych
przeprowadzonych w Toruniu, Włocławku i Bydgoszczy. Jury
przyznało jedną nagrodę główną (nominację do finału krajowego) i dwa wyróżnienia. Wśród wyróżnionych recytatorów
znalazła się uczennica radziejowskiego „Łokietka” – Justyna
Wiśniewska. Gratulujemy!
Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: ze zbiorów LO
Justyna Wiśniewska

Wieści gminne z Bytonia
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Zdrowa rywalizacja
Od 1 lipca rozpoczyna się Loteria Narodowego Programu Szczepień. W rywalizacji między samorządami wyróżnione zostaną te
gminy, które osiągną wysokie wskaźniki zaszczepienia mieszkańców przeciw chorobie Covid-19. Nagrodę pieniężną gminy
będą mogły przeznaczyć na dowolny cel.
W ramach loterii planuje się, że pierwsze 500 gmin, które osiągną
poziom 75% zaszczepienia swoich mieszkańców, otrzymają 100 tys.
złotych. 1 milion złotych to nagroda dla gmin na terenie każdego
z byłych 49 województw, które osiągną najwyższy wskaźnik wyszczepialności mieszkańców. Aż 2 mln złotych dla gminy, która osiągnie najwyższy poziom zaszczepienia w Polsce. Wkrótce poznamy

więcej szczegółów dotyczących loterii, ale już dziś warto rozważyć
wynikające z przyjęcia szczepionki korzyści dla własnego zdrowia
oraz lokalnej społeczności.
Oddajemy więc szansę na wygraną gminy Bytoń w ręce mieszkańców, którzy nadstawią swoje ramiona dla przyjęcia szczepionki
przeciw Covid-19. W ten sposób zadbają także o własne bezpieczeństwo. Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktu szczepień, organizowanego przez gminę
dla osób niepełnosprawnych lub o obiektywnych ograniczeniach
w mobilności.

Aktywni seniorzy

„Super Mama”

Klub Seniora w Stróżewie w gminie Bytoń powstał w maju
w 2019 roku. Od lutego tego roku do czerwca pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytoniu prowadzili rekrutację. Od pierwszych dni działalności klub cieszył się dużym zainteresowaniem.
Początkowo zapraszaliśmy do współpracy lokalnych artystów:
poetów, malarzy, panie, które uczyły prac manualnych, tj.: haftowanie, szydełkowanie, malowanie. Szybko okazało się, że wśród klubowiczów są bardzo zdolne hafciarki i poetki. Mamy swój hymn napisany przez poetkę – klubowiczkę. Dzięki zaangażowaniu członków
Klubu Seniora powstały pyszne smakołyki: ciasta, pączki, faworki,
rogaliki, które spożywaliśmy podczas organizowanych wieczorków
(Andrzejki, Dzień Seniora, Wigilia, Dzień Kobiet), jak również podczas podróży do kina czy teatru.
Wspólnie uczestniczyliśmy w pokazach pierwszej pomocy prezentowanych przez strażaków z KP PSP w Radziejowie. Klubowicze
chętnie biorą udział w organizowanych planowanych zajęciach. Najchętniej uczestniczyli w warsztatach manualnych, podczas których
wykonywano biżuterię, malowano obrazy na płótnie, desce, malowano i wypalano kubki. Nasze prace stanowią wystrój sal klubu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z psychologiem, prawnikiem, zajęcia z gimnastyki z rehabilitantem. Podczas wszystkich
spotkań nasi klubowicze bardzo szybko się zintegrowali, tworząc
aktywną grupę osób, chcących wspólnie spędzać czas.

26 maja to dzień szczególny dla każdego z nas. Tego dnia obchodzimy Dzień Matki. MAMA – to najczęściej pierwsze słowo
wypowiadane przez dziecko. W słowie tym zawarte jest wszystko: miłość, czułość, oddanie, ciepło, troska. Mama i tata to dla
wszystkich dzieci najważniejsze osoby w życiu.

Tekst: Monika Świrska-Walasińska

Maluszki z dużym zaangażowaniem
przygotowały dyplomiki dla mam

O tym wyjątkowym święcie i swoich „Super Mamach” pamiętały
również maluszki z Klubiku Dziecięcego „Nasz Maluszek” w Morzycach. Z pomocą opiekunek, każde dziecko dla swojej mamy przygotowało Dyplom Super Mamy - bo przecież każda z mamuś zasługuje
na takie wyróżnienie, nie tylko tego wyjątkowego dnia, ale każdego
dnia w roku. Maluszki własnoręcznie podpisały dyplomy, składając
odcisk swojego paluszka i wręczyły je swoim mamusiom. Był to na
pewno bardzo miły i szczególny dzień dla każdej mamy.
Tekst: A. Pawłowska, M. Stachera
Foto: M. Nowakowska

„Sieć na kulturę”

Jedną z form integracji seniorów jest wspólne śpiewanie

Niestety, nasze wspólne plany przerwała informacja o zawieszeniu działalności klubu z powodu pandemii. W tym trudnym okresie
izolacji społecznej oraz obawy o zdrowie klubowiczów i bliskich
pracownicy klubu utrzymywali kontakt telefoniczny z seniorami.
Pomimo trudnej sytuacji i wprowadzonych nowych zasadach sanitarnych, nasi klubowicze spragnieni są regularnych działań na ich
rzecz. Uczestniczą w proponowanych formach spędzania wolnego
czasu, przestrzegając obostrzeń.
Tekst: Elżbieta Sekielska
Foto: Archiwum klubu

Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju zakwalifikowała Wiejskie Centrum
Kultury i Bibliotekę Publiczną
w Bytoniu do projektu, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
W ramach projektu będziemy podnosić kompetencje i kwalifikacje cyfrowe pracowników, rozwijać kompetencje cyfrowe dzieci
i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych
zajęć cyfrowych oraz wyposażać naszą placówkę w 3 laptopy i 3
tablety. Udział w projekcie jest całkowicie darmowy, nie wymagany
jest wkład finansowy, poza oczywiście naszym osobistym zaangażowaniem. Na chwilę obecną jesteśmy na etapie szkoleń pracowników
z bezpieczeństwa zachowania w sieci. Kolejny krok to szkolenie dla
dzieci i młodzieży. Jesteśmy w trakcie rekrutacji grupy dzieci od 10
do 14 roku życia.
Tekst: Renata Szymborska
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Wieści gminne z Dobrego

Ścieżką rowerową w Bronisławiu
pojedziemy jeszcze dalej
Sieć ścieżek rowerowych na terenie gminy Dobre ciągle się powiększa. Niedawno zakończyły się prace związane z budową
drogi rowerowej w Bronisławiu. Nowopowstały odcinek stanowi przedłużenie istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej
przy drodze powiatowej Dobre – Bronisław. Po zrealizowaniu
tej kolejnej inwestycji na terenie naszej gminy jest już blisko
14 km dróg pieszo-rowerowych.
Przedsięwzięcie jest związane z wdrożeniem projektu pn. „Budowa
drogi rowerowej w miejscowości Bronisław” dofinansowanego w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie
strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita
wartość inwestycji to 349 660,35 zł. Dofinansowanie unijne stanowi
297 211,29 zł, a więc 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.
W ramach przedsięwzięcia powstały 684 m nowej drogi dla rowerów. Zakres prac objął budowę drogi rowerowej, zjazdów, poboczy,
montaż oporników i obrzeży, a także roboty ziemne, humusowanie
z obsianiem trawą oraz wycinkę drzew. Zadanie zostało wykonane
przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS-POM” Piotr Pomagier z Marcinkowa. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi redukcja emisji dwutlenku węgla w związku z faktem, iż część przejazdów

Będzie nowy
asfalt
w Krzywosądzy
Gmina Dobre zawarła umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 180102C na odcinku od km
0+0000 do km 0+550 w miejscowości
Krzywosądz” z firmą Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Nowej
Wsi. Koszt inwestycji to 125 451,62 zł.
Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane
ze środków zewnętrznych pochodzących
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Inwestycja będzie polegać na przebudowie
drogi gminnej na odcinku 550 m. Stanowi ona
dojazd do zabudowań gospodarczych i terenów
rolnych z drogi powiatowej nr 2803C relacji Krzywosądz – Sęczkowo. Na odcinku przeznaczonym do przebudowy droga ma nawierzchnię
tłuczniową w złym stanie technicznym z licznymi
wybojami i nierównościami. Planowana inwestycja ma na celu rozszerzenie istniejącej funkcji
drogi, poprawę obsługi mieszkańców oraz lepsze połączenie z siecią dróg.
W ramach zadania planuje się profilowanie
i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Na całym odcinku zaplanowano wykonanie warstwy asfaltu o grubości 4 cm oraz
obustronne umocnienie poboczy. Przedsięwzięcie obejmie również ustawienie oznakowania.
Tekst: Joanna Maciejewska

samochodowych zostanie zastąpiona przez przejazdy rowerowe.
Na omawianym odcinku poprawie ulegnie również poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego – zarówno w przypadku rowerzystów,
jak i osób korzystających z transportu zmotoryzowanego.
Tekst: Joanna Maciejewska
Foto: Archiwum UG Dobre

Działo się!
Ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z panującą sytuacją epidemiczną działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem prowadzona była w ograniczonym zakresie.
W formie online zorganizowane zostały konkursy plastyczne, tj. „Karta Walentynkowa”,
„Koszyczek Wielkanocny” oraz konkurs fotograficzny „Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty”. Pod
koniec maja obchodziliśmy pierwszą rocznicę zapoczątkowania akcji charytatywnej „Dobre
Serce”. Dokładnie rok temu, 29 maja, przy wejściu do GOK-u stanął pojemnik w kształcie
serca, przeznaczony do zbierania plastikowych nakrętek. Przez ten czas udało się zebrać
13 takich serduszek. które zostały przekazane na rzecz chorych, potrzebujących dzieci. Nasze „dobre serce” wciąż czeka, dlatego zachęcamy wszystkich do wrzucania nakrętek.

Warsztaty balonowe

Zajęcia plastyczne

Z początkiem czerwca po długiej przerwie wznowione zostały zajęcia plastyczne i taneczne dla dzieci oraz próby zespołu „Kujawioki od Dobrego”. Z okazji Dnia Dziecka odbyły
się warsztaty pt. „Balonowe Cuda”. Zajęcia skierowane były do dzieci w wieku od 5 do 12
lat i przeprowadzone zostały w dwóch grupach. Uczestnicy warsztatów – pod instruktażem
i czujnym okiem animatorki z Agencji Animacji AKUKU – poznali tajniki tworzenia przeróżnych przedmiotów i postaci z balonów. Powstały różnokolorowe balonowe cudeńka. Nie
zabrakło także wspólnych tańców przy muzyce i słodkiego upominku.
Przed nami okres wakacji. Na ten czas planujemy różne zajęcia i cykl warsztatów dla dzieci, tj.: slime, malowanie dekoracji na drewnie, dekoracje 3D, tęczowe dekoracje, las w słoiku,
a dla miłośników sportu turnieje sportowe. Z powodu remontu budynku wszystkie zajęcia
będą odbywać się w tymczasowej siedzibie GOK-u przy ulicy Dworcowej 6, z zachowaniem
obowiązującego reżimu sanitarnego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie www.gokdobre.pl oraz fb GOK w Dobrem.
Tekst/Foto: Aleksandra Szymczak

Wieści gminne z Osięcin
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Prace na stadionie sportowym
W ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 7.1 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 i środków z budżetu
gminy Osięciny realizowany jest projekt pod nazwą zadania: Remont budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości
Osięciny wraz zagospodarowaniem najbliższego otoczenia.
Zakres zadań obejmuje remont budynku socjalnego: malowanie
ścian wewnętrznych, remont łazienek, wymiana drzwi zewnętrznych
i wewnętrznych, położenie płytek na balkonie, wykonanie elewacji
zewnętrznej na budynku. W ramach zagospodarowania najbliższego
otoczenia zostanie wykonana infrastruktura sportowa: bieżnia wokół
boiska do piłki nożnej, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia
kulą, siłownia zewnętrzna, wykonanie wiaty – zadaszenie prawostronnej trybuny, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Całkowita wartość inwestycji to kwota w wysokości 1 385,454,71 zł.
Wartość dofinansowania po pozytywnej ocenie wniosku o płatność
wyniesie 855 000,00 zł. Inwestycje planuje się wykonać do końca lipca
2021 rok.
Tekst/Foto: UG w Osięcinach

Budynek socjalny w czasie remontu

„Kiedy śmieje się
dziecko, śmieje się
cały świat”

(Janusz Korczak)

Dzień Dziecka jest jednym z najważniejszych dni w osięcińskim
przedszkolu. W tym dniu na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Były
tańce przy muzyce, balony z helem, piniata, bańki mydlane oraz zabawy integracyjne, a także słodkie niespodzianki: fontanna czekoladowa, lody, wata cukrowa, lemoniada i owoce. Życzymy wszystkim
dzieciom radości i samych słonecznych dni.
Tekst/Foto: UG Osięciny

Kto to jest policjant? Już wiem
Radziejowscy policjanci odwiedzili przedszkole w Pocierzynie (gm. Osięciny). Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze,
a rozmawiano o rzeczach ważnych i potrzebnych.
Mundurowi spotkali się z przedszkolakami w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pocierzynie. Dzieci dowiedziały się - kto to jest
policjant, czym się zajmuje i jakie rozwiązuje problemy. Policjanci mówili, jak i kiedy należy korzystać z telefonu alarmowego 112.
Przypomniano o tym, jak zachować się w przypadku ataku przez
psa. Dzieci nauczyły się przybrać bezpieczną pozycję tzw. „jeżyka”.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, jak należy bezpiecznie poruszać się po drodze. Promowano używanie elementów odblaskowych, które poprawiają widoczność pieszych. Nie obyło się
bez ostrzeżeń o zachowaniu ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.
Przedszkolaki, które żywo interesowały się tym, co mówią funkcjonariusze, mogły przez chwilę poczuć się jak prawdziwy policjant.
Pałka służbowa, radiotelefon, czapka, odblaskowa kamizelka i „lizak”
do zatrzymywania pojazdów, cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Policyjne gadżety sprawiły im wielką radość. Na zakończenie
policjanci wręczyli przedszkolakom odblaskowe upominki.
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Mała „policjantka” prezentuje kamizelkę odblaskową

Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego
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Druhom strażakom
Władze Piotrkowa Kujawskiego podejmują
w ostatnich latach inwestycje, mające na
celu polepszenie warunków pracy strażaków-ochotników, co przełoży się również
na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
Właśnie zakończone zostały remonty prowadzone wewnątrz remiz Ochotniczych
Straży Pożarnych w Byczu i Połajewie.
W garażu OSP w Byczu położona została
nowa glazura a ściany pomalowano. W budynku remizy OSP w Połajewie kompleksowo zmodernizowana została sala główna
na piętrze. Dach nad salą został docieplony
wełną mineralną, zamontowano nowy sufit,
położono nową instalację elektryczną i wymieniono oświetlenie na energooszczędne.
Ściany odnowiono i pomalowano farbami.
Głównym celem tych inwestycji jest zapewnienie odpowiednich warunków do garażowania pojazdów pożarniczych, przechowywania sprzętu specjalistycznego oraz wzrost

Bycz

Połajewo

komfortu i bezpieczeństwa pracy strażaków, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie
gotowości bojowej jednostki a zarazem na poprawę ochrony przeciwpożarowej.
Tekst: Dariusz Kujawa
Foto: Archiwum UMiG w Piotrkowie Kujawskim

Sukcesy taneczne
Tancerze, działający przy Bibliotece i Ośrodku Kultury w Piotrkowie Kujawskim, 5 czerwca uczestniczyli w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Bydgoszczy, który organizowany był przez Szkołę Tańca
Bailamos. Turniej odbywał się zgodnie z wytycznymi federacji tańca
WADF.
II miejsce w kategorii Formacje Urban Pop Street Fusion Show
Kids wytańczyli debiutujący najmłodsi tancerze z grupy Gwiazdy.
I miejsce w kategorii Fusion Urban Pop Street Fusion Show Juniors
zajęli tancerze Euforii. Najstarsza reprezentacja Instan z dumą stanęła na I miejscu podium, tańcząc w kategorii Mini Formacje Urban
Pop Street Show Youth&Adults. Gratulujemy sukcesów!
Tekst: Emilia Świeciak-Wiśniewska/Przemysław Wawrzyniak
Foto: Emilia Świeciak-Wiśniewska

Brawa dla debiutujących tancerzy!

Bezpieczeństwo

maluchów najważniejsze
Policjanci z posterunku policji w Piotrkowie Kujawskim, zachowując
wszystkie środki związane z zapobieganiem COVID-19, spotkali się z
przedszkolakami. Wizyta związana była z realizacją programu „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”. Mundurowi przypomnieli dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Mali słuchacze utrwalili numery alarmowe, dowiedzieli się, jakie zagrożenia mogą ich spotkać w drodze do przedszkola i na co zwracać
uwagę, a także czego trzeba unikać. Policjanci wyjaśnili, jak należy zachowywać się w przypadku kontaktów z osobami obcymi. Dzieci dowiedziały się również, jak należy zachować się na wypadek ataku psa, ćwiczyły także jedną z najbezpieczniejszych form obrony – pozycję „żółwia”.
Zapamiętaj! Stań, nie
uciekaj. Nie patrz psu
w oczy. Nie odwracaj
się. Stań do psa bokiem,
na lekko rozstawionych
nogach. To pozwoli Ci
utrzymać równowagę.
Staraj się przyjąć pozycję „żółwia”. Ochronisz
te części ciała, które
zwykle gryzie pies.
Spotkanie z policjantami wzbudziło zainteresowanie dzieci

Tekst: Hanna Betlińska
Foto: Archiwum przedszkola

Seans filmowy pod
kątem 360 stopni
Do piotrkowskiego domu kultury, 9 czerwca, przyjechało Kino Sferyczne. W ramach „Kina na kocyku”, za pomocą sferycznej projekcji
we wnętrzu kopuły o średnicy 5 m i wysokości 2,70 m, prezentowane
są filmy, obejmujące szeroki zakres nauk, m.in.: przyrodniczych, historycznych czy astronomicznych. Uczestnicy seansu oglądają przestrzeń
w wymiarze 3D. Świat – pokazany w nowoczesnej odsłonie – dostarcza
wielu emocji i niezwykłych przeżyć.

Widzowie otrzymują wskazówki, dotyczące zachowania w czasie seansu filmowego

Zainteresowanie tym wydarzeniem było bardzo duże, o czym świadczy
ilość uczestników, która w ciągu czterech seansów wyniosła blisko sto osób.
Mogliśmy odkryć tajemnice nocy polarnej w filmie Polaris oraz przenieść się
w głąb ludzkiego ciała w seansie Przyjaciele – w organizmie człowieka.
Tekst/Foto: Przemysław Wawrzyniak

Wieści gminne z Radziejowa

Podarunki dla szpitala

9
(od prawej): Urszula Rosół,
Sebastian Jankiewicz, Joanna Mielcarek
i Zbigniew Kazimierczak

W ramach projektu ,,Aktywizacja społeczna, integracja i animacja mieszkańców Gminy Radziejów – Zagorzyce edycja I” uczestnicy uszyli 20 poduszeczek, które 10 czerwca 2021 r. zostały przekazane na ręce Sebastiana Jankiewicza – dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie i naczelnej
pielęgniarki ZOZ Joanny Mielcarek przez Urszulę Rosół – dyrektora
Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego i sołtysa Zagorzyc
Zbigniewa Kazimierczaka (na zdjęciu). Poduszeczki będą wykorzystane w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Radziejowie.
Tekst/Foto: Gminna Biblioteka Publiczna w Płowcach

„A ja jestem malutka.
Błękitna niezabudka…”
(Bronisława Ostrowska)
Z okazji przypadającego 15 maja „Święta Polskiej Niezapominajki” Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny
w Skibinie zorganizował konkurs plastyczny „Niezapominajka w krajobrazie gminy Radziejów w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkola oraz klasy 1–3 szkoły
podstawowej.
Na zaproszenie odpowiedziały trzy placówki, wpłynęły
22 prace. Komisja dokonała oceny prac i wyłoniła zwycięzców. W kategorii przedszkolnej: 1. miejsce Liliana Bogucka –
Przedszkole w Skibinie, 2. miejsce Paulina Adamska – Przedszkole w Skibinie, 3 miejsce Oliwia Roszak – Przedszkole
w Skibinie. Prace wyróżnione: Zuzanna Kardasz oraz Agata Kardasz.
W kategorii klas 1–3 szkoły podstawowej: 1. miejsce Weronika Przybylska –
Szkoła Podstawowa w Bieganowie, 2. miejsce Klaudia Danielak – Szkoła Podstawowa w Bieganowie, 3. miejsce Fabian Skrucha – Szkoła Podstawowa w Bieganowie Wyróżnienie: Natalia Linowiecka – Szkoła Podstawowa w Płowcach, Nina
Boniec – Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Natalia Kudłak – Szkoła Podstawowa
w Bieganowie.
Gratulujemy laureatom. Dziękujemy bardzo wszystkim za udział w konkursie
i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.
Tekst/Foto: Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie

Prace laureatów konkursu

Policjanci na pikniku integracyjnym
Radziejowscy mundurowi wykorzystują każdą okazję, aby spotkać się z mieszkańcami powiatu i promować bezpieczne wzorce zachowań. Ostatnie spotkanie odbyło się w Opatowicach.
Piknik rodzinny, którego głównym celem jest integracja ze społeczeństwem, promowanie wizerunku policjanta oraz propagowanie
bezpiecznych wzorców zachowań, zarówno na wodzie jak i na drodze, był zakończeniem projektu „Aktywizacja społeczna, integracja
i animacja mieszkańców gminy Radziejów - Opatowice”. Samorząd
gminy, sołtys oraz miejscowe koło gospodyń zorganizowali imprezę, na którą zaprosili także dzielnicowych oraz policjantów ogniwa
ruchu drogowego.
Oprócz pokazu policyjnego sprzętu, była to również okazja do
przekazania ostrzeżeń na temat bezpiecznego wypoczynku nad
wodą oraz zasad poruszania się po drodze. Mundurowi opowiadali o kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Dzielnicowi natomiast
o programie „Dzielnicowy bliżej Nas”. W trakcie festynu odbył się
konkurs strzelecki, w którym w kategorii dorosłych pierwsze miejsce
zajęła dzielnicowa Ksenia Kwiatkowska.
Tekst/Foto: asp.szt. Marcin Krasucki

Najmłodsi uczestnicy pikniku chętnie „testowali” sprzęt policyjny
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Wieści gminne z Topólki

Kajakiem po Zgłowiączce
Po rocznej przerwie Covid-19 wracamy na szlak Zgłowiączki. Kilka
dni przed spływem kajakowym robię rekonesans, który potwierdza wcześniejsze informacje uzyskane od mojego przyjaciela
Mariusza – mieszkańca gminy Topólka, wicekomandora spływu,
że w Zgłowiączce wody full. Później, już w trakcie płynięcia okazuje się, że wysoka woda wypełnia starorzecza oraz powoduje
podtopienia niżej położonych łąk – poświadczył Lech Krajewski,
komandor spływu. Harmonogram spływu rzeką Zgłowiączką od
wielu lat pozostaje niezmieniony – dodaje.
20 maja – czwartkowe popołudnie – z przystani wodnej PTTK
we Włocławku wraz ze sprzętem wyruszamy nad Jezioro Głuszyńskie. Tutaj zakładamy pierwszy biwak na niedawno ukończonym
gminnym polu biwakowym. Jest wiele miejsca na postawienie namiotów. Kto lubi cień, może zabiwakować pod szpalerem sosenek.
W skład pola wchodzi parking. Jest czysto, schludnie. Całość jest
ogrodzona. W zamyśle władz gminy pole biwakowe ma być miejscem wypoczynku mieszkańców gminy oraz gości. W mojej ocenie
teren pola biwakowego jest jednym z najładniej położonych miejsc
nad jeziorem. Koncepcja pola oraz jej realizacja to efekt pracy wójta
gminy, który już w 2019 r. przedstawiał w rozmowie ze mną plany
zagospodarowania tego terenu. W ocenie kajakarzy, a także i mojej,
należą się wójtowi Konradowi Lewandowskiemu ogromne brawa
za podjęte działania zakończone znakomitym efektem. Biwak nad
Jeziorem Głuszyńskim to perełka także w skali województwa kujawsko-pomorskiego. Będzie on niewątpliwie przez wiele lat służył
nie tylko wodniakom, ale przede wszystkim mieszkańcom gminy.
Po godzinie od przyjazdu ognisko już płonie, a wójt zaprosił wszystkich na kiełbaski z ogniska. Przy ognisku następuje otwarcie spływu,
w którym bierze udział przybyły z wójtem wicestarosta radziejowski
Grzegorz Piasecki. Jeszcze weryfikacja uczestników i można rozpocząć biesiadowanie przy gitarze.

21 maja – piątek. Dzień dobry, słoneczko! Meldują się ostatni kajakarze. Załogi wypływają na pierwszy podetap do Topólki, a
chętni biorą udział w wyścigu kajakowym na Jeziorze Głuszyńskim.
Meta wyścigu znajduje się przed jazem w miejscowości Rybiny.
Zwycięża Tadeusz Kuligowski na jedynce. Na jazie woda wysoka.
Jedynki i dwójki spływają środkowym przęsłem jazu, a kanadyjki
trzeba prawie na burtę stawiać, gdyż nie mieszczą się na szerokość.
Jezioro Chalno osiągamy bez większych przeszkód po pokonaniu
zakrzaczonego koryta rzeki. Po dobrej godzinie wiosłowania osiągamy most drogowy w Topólce, gdzie czeka delicja – Grochówka
Topólecka – dzieło Jana Błaszczyka. W tym roku ze względu na pandemię zrezygnowaliśmy z tradycyjnego otwarcia spływu przy moście z udziałem rzeszy gości, dzieci i młodzieży szkolnej. Do Kazania,
mimo wysokiej wody, płyniemy relatywnie długo z powodu wielu
przeszkód. Na biwaku ognisko, kiełbaski i reszta grochówki przywiezionej w termosie.
22 maja – sobota. Wypływamy, gdy zaczyna padać. Z większymi i mniejszymi przerwami deszcz, niekiedy bardzo intensywny, nie

opuści nas aż do popołudnia. W Brześciu Kujawskim krótka przerwa,
by oddać pokłon królowi Władysławowi Łokietkowi, stojącemu na
cokole na brzeskim rynku. Po drobnych zakupach załogi wypływają
do Machnacza. Brześć Kujawski żegna deszczem. Liczne przeszkody w nurcie – powalone drzewa powodują wiele wywrotek. Ostatni
kajakarz osiąga biwak w Machnaczu po dwudziestej. W Machnaczu
tradycyjna biesiada z kiełbaskami i kaszanką z grilla. Tutaj rozstrzygamy konkurs na hasło a/a i quiz o tematyce Kujaw i Zgłowiączki.
Pierwsze miejsce zajęło hasło: „Nie pij bracie na kajaku, zajmij się
trzymaniem szlaku” autorstwa Marcela Kordylaka, natomiast quiz
wygrała Ewa Łączyńska.
23 maja – niedziela. Słonecznie. Ostatnie przymusowe kąpiele
na pożegnanie Zgłowiączki i do włocławskiego Parku im. H. Sienkiewicza wpływamy kawalkadą kajaków rzeką, leniwie podążającą ku
Wiśle. Na mecie w parku kajakarzy witają sympatycy i przyjaciele, rodziny i przygodni spacerowicze. Tutaj, u stóp Katedry Włocławskiej,
odbyło się zakończenie spływu. W uroczystości wziął udział Andrzej
Tyrjan, prezes Oddziału Kujawskiego PTTK. Po wręczeniu nagród za
konkurencje sportowe i konkursy prezes Oddziału ogłosił, że XXVIII
Ogólnopolski Spływ Kajakowy został zakończony, zapraszając za
rok na kolejne spotkanie ze Zgłowiączką. A zatem – do zobaczenia
w maju 2022 r. Ponownie na Zgłowiączce na XXIX Ogólnopolskim
Spływie Kajakowym. Zgłowiączka czeka.
XXVIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Zgłowiączką odbył się w dniach 20–23 maja 2021 r. od miejscowości Orle nad
jeziorem Głuszyńskim do Włocławka. Trasa wynosiła 55 km.
W spływie wzięło udział 27 kajakarzy: z Bydgoszczy, Warszawy,
Torunia, Włocławka, Płocka, Lubrańca oraz Topólki.

Tekst: Komandor Spływu Lech Wojciech Krajewski
Foto: wójt gminy Konrad Lewandowski
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PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE
Telefon alarmowy: 998/112
Od 15.05.2021 r. do 10.06.2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 33 zdarzenia, w tym:
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj zdarzenia
Pożar
Miejscowe zagrożenie
Alarm fałszywy

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE

Ilość interwencji
3
27
3

Wspólne kontrole z przedstawicielami policji

31.05.2021 r. o godz. 05.57 w miejscowości Potołówek, gm. Bytoń doszło do pożaru samochodu dostawczego VW Transporter. Na
miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Radziejów
i zastęp z OSP Bytoń. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zastano
palący się samochód dostawczy na drodze w kompleksie leśnym.
Podano jeden prąd wody w natarciu, a drugi w obronie na okalający pojazd drzewostan. Miejsce akcji zabezpieczono. Na miejscu była
policja. Przypuszczalna przyczyna powstania zdarzenia – zwarcie instalacji elektrycznej w pojeździe. Straty w mieniu: 15 tys. zł.

Z ŻYCIA KOMENDY
Konsultacje w sprawie projektu ustawy o OSP

Na terenie kraju w dalszym ciągu obowiązują obostrzenia sanitarne. Radziejowscy policjanci i strażacy sprawdzali, jak są przestrzegane.
Na terenie powiatu radziejowskiego trwają działania służb, mające na celu ograniczenie epidemii koronawirusa. W ramach tych
zadań funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Radziejowie, tj. mł. bryg. Jarosław Stokwisz oraz sekc. Patryk Wojciechowski wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej
Policji w Radziejowie sprawdzali siłownie i obiekty sportowe pod
kątem przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
W trakcie kontroli nie ujawniono żadnych nieprawidłowości.
Pogadanka w Szkole Podstawowej w Płowcach

19 maja 2021 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Radziejowie zostały przeprowadzone konsultacje w sprawie projektu ustawy o OSP,
która została przedstawiona 29 kwietnia 2021 roku przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego. Prezentowana ustawa ma na celu poprawę współdziałania administracji
rządowej i samorządowej. Zapewni przygotowanie zdolności operacyjnej jednostek tj. szkolenie (doprecyzowano sprawy szkolenia
członków OSP prowadzonego przez Państwową Straż Pożarną,
a w szczególności komendy powiatowe/miejskie), sprzęt, remonty
remiz, natomiast strona samorządowa zapewni gotowość operacyjną. W konsultacjach udział wzięli przedstawiciele Ochotniczych
Straży Pożarnych, reprezentujący jednostki ochrony przeciwpożarowej z wszystkich gmin powiatu radziejowskiego. Spotkanie prowadził Komendant Powiatowy PSP w Radziejowie bryg. Adam Małecki.
7 czerwca 2021 r. w siedzibie OSP w Chodczu odbyły się konsultacje w sprawie projektu ustawy o OSP dla trzech powiatów włocławskiego, lipnowskiego i radziejowskiego. Powiat radziejowski
reprezentowała 7-osobowa delegacja członków OSP na czele z Prezesem ZP ZOSP RP dh. Romanem Szczerbiakiem i Komendantem
Powiatowym PSP bryg. Adamem Małeckim.

9 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Płowcach odbyło się spotkanie klas I-VI z przedstawicielami Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie – asp. Markiem
Wawrzyniakiem, ogn. Andrzejem Bartczakiem i sekc. Patrykiem Wojciechowskim. Ponadto, korzystając z obecności strażaków, uczniowie klasy IV i VII podczas lekcji z sekc. Patrykiem Wojciechowskim
– technikiem samodzielnego stanowiska ds. kontrolno-rozpoznawczych – obejrzeli prezentację związaną z akcją „STOP POŻAROM
TRAW”, rozmawiali o bezpiecznych zachowaniach podczas wakacji
i wypoczynku nad wodą oraz przypomnieli sobie numery alarmowe
do służb ratowniczych i zasady ich używania.
Tekst/Foto: mł. bryg. Jarosław Stokwisz, sekc. Patryk Wojciechowski
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Porozumienia podpisane
Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie, starosta radziejowski oraz włodarze gminy Osięciny
podpisali porozumienia o przeznaczeniu 55 tysięcy złotych na nowe auto dla funkcjonariuszy. To
cenne wsparcie, które przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu radziejowskiego.
Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie mł.insp. Tomasz Pacholski podpisał dwa porozumienia, dotyczące dofinansowania do
zakupu radiowozu. Pierwsze z władzami powiatu radziejowskiego,
reprezentowanymi przez starostę Jarosława Kołtuniaka i skarbnika
powiatu Urszulą Miętkiewicz. Starostwo przeznaczyło na ten cel
kwotę 35 tysięcy złotych. Drugie porozumienie zawarto z władzami
gminy Osięciny, które reprezentowały zastępca wójta Monika Fabisiak oraz skarbnik gminy Jolanta Smętek. Samorząd Osięcin przekazał na nowe auto 20 tysięcy złotych.
Komendant mł.insp. Tomasz Pacholski podziękował samorządom
za ich finansowe wsparcie na zakup radiowozu. Jak podkreślił, oka-

Policyjni wodniacy
Policjanci z grupy wodnej rozpoczęli 1 czerwca służby na jeziorach powiatu radziejowskiego. Będą dbać o bezpieczeństwo
osób wypoczywających nad wodą.

(od prawej): Jarosław Kołtuniak,
Urszula Miętkiewicz i Tomasz Pacholski

zana pomoc jest nie tylko wyrazem dobrze układającej się współpracy, ale też dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców. Dofinansowanie od samorządowców to połowa kosztów zakupu auta. Druga
część zostanie pokryta ze środków Komendy Głównej Policji.
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Do służby na wodzie oddelegowywani są trzej radziejowscy policjanci wyposażeni w łódź motorową „Harpun” i terenowy samochód.
Funkcjonariusze są odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony
życia i zdrowia, posiadają specjalistyczne uprawnienia ratowników
wodnych oraz kursy sternika motorowodnego. Ich zadaniem jest
dbanie o bezpieczeństwo osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne, jak również ludzi wypoczywających nad brzegami jezior
i na pobliskich terenach. W trakcie każdej kontroli będą sprawdzać
wymagane dokumenty do kierowania daną jednostką oraz stan
trzeźwości osób korzystających z różnych sprzętów wodnych. Będą
też zwracali uwagę na kwestię nielegalnego połowu ryb, kłusownictwa, zaśmiecania oraz ładu i porządku publicznego na plażach
i ośrodkach wypoczynkowych.
Pomogli załodze uszkodzonej łodzi
Już pierwsze służby radziejowskiej grupy wodnej pokazały, że są
potrzebni. Policjanci 3 czerwca patrolowali wody Gopła. Po południu pomogli załodze łodzi, którą awaria silnika dopadła na środku
Gopła. Bezpiecznie odholowali motorówkę do brzegu. Cała i zdrowa
załoga podziękowała za okazaną pomoc.
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

Jednośladem do celu

Pomoc dla chorego Oskara

Policjanci radziejowskiego ogniwa ruchu drogowego w codziennej służbie promują działania „Jednośladem bezpiecznie
do celu”. Podczas kontroli drogowych mówią o bezpiecznym
stylu jazdy, w szczególności wśród motocyklistów.
Akcja informacyjno-edukacyjna „Jednośladem bezpiecznie do
celu” trwać będzie do 31 października br. Priorytetem tych działań
jest zwrócenie uwagi użytkowników jednośladów na istotne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kształtowanie właściwych
postaw i zachowań na drodze. W trakcie służby, policjanci ogniwa
ruchu drogowego nie tylko pilnują bezpieczeństwa, hamują zapędy piratów drogowych, ale także edukują. W trakcie kontroli drogowych przekazują
ważne informacje,
dotyczące bezpieczeństwa, w szczególności motocyklistom, których
jest coraz więcej
na drodze.

Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi, działającego
przy radziejowskiej komendzie Policji, oddali krew dla Oskara,
który walczy z ostrą białaczką szpiku.

Funkcjonariusz w trakcie rutynowej kontroli

Tekst/Foto:
asp. szt. Marcin
Krasucki

Policjanci i pracownicy cywilni zrzeszeni w Klubie Honorowych
Dawców Krwi „Niebieskie Serca” z Radziejowa postanowili oddać
krew dla Oskara. Jak sami podkreślają, to nic nie kosztuje, a może
pomóc. Krew oddali w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
we Włocławku. Kilka litrów drogocennego płynu pomoże chłopakowi, którego czeka chemioterapia w walce z ostrą białaczką szpikową.
Wszystkich chętnych, którzy chcą pomóc Oskarowi, zapraszamy
na profil www.facebook.com/oskar.lessnau.
Tekst/Foto: asp. szt. Marcin Krasucki

14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawcy

Krew ratuje życie
To hasło towarzyszy działaczom PCK od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadomieniem znaczenia krwi w ratowaniu życia
i zdrowia ludzkiego. Nie ma nic piękniejszego w czasach, w których obserwuje się dewaluację podstawowych wartości humanitarnych nad to, że dając krew, dajemy życie innemu
Człowiekowi.
Mimo trudnej sytuacji pandemicznej w kraju, krwiodawcy zrzeszeni w klubach PCK na
terenie działania Oddziału Rejonowego w Radziejowie biorą udział w otwartych akcjach poboru krwi, prowadzonych przez RCKiK w Bydgoszczy.
Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy wszystkim ofiarodawcom tego cennego leku składam serdeczne podziękowania. Niech Wasza dobra wola ratowania życia ludzkiego trwa jak
najdłużej. Dziękuję wszystkim tym, którzy chociaż raz pojawili się w ambulansie i oddali krew.
Tekst: Prezes Zarządu Rejonowego Alina Krupińska

Życiodajny dar
Specjalistyczny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa gościł w Radziejowie 24 maja. Tradycyjnie, „krwiobus” zaparkowany był przed siedzibą starostwa powiatowego przy ul. Kościuszki 17.

Dawcy przyjmowani są pojedynczo. Oddawanie krwi jest całkowicie
bezpieczne – w tym celu używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym nie ma zagrożenia zakażenia wirusami
przenoszonymi drogą krwi. Załoga „krwiobusa” serdecznie dziękuje
krwiodawcom z powiatu radziejowskiego za kolejną udaną akcję
i prosi o więcej, ponieważ zapotrzebowanie na krew i jej składniki
stale rośnie.
Aby jak najlepiej się czuć podczas oddawania krwi, należy być
wypoczętym, w ciągu poprzedzającej doby wypić ok. 2 litry płynów,
unikać nadmiernego fizycznego wysiłku, w miarę możliwości wyeliminować z posiłków tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć
palenie papierosów, nie spożywać alkoholu, nie przyjmować leków
i innych środków zmieniających nastrój. Jeżeli nie czujesz się zdrowy lub miałeś w najbliższym czasie kontakt z chorą osobą – zaczekaj! Przyjdź zdrowym!
W czerwcu ekipa RCKiK przyjedzie do Radziejowa, jak zwykle, w czwarty poniedziałek miesiąca (28 VI 2021 r.).
Tekst/Foto: Marta Tomaszewska

Do mobilnego punktu pobierania krwi zgłosiło się 36 osób, finalnie mogło ją oddać 31 (w tym 3 osoby po raz pierwszy). Łącznie ekipa z RCKiK zebrała prawie 14 litrów tej tkanki. Każdorazowo 450 ml
krwi mogą oddać osoby pełnoletnie do 65. roku życia, zdrowe, które
nie mają żadnych objawów infekcji, ważące nie mniej niż 50 kilogramów. Przychodząc do ambulansu, trzeba posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL. Krwiodawcy przysługuje tzw. ekwiwalent
kaloryczny, składający się m.in. z 8 tabliczek czekolady.
Specjalistyczny ambulans był gotowy na przyjęcie chętnych do
oddania krwi od 10:00 do 16:30. Podczas zbiórki krwi przed naszym
starostwem zachowane są zawsze dodatkowe środki ostrożności.
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Konkursy

Gala trzech konkursów
Piątek, 11 czerwca, był w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Łokietka dniem pełnym niezapomnianych wrażeń. Finał
miał wtedy XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej.
Wręczono także nagrody zwycięzcom III Powiatowego Konkursu
Ortograficznego o Pióro Starosty Radziejowskiego oraz II edycji
konkursu historycznego Wojenne wspomnienia. Patronat nad
wszystkimi wydarzeniami objął starosta radziejowski Jarosław
Kołtuniak.
Mając na uwadze wciąż obowiązujące obostrzenia związane
z organizacją imprez plenerowych, nie udało się przeprowadzić tak
okazałej gali, jak zawsze. I choć było uroczyście, to niestety bardzo
skromnie. O godzinie 10.30 w gościnnych murach Szkoły Muzycznej w Radziejowie rozpoczęły się przesłuchania finałowe kolejnej już
odsłony Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej. Na scenie
zabrzmiały piosenki w języku francuskim i w języku polskim. Występ
oceniło jury w składzie: Przemysław Iwo Gronkowski – gitarzysta,
kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny, Kamila Sikorska
– muzyk, instrumentalista, nauczyciel klasy skrzypiec Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie, Magdalena Lazar – wokalistka i aktorka scen musicalowych oraz Iwona Drozdowska – nauczyciel języków francuskiego i hiszpańskiego. Laureatami festiwalu
zostali: 1. Julia Wiśniewska z Piotrkowa Kujawskiego, 2. Natalia
Majewska z Chełmży oraz 3. Klaudia Szmidt z Wejherowa.
Nagrody laureatom festiwalu, ale także zwycięzcom konkursów
wręczono na uroczystej gali w auli radziejowskiej szkoły muzycznej. W kategorii klas 4-6 konkursu ortograficznego nagrodę – pióro
wieczne zdobyła Natalia Pulczyńska - uczennica Szkoły Podstawowej w Byczynie, a w rywalizacji klas 7 i 8, wygrała je Maria Świtalska
ze Szkoły Podstawowej w Osięcinach.
Celem konkursu historycznego było zebranie wspomnień, dotyczących czasów wojny i okupacji, które w rodzinach przekazywane są z pokolenia na pokolenie oraz opisują II wojnę światową
z perspektywy małych miasteczek i wsi z naszych okolic. Pierwsze
miejsce zajęła w nim Maria Krasucka. Na drugim miejscu ex aequo
znalazły się: Alicja Danielewska oraz Martyna Choziak. 3 miejsce,
również razem, zajęły: Agata Pączkowska oraz Alicja Orszulak.
Uroczystość uświetniły występy laureatów XXVII OFPF. Zwycięzcom wręczono nagrody ufundowane przez władze powiatu,
miasta, gminy oraz Radę Rodziców radziejowskiego liceum. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy kolejnych
sukcesów. Dziękujemy także sponsorom i zapraszamy za rok na
kolejną festiwalową odsłonę. Mamy nadzieję, że już w tradycyjnie celebracyjnym charakterze. Nazwiska wszystkich laureatów
i wyróżnionych osób znajdują się na stronie internetowej liceum:
www.radziejow.edu.pl.
Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: ze zbiorów LO

Julia Wiśniewska – I miejsce

Natalia Majewska – II miejsce

Klaudia Szmidt – III miejsce
Dyrektor liceum Grzegorz Sobczak
powitał uczestników uroczystości

