
I GAZETA  ALEKSANDROWSKA I 
 www.kujawy.media.pl 13Gmina Aleksandrów Kuj.nr 138, sierpień 2018

Do życia znowu nieś mnie nieś Biała Lokomotywo! 
- śpiewa na czarnej płycie Sted. A liczni miłośnicy jego 
twórczości, rozsiani po całym kraju, szykują się do 
wyprawy do Łazieńca. Tutaj 7-8 września odbędą się 
17. Ogólnopolskie Spotkania Poetów BIAŁA LOKOMO-
TYWA. 

Niebawem ożyje Stacja ZAGUBIN i łąka przed domem 
rodzinnym Edwarda Stachury w Łazieńcu, wypełni się 
poezją i muzyką świetlica wiejska, zabrzmi gwarem 
rozmów jej otoczenie. Zawiążą się przyjaźnie na całe lata 
i współpraca pomiędzy naszym festiwalem, a innymi 
wydarzeniami kulturalnymi w kraju i poza jego granicami. 

Program tegorocznych Spotkań jest bogaty i ciekawy. 
Twórczość Stachury znajdzie odzwierciedlenie w recitalu 
Dawida Gębali, a refleksja nad tą twórczością wybrzmi  w 
spotkaniu z Danutą Pawłowską-Skibińską. Otworzy swoje 
podwoje dom rodzinny poety w Łazieńcu, gdzie wzorem 
lat ubiegłych, podczas Strof dla Steda, każdy będzie 
mógł zaprezentować swój wiersz. 

Będą wieczory autorskie, na których przedstawią swoją 
poezję Enormi Stationis, Ewa Poniznik, Patryk Zimny, Ju-
styna Paluch, Marek Stachowiak i Maria Duszka. Wysłu-
chamy recitali piosenki autorskiej w wykonaniu Andrzeja 
Garczarka, Zuzanny Moczek, Zbigniewa Wojciechowicza, 
Elżbiety Ślubowskiej, zespołów „Hulajdusza” i „Parno”. 
Nie zabraknie teatru w wielu odsłonach: Mateusz Załuska 
pokaże się w monodramie „Jak zjadłem psa” Jewgienija 
Griszkowca. Znany z poprzednich edycji Teatr Epidemia 
da w otwartej przestrzeni przedstawienie „Polak potrafi” 
oparte na „Palinodii” Ignacego Krasickiego, a „Jaro pro-
jekt” przypomni świat piosenek Wojciecha Młynarskiego. 
Będzie lubiany przez bywalców festiwalu slam poetycki, 
w którym zwycięzcę wybiera publiczność i ognisko na 
koniec festiwalu. Gośćmi specjalnymi Spotkań jest grupa 
pisarska z Galway w Irlandii, jej członkinie - Liza Bolton, 
reżyser filmowy i pisarka oraz Małgorzata Kozłowska-Do-
czyk, dziennikarka i poetka - przybliżą poetyckie światy 
Zielonej Wyspy w rozmowie, filmie i wierszu.

BIAŁA LOKOMOTYWA to cykl wydarzeń artystycznych, 
w którym warto uczestniczyć. Zapraszam w imieniu 
organizatorów: Stowarzyszenia Przyjaciół Łazieńca „Cudne 
Manowce”; Gminy Aleksandrów Kujawski, Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Służewie oraz własnym - Darii Danuty 
Lisieckiej - do Łazieńca na to wyjątkowe święto poezji.

Daria Danuta Lisiecka

Szczegóły na stronie: www.gmina-aleksadrowkujawski.pl 
Wydarzenie realizowane jest w ramach partnerstwa z Funda-

cją PZU oraz  wspierane przez Województwo Kujawsko-Pomor-
skie oraz Powiat Aleksandrowski. Organizatorzy: Stowarzysze-
nie Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce”, Gmina Aleksandrów 
Kujawski, Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie, Daria Danu-
ta Lisiecka.

Zew Białej Lokomotywy

W Odolionie trwa budowa gminnego żłobka. 29 czerw-
ca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu miało 
miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie budowy wraz z 
wyposażeniem.  Całkowita wartość projektu wynosi 2.503.352 
złotych, przy czym wartość dofinansowania opiewa na kwotę 
1.263.879 złotych, czyli blisko połowy kosztów inwestycji. 

Na terenie powiatu aleksandrowskiego istnieje problem ogra-
niczonej oferty wsparcia dla rodziców opiekujących się dziećmi 
do lat 3. Wskazuje na to to m. in. Strategia Obszaru Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Rodzi-
ce wybierają często nieinstytucjonalną formę opieki, np. nianie, 
dziadków  lub opiekują się dziećmi samodzielnie zwalniając się 
z pracy, wykorzystując urlopy wychowawcze. Wiąże się to z wy-
cofaniem z życia społeczno-zawodowego. Trudności w godzeniu 
życia zawodowego z rodzicielstwem wpływają na obniżenie 
jakości życia tych osób. Problem ten dotyka przede wszystkim 
kobiet. Projekt jest odpowiedzią na trudną sytuację rodziców, 
którzy w wyniku braku możliwości zabezpieczenia alternatywnej 
formy opieki nad dzieckiem, nie są w stanie powrócić na rynek 
pracy.

Przedmiotem inwestycji jest budowa w Odolionie nowego 
obiektu w formule pod klucz (w stanie wykończonym), zagospo-
darowanie terenu wokoło budynku wraz z zielenią i parkingami, 
przyłączami wodociągowymi, kanalizacją, siecią energetyczną 
i cieplną oraz wyposażeniem obiektu w sprzęt pozwalający na 
eksploatację dla dzieci do lat 3.

W ramach projektu zostaną utworzone  dwa oddziały po 16 
dzieci. Jeden oddział będzie dla dzieci od 20 tygodni do 24 mie-
sięcy życia, drugi dla dzieci w wieku od 24 do 36 miesięcy.

Budynek żłobka wkomponowany będzie w otaczające go 
istniejące osiedle. Żłobek będzie czynny w dni robocze od po-
niedziałku do piątku od godziny 6.00 do 16.30. Pracować będzie 
przez 11 miesięcy w roku. Planowane otwarcie to luty 2019 rok.

(nad) 

Żłobek z dofinansowaniemGłówni sponsorzy dożynek
PUP EKOSKŁAD Sp. z o.o. w 

Służewie, Gminne Przedsiębior-
stwo Usługowe „ALGAWA”, 
Kujawski Bank Spółdzielczy 
w Aleksandrowie Kujawskim,  
G&SYN BOISKA Jerzy Gawlik 
Otłoczyn, RTM Opakowania 
Rożno-Parcele, Skalmiar. Usługi 
geodezyjne, kartograficzne Le-
wocki Roman.

Pozostali sponsorzy
PPHU CIS S.C. Ciążyńska Halina, 

Stasiak Waldemar 
- Hotel Restauracja Aquarius Ta-

deusz Kozłowski Odolion 
- Drukarnia PMF-PRINT Łazieniec 
- Market Chróściel Aleksandrów 

Kujawski 
- F. U. H. Poldom Ryszard Pola-

towski Ośno 
- Punkt Zbiórki Padłych Zwierząt 

- Marianna Adamowicz Broniszewo 
- F.H.U. ALEX-GAZ Łukasz Kowal-

czyk Aleksandrów Kujawski 
- Piekarnia „Złoty Kłos” Ciecho-

cinek
- Pracownia Piekarnicza Pasja To-

masz Wiśniewski Ośno Drugie 
- „Trops” S.A., Stawki Hurtownie 

farb, lakierów i emalii  
- P.H.U., Kazik Kazimierz Woźniak 

Nowa Wieś
- Gospodarstwo Rolne Czarnow-

ski Janusz Kuczek 
- Firma Transportowo Handlowo 

Usługowa ANDRAS Andrzej Świąt-
kowski Łazieniec 

- Naprawa aut. Blacharstwo i La-
kiernictwo Jarosław Lewandowski 
Słomkowo 

- Aga. Sklep spożywczy. Agniesz-
ka Jóźwiak Poczałkowo 

- Anna i Dariusz Lewandowscy.

Dęta pod dyrekcją Romana Or-
ganiściaka i Krzysztofa Wołosz-
czaka, dzieci z niepublicznego 
przedszkola Wyspa Malucha w 
Służewie,  Justyna Rzymkowska 
mieszkanka Opok oraz Zespół 
Taneczno-Folklorystyczny z Ze-
społu Szkół nr 1 w Aleksandro-
wie Kujawskim. 

Z okazji dożynek został ogło-
szony konkurs słodkości czyli 
Dożynkowy Konkurs Wypieków. 
Chętnych do upieczenia ciast 
było aż  35 pań, można było 
spróbować tych wspaniałych 
wypieków, które były rozdawane 
wśród zebranych. Sponsorem 
nagród był Market Chróściel z 
Aleksandrowa Kujawskiego oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna w 
Służewie. 

Na gości czekały liczne sto-
iska: regionalne, artystyczne i 
wystawowe oraz na kujawska-
grochówka przygotowana przez 
Stanisława Rzepeckiego i córkę 
Izabelę, a także  kujawskie jadło 
przygotowane przez parafię w 
Grabiu oraz Gminne Przedsię-
biorstwo Usługowe ALGAWA. 
Dzieci mogły skorzystać z bez-
płatnej Strefy Malucha, pełnej 
atrakcji. Czekały na nie zjeżdżal-
nie, samochody, bujaki, kolejki, 
gimballe, twistery, domino XXL, 
wata cukrowa i wiele innych nie-
spodzianek. Organizowane były 
liczne konkursy. Kolejną atrakcją 
jaką przygotowano były rozda-
wane pocztówki z Gminy Alek-
sandrów Kujawski. Pracownia 
Grawerska „Grawer Graf” Grze-
gorz Gurkowski wykonywała bi-
cie monet pamiątkowych dożyn-
kowych. Do północy zabawiał 
Zespół SIGMA.

(bis)
Fot. Stanisław Białowąs

Patronat medialny objęła Gazeta Aleksandrowska

Starostowie dożynek 

Anna Lewandowska wraz z mężem Dariuszem i synem Marci-
nem prowadzą 50-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w 
produkcji roślinnej. Wychowują też cztery córki. Katarzyna jest stu-
dentką uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Justyna, tegorocz-
ną absolwentkę VII LO w Toruniu. Julia - uczennicą III klasy VIII LO 
w Toruniu oraz Amelia - uczęszcza do VIII klasy szkoły w Opokach.

Grzegorz Madajczyk wraz z żoną Anetą prowadzi w Opokach 
gospodarstwo rolne o powierzchni 46 ha, z czego 13 ha gruntów 
stanowią dzierżawy. Córka Zuzanna jest uczennicą klasy maturalnej 
Technikum Agrobiznesu w Aleksandrowie Kujawskim,  syn Piotr 
jest uczniem klasy V Szkoły Podstawowej w Opokach. Gospodar-
stwo specjalizuje się w produkcji roślinnej oraz w produkcji trzody 
chlewnej w cyklu zamkniętym

Asystentami starostów byli: Klaudia Boniec (lat 22,  mieszkan-
ka Wilkostowa,  studentka IV Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskie-
go w Warszawie na kierunku prawo) oraz Jacek Kudliński (lat 27, 
mieszkaniec Grabia,  absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowo-
ści, prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 12 ha).Starostowie 

Asystenci

Przedszkolaki ze Służewa przed występemHymn gra Gminna Orkiestra
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