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Z obrad Rady Gminy Zakrzewo

W pierwszym kwartale 2017 roku odbyły się dwie sesje:
XX i XXI.
Na XX sesji 16 lutego br. radni podjęli dziewięć uchwał
w sprawie:
1) Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2017-2021,
2) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
3) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym
przez Gminę Zakrzewo publicznych przedszkolach,
4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Zakrzewo na rok 2017,
5) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020,
6) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo – Kuczkowo
– Sędzin”.,
7) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku,
8) 	zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie Gminy Zakrzewo,
9) 	rozpatrzenia skargi na zachowanie Wójta Gminy Zakrzewo.
Na XXI sesji 31 marca br. radni podjęli następujące
uchwały w sprawie:

1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Zakrzewo na rok 2017,
2) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie
Zakrzewo na rok 2017,
3) zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych,
4) 	określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przeszkoli prowadzonych przez Gminę Zakrzewo,
5) 	określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Zakrzewo, dotyczących kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
6) 	dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego,
7) zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Michałowo
i Siniarzewo na lata 2017 -2023,
Ponadto radni zapoznali się i przyjęli sprawozdania:
z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok, z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 rok, z działalności Domu Kultury za 2016 rok oraz z działalności Gminnej
Biblioteki Publicznej w Zakrzewie za 2016 rok.
U.S.

Zwrot podatku akcyzowego
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
w drugim półroczu 2017 r.
Wnioski przez producentów rolnych mogą być składane
do Wójta Gminy Zakrzewo w terminie:
• od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT/lub ich kopiami/stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017
r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2017 r.
Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosi 86,00 zł * ilość ha
użytków rolnych.

Limit zwrotu podatku ustala się jako kwotę stanowiącą
iloczyn powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, liczby 86 oraz
stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego – zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016
r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej na 1 litr oleju w 2017 r./Dz. U. z 2016 r., poz. 1934/,
stawkę zwrotu ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.
Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi
w terminie od 2 października do 31 października 2017 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.

Przebudowa drogi
15 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
odbyło się spotkanie trzech wójtów sąsiadujących
ze sobą gmin: Wójta Gminy Bądkowo, Wójta Gminy Koneck i Wójta Gminy Zakrzewo. Przedmiotem
rozmów była możliwość przebudowy drogi na odcinku Ujma Duża
– Sinki – Kajetanowo. Inspiratorką,
która
sprawiła,
że rozmowy zostały podjęte była
sołtys wsi Ujma
Duża
Agnieszka
Tomala. W perspektywie
czasu
istnieje możliwość
pozyskania środków z Programu
Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2018-2020.
M. Słomczewska

M.R.
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Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
3 marca 2017 r. w naszej Gminie po raz pierwszy odbyły
się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy
wielu instytucji, natomiast na szczeblu gminnym organizatorami byli: Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Zakrzewie i Gmina Zakrzewo.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży. Jego głównym celem jest promocja przepisów pożarowych, ale także
historii, tradycji czy sprzętu straży pożarnej. W szczególności
służy popularyzowaniu zasad na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem
gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji
ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Jest to konkurs zupełnie inny niż wszystkie. Potrzebne
wiadomości młodzież zdobywa na własną rękę, analizując
pytania z lat ubiegłych oraz czytając pożarniczą literaturę.
Przygotowanie zajmuje sporo czasu, jednak daje bardzo
dużo satysfakcji. Uczestnicy startują w 3 kategoriach wiekowych obejmujących: szkołę podstawową, gimnazjum oraz

szkołę ponadgimnazjalną. W naszych eliminacjach gminnych
w grupie szkół podstawowych I miejsce zajęła Joanna Lipowska, II miejsce – Mikołaj Jaroszewski, III miejsce – Martyna
Sobolewska. W grupie szkól gimnazjalnych I miejsce zajął
Patryk Lewandowski, II miejsce – Anna Kulpa, III miejsce –
Katarzyna Łęga. Uczestników kategorii ponadgimnazjalnej
nie było. Najlepsi w swoich kategoriach w gminie wzięli udział w etapie powiatowym, który odbył się 10 marca
2017 r. w Opoczkach. Zwycięzcy turnieju powiatowego wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, które wyłonią po
2 osoby z każdej grupy. Zostaną one zaproszone na eliminacje centralne. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.
Miło nam poinformować, że w grupie szkół podstawowych na szczeblu powiatowym I miejsce zajęła Joanna Lipowska, III miejsce – Martyna Sobolewska, IV miejsce Mikołaj
Jaroszewski, zaś w grupie szkół gimnazjalnych II miejsce zajęła Anna Kulpa, III miejsce – Katarzyna Łęga.
Organizatorzy gminnych eliminacji turnieju serdecznie
dziękują Pani Annie Lewandowskiej Dyrektorowi Zespołu
Szkół w Zakrzewie za pomoc w przygotowaniu konkursu.
J.K.

Nowy ustrój szkolny w pigułce
Z dniem 1 września 2017 r. nasze szkoły funkcjonować
już będą w ramach nowego ustroju szkolnego, który został wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe stają
się z mocy prawa szkołami ośmioletnimi. Gimnazjum podlegać będzie wygaszaniu i z dniem 31 sierpnia 2019 r. zakończy swoją działalność. Uczniowie klas VI z dniem 1 września
2017 r. będą już uczniami klas VII szkoły podstawowej, natomiast z dniem 1 września 2019 r. szkoły te staną się już
pełnymi ośmioletnimi szkołami podstawowymi. W naszej
gminie funkcjonować będą: Publiczna Szkoła Podstawowa
w Sędzinie z oddziałem przedszkolnym, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie
z oddziałem przedszkolnym oraz Zespół Szkół w Zakrzewie,
w skład którego wchodzić będzie Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole „Uśmiech Malucha”.
Pewnej modyfikacji ulega również sposób naliczania
subwencji na zadania oświatowe. Nowością jest subwencja na dzieci sześcioletnie wynosząca 4 864,00 zł rocznie
na dziecko uczęszczające do przedszkola (stanowi ona 0,75
kwoty podstawowej na ucznia) oraz 4 377,60 zł rocznie na
dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (stanowi ona 0,66 kwoty podstawowej na
ucznia). Ostateczna kwota części oświatowej subwencji
ogólnej wg skorygowanej metryczki na 2017 rok dla Gmi-

ny Zakrzewo wynosi 2 760 782,00 zł łącznie na wszystkich
uczniów i dzieci sześcioletnie. Kwota ta nie pokrywa w pełni wydatków, jakie ponosi gmina na zadania oświatowe.
W subwencji oświatowej przewidziane są również środki
na uczniów i dzieci uczęszczające do szkoły niepublicznej.
Wg planu finansowego na 2017 rok kwota dla Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie wynosić będzie 655 313,68 zł, na którą składa
się część pochodząca z subwencji oświatowej – 434 583,28
zł oraz część ze środków własnych gminy przeznaczona na
oddział przedszkolny – 220 730,40 zł. Kwota tej dotacji
może ulegać zmianie w ciągu roku budżetowego, ponieważ
ma na nią wpływ liczba uczniów oraz wydatki bieżące na
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo.
Wysokość wydatków budżetowych na szkoły publiczne
prowadzone przez Gminę Zakrzewo w 2017 roku będzie
również ulegać zmianie w związku z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego, np. wyposażenie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Sędzinie w pomoce dydaktyczne do nowych
przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia.
Przed organem prowadzącym, dyrektorami szkół, nauczycielami, uczniami wiele zmian i nowych zadań. Powodzenia w ich realizacji życzy Redakcja Kwartalnika „Nasza
Gmina Zakrzewo”.
A.C.
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Spotkanie z Pawłem Szramką
Posłem na Sejm RP
2 lutego 2017 roku w Domu Kultury w Zakrzewie odbyło
się spotkanie z Pawłem Szramką posłem na Sejm RP ugrupowania Kukiz’15 i politologiem specjalizującym się w zasadach funkcjonowania funduszu sołeckiego Panią Danutą Kędziorską. Inicjatorem i organizatorem wydarzenia był radny
Sławomir Kazimierczak. Spotkanie w Domu Kultury z zaproszonymi gośćmi poprzedziła ich wizyta u Wójta w Urzędzie
Gminy, ponieważ przyjezdni chcieli bliżej poznać naszą gminę i dowiedzieć się, jak jest zarządzana. Wójt przedstawił budżet gminy oraz omówił planowane inwestycje, co spotkało

się z uznaniem posła. Następnie spotkanie przeniosło się do
Domu Kultury, przybyło na nie ok. 25 osób z Gminy Zakrzewo. Poruszone zostały trzy zagadnienia: sytuacja polityczna
w kraju; rolnictwo dziś i jutro oraz fundusz sołecki. Omawiane tematy wzbudziły emocje wśród słuchaczy, mieszkańcy
mieli wiele pytań do zaproszonego posła. Aktualna sytuacja
polityczna w kraju i perspektywy na przyszłość były tematami trudnymi do rozstrzygnięcia. Następnie głos zabrała politolog Danuta Kędziorska, która przedstawiła zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego i możliwości wykorzystania
środków pochodzących z tego funduszu. Do wyodrębnienia
funduszu sołeckiego przekonywał również radny Sławomir
Kazimierczak. Zagorzała dyskusja uczestników spotkania pozwoliła na poznanie wszystkich aspektów funkcjonowania
funduszu w samorządach, zarówno pozytywnych jak i problematycznych kwestii związanych z zarządzaniem środkami
pochodzącymi z funduszu sołeckiego.
M. Słomczewska

Kontakt do pracowników Urzędu Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych
Dane teleadresowe:
Urząd Gminy w Zakrzewie ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo
Fax 54 2720346, e-mail ugzakrzewoalex@pro.onet.pl
Adres strony BIP www.bip.zakrzewo.com.pl
Adres strony informacyjnej www.zakrzewo.com.pl
Stanowisko pracy

Nr pokoju

Nr telefonu

Sekretariat, Obsługa Rady Gminy

8

54 2720931

Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy

5

54 2720935

Skarbnik

1

54 2720940

Kasa, podatki

3

54 2720937

Księgowość

4

54 2720938

Gospodarka wodna i ochrona środowiska
Wodociągi i kanalizacja, Rozliczenia za
wodę, ścieki i odpady komunalne

2

54 2720939

Urząd Stanu Cywilnego

12

54 2720933

Działalność gospodarcza, promocja gminy, wojsko
Rolnictwo i zagospodarowanie przestrzenne

14

54 2720941

Sprawy komunalne i gospodarowanie
nieruchomościami

13

54 2720942

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

11

54 2720936

6

54 2720934

Zespół Obsługi Szkół od 01.01.2017 r.
Centrum Usług Oświatowych

W sytuacjach awaryjnych związanych z problematyką wodociągowo – kanalizacyjną po godzinach pracy i w dni wolne od
pracy możliwy kontakt pod nr telefonu 881 322 054.
M. Słomczewska

Bezpłatny System Informacji
na telefony komórkowe

Ponownie informujemy, że od września 2014 roku mieszkańcy Gminy Zakrzewo mogą korzystać z bezpłatnego systemu
SISMS, za pomocą którego Urząd Gminy w Zakrzewie przekazuje mieszkańcom powiadomienia na telefony komórkowe.
Podstawową rolą systemu jest przekazywanie informacji o zagrożeniach, stanach ostrzegawczych lub zachowaniu ostrożności z powodu trudnych warunków atmosferycznych. System jest
wykorzystywany również przy informowaniu o poważnych awariach wodociągowych, energetycznych czy drogowych. Ponadto, na bieżąco wysyłamy komunikaty o ciekawych wydarzeniach
mających miejsce na terenie Gminy.
Zachęcamy mieszkańców do rejestracji w systemie SISMS,
więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej www.zakrzewo.com.pl
w zakładce

M. Słomczewska
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Spotkanie sprawozdawcze
w OSP Kol. Bodzanowska
Spotkanie sprawozdawcze naszej jednostki miało miejsce
6 marca br. W obecności pana Wójta dokonaliśmy podsumowania zeszłorocznej działalności. Wiele już za nami, ale najbliższa przyszłość stawia przed nami sporo nowych wyzwań.
Mamy nadzieję, że podołamy zadaniom, rośnie przecież młode pokolenie strażaków ochotników. Pięknym i jednocześnie

wzruszającym momentem zebrania było uhonorowanie zasłużonych druhów medalem Aktywnego Strażaka. Wzruszenie tym większe, kiedy syn odbiera wyróżnienie z rąk ojca.
W 2017 roku życzmy sobie wyłącznie miłych przeżyć i samych sukcesów.
OSP Kolonia Bodzanowska

Powiatowe spotkanie opłatkowe
w OSP Kol. Bodzanowska
Ciepła, rodzinna atmosfera towarzyszyła nam na spotkaniu opłatkowym 21 stycznia br. Mieliśmy zaszczyt gościć w naszych skromnych progach przedstawicieli władz
powiatu oraz gminy, a także liczne delegacje jednostek
strażackich, zarówno ochotniczych jak i zawodowych.
Wydawać by się mogło, że czas, jaki minął od świąt Bożego Narodzenia, osłabi wydźwięk naszej uroczystości. Nic
bardziej mylnego. Przez cały wieczór unosił się nad nami
duch tych świąt, łagodząc retorykę wypowiedzi, wlewając
w nasze serca optymizm i nadzieję. Chyba każdy z nas odczuł potrzebę takich spotkań, które pozwalają odetchnąć
od trudnych spraw, pomagają spojrzeć w przyszłość nieco
w jaśniejszych barwach.
Wszystkim gościom dziękujemy za wizytę, a życzenia,
które sobie składaliśmy, niech się spełnią.
OSP Kolonia Bodzanowska
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Publiczne Przedszkole „Uśmiech Malucha” w Zakrzewie
Dzień Miodu
28 lutego br. odbyły się w naszym przedszkolu zajęcia
związane z Dniem Miodu. Celem spotkania było wyjaśnienie i uświadomienie dzieciom, jak istotne znaczenie ma
dla nas praca pszczół. Po obejrzeniu filmu o pszczołach,
zagadkach i zabawie przy piosence z bajki o pszczółce Mai

– przedszkolaki spotkały się z pszczelarzem. Człowiekiem,
który o pszczelich zwyczajach wie najwięcej i któremu
można zadać najbardziej wyszukane pytania dotyczące
tych owadów. Zwieńczeniem ciekawego dnia były zajęcia
plastyczne i degustacja miodu – wysiłku pracy pszczelego
rodu.

Dzień Kobiet
„Dzień Kobiet, Dzień Kobiet, niech żyją nam zdrowe...”
– tak śpiewali w tym dniu chłopcy swoim koleżankom i paniom w przedszkolu. Wręczając upominki, częstowali cukier-

kami. W tym dniu chłopcy byli wyjątkowo mili i uczynni. Bo
taki dzień zdarza się raz w roku. Były zabawy i tańce przy
muzyce oraz słodki poczęstunek zorganizowany przez rodziców. Atmosfera była wspaniała! I o to chodzi.

„Zuzanna z Leśnej Krainy”
To tytuł przedstawienia przygotowanego przez grupę teatralną Teatr Bajeczny. Tym razem przedszkolacy śledzili poczynania „okrutnej” Zuzanny, znanej z egocentryzmu dziewczyny, która w miarę przebiegu akcji opowieści – zmieniała

swoje nastawienie do ludzi i świata. A celem spotkania z teatrem był morał bajki inspirowanej baśnią H. Ch. Andersena:
Choć świat nam tajemnicą – losem nieznanym, zawsze trzeba kochać i być kochanym...

W. Banaszkiewicz
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Co się u nas dzieje? Przegląd wydarzeń PSP w Zakrzewie

Za nami I semestr nauki i różnorodnych działań całej naszej szkolnej społeczności
2 grudnia 2016 r. miało miejsce
kolejne spotkanie biwakowe, na które
zdecydowali się uczniowie klas III i IV.
Upłynęło pod hasłem „Mikołajkowe
biwakowanie”. Uczniowie pod opieką
swoich wychowawczyń p. Izabeli Wojasińskiej i p. Marii Stawińskiej uczestniczyli w mikołajkowych zabawach,
grach i zajęciach plastycznych. Poznali
prawdziwą historię św. Mikołaja i biorąc przykład z głównego bohatera, pomagali sobie, wspierali i bardzo dobrze
się bawili.

5 grudnia 2016 r. nasi uczniowie
brali udział w audycji muzycznej,, Kolędy po góralsku”. Mieli oni okazję
posłuchać na żywo brzmienia takich
instrumentów muzycznych jak skrzypce, kontrabas oraz akordeon. Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprezentowała kolędy oraz pastorałki po
góralsku. Dzieci mogły zapoznać się
z tradycyjnym strojem góralskim oraz
posłuchać opowieści o tradycjach
świątecznych wśród górali. Wspólne
kolędowanie wprowadziło nas w nastrój świąteczny.

21 grudnia 2016 r. – kolejna Wigilia
w naszej szkole. Jak zwykle pełna podniosłego nastroju i życzliwości. Przecież
nie może być inaczej. Rankiem korytarze naszej szkoły zapełnili odświętnie
ubrani uczniowie, a w tle przygotowań
do dzielenia się opłatkiem słychać było
kolędy. Spotkanie całej społeczności
szkolnej na dolnym korytarzu rozpoczęto odczytaniem fragmentu Pisma Świętego. Potem przyszła kolej na życzenia
przy dzieleniu się opłatkiem i spotkanie z wychowawcami w klasach. Około
11.00 cała społeczność szkolna udała

się do Domu Kultury, aby obejrzeć przygotowane przez część uczniów Jasełka.

Święto Trzech Króli społeczność
PSP w Zakrzewie uczciła tradycyjnie
wystawieniem Jasełek dla społeczności
Zakrzewa i okolic. Jak co roku widownia dopisała i nasi mali aktorzy mogli
zaprezentować swoje umiejętności przy
pełnej sali w Domu Kultury. Wszystkim
obecnym – serdecznie dziękujemy –
Wasza obecność jest dla opiekunów
i Małych Aktorów najlepszą nagrodą
za pracę włożoną w przygotowania.

25. Finał WOŚP. Jak zwykle reprezentanci naszej społeczności wzięli udział w Finale Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.
Nasi uczniowie kwestowali na ulicach
Zakrzewa, przygotowali gadżety na
małe licytacje oraz wyćwiczyli tańce na
występ w Domu Kultury. To był kolejny
pracowity, ale udany Finał.
Przedstawienia teatralne „Zimowe
gawędy” i „Zuzanna z Leśnej Krainy”
16 stycznia i 9 marca w naszej szkole gościliśmy Bydgoski Teatr Bajeczny,
który zaprezentował uczniom klas I – III
i przedszkolakom spektakle teatralne
„Zimowe gawędy” i „Zuzanna z Leśnej
Krainy”. Podczas przedstawień aktorzy włączyli dzieci do wspólnej zabawy
i śpiewania piosenek, co bardzo się im
podobało.

Dzień Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede
wszystkim dla babć i dziadków. To dzień
pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. 20 stycznia w sali Domu Kultury
w Zakrzewie odbyła się wspaniała impreza. Uczniowie klas I – III pod kierunkiem
swoich wychowawczyń przygotowali
program artystyczny pod hasłem „Niech
nam żyją wszystkie Babcie i Dziadkowie
też…! ”. Wierszem i piosenką pokazali,
jak ważni są dziadkowie w życiu każdego wnuka. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze
wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Następnie dzieci
obdarowały swoich ukochanych gości
własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Po części artystycznej zaproszono
babcie i dziadków na słodki poczęstunek.

Piątek przed feriami. Wszyscy czekali na niego z utęsknieniem, a szczególnie uczniowie klas IV – VI. Tego bowiem dnia lekcje w szkolnych ławkach
trwały tylko do godziny 10.30. Potem
cała grupa pod opieką nauczycieli wyruszyła do Ciechocinka na spektakl teatralny „Szatan z siódmej klasy”.
Bal karnawałowy zawsze jest dużym
wydarzeniem dla naszych uczniów. Jak
zawsze dzieciaki i ich rodzice wspaniale
spisali się pod względem przygotowania
karnawałowych kreacji. Było baśniowo
i kolorowo. Uczniowie bawili się świetnie podczas dyskoteki, którą urozmaicały różne konkursy. Słodki poczęstunek
„dodał smaczku” całej uroczystości.

Dzień Kobiet jak zwykle w naszej
szkole obfitował w przesympatyczne momenty. Wszyscy byli odświętnie
ubrani. Chłopcy obdarzyli swoje koleżanki drobnymi upominkami, a dziewczęta odwdzięczały się promiennymi
uśmiechami. Dla wszystkich panowie
i chłopcy przygotowali kabaretowe
przedstawienie, które wywołało salwy
śmiechu u widzów.
Maria Stawińska, Kinga Włochowicz, Igor Skowroński
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Wieści z PSP w Sędzinie
Wizyta w kinie
15 grudnia uczniowie klas IV-VI udali się
do Włocławka, by w tamtejszym Multikinie
obejrzeć bajkę pt. „Kubo i dwie struny.” Drugą
częścią wycieczki była wizyta w ulubionej przez
uczniów restauracji KFC.

Sędzińskie szkolne spektakle to już kilkunastoletnia tradycja. Niedzielne popołudnie uważamy za udane.
PS Pozdrowienia dla macoszki, która wyjechała z narratorem do Irlandii.

A. Danafeld
A. Danafeld
„Pomagamy najmłodszym
i najstarszym”.
15 stycznia 2017r. społeczność Publicznej
Szkoły Podstawowej w Sędzinie włączyła się
w coroczną akcję charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – w tym roku dla
ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach
ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorom. Mimo że
niedziela to dzień wolny od zajęć lekcyjnych,
uczniowie z opiekunami chętnie – jako wolontariusze – zbierali datki do puszek oraz sprzedawali gadżety, aby wesprzeć szczytny cel.
Poza tym zaprezentowali swoje umiejętności
aktorskie w skeczu kabaretowym pt. „Migawki
zza biurka i ławki” na scenie GOK w Zakrzewie.
Mamy nadzieję, że nasz występ, potraktowany
z „przymrużeniem oka”, spodobał się i rozbawił publiczność w ten zimowy dzień. Dziękujemy pozostałym uczestnikom za współpracę i do
zobaczenia za rok. Siema!

M. Piotrowska
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka to jeden z najbardziej
niezwykłych dni w naszej szkole. Tego dnia
wnuki zaprezentowały program artystyczny
dla niezwykłych gości, dziękując w ten sposób
swoim babciom i dziadkom za poświęcony
czas, wspólne zabawy, spacery, za dobre rady
i pomoc w trudnych chwilach. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali występy swoich
wnuków, nagradzając ich gromkimi brawami.
Po występach goście zostali obdarowani upominkami i zaproszeni na przygotowany przez
mamy słodki poczęstunek.

Tradycyjnie w ostatki
Tradycyjnie na karnawałowe „ostatki”
w naszej szkole pojawiła się „koza”. W barwnym korowodzie przebierańcy z naszej szkoły
odwiedzali wszystkie klasy i gabinet dyrektora,
aby ogłosić zbliżający się koniec karnawału.

A. Sarnowska
„Niech żyje bal..”
Styczeń to czas balów i zabaw karnawałowych. W sobotę 28.01.2017 r. w remizie OSP
w Sędzinie odbyła się zabawa karnawałowa
zorganizowana przez Radę Rodziców działającą przy PSP w Sędzinie. Podobnie jak w latach
ubiegłych dopisała frekwencja. Przy muzyce,
pysznym jedzeniu, tańcach i śpiewach zabawa
trwała do białego rana. Celem zabawy była
nie tylko integracja, szampańskie humory, ale
przede wszystkim pozyskanie funduszy potrzebnych na wsparcie licznych przedsięwzięć
organizacyjnych dla dzieci z sędzińskiej szkoły.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom
za aktywny udział i świetną atmosferę oraz tym
wszystkim, którzy aktywnie przyczynili się do
zorganizowania zabawy. Dziękujemy.
M. Gruzel
Zabawa karnawałowa
16 lutego w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa. Dzieci jak co roku czekały na
nadejście tego upragnionego dnia. Przy pięknej
muzyce wszystkie bajkowe postacie wspaniale się bawiły. Dodatkową atrakcją był konkurs
na najpiękniejsze przebranie karnawałowe, co
dostarczyło mnóstwo radości. Zabawę uprzyjemnił poczęstunek przygotowany przez Radę
Rodziców.

muzyce prowadzonej na zmianę przez nauczycieli i dzieci oraz pląsach z chustą animacyjną
również rozwijaliśmy tężyznę fizyczną, grając
w tenisa stołowego i jeżdżąc na plastikowych
nartach. Zdolności plastyczne doskonaliliśmy,
wykonując choinki z wycinanki. Mieliśmy także
okazję rozwijać zainteresowania informatyczne
i oglądać na dużym ekranie film pt.,, Chłopcy
z Placu Broni’’. Uczestniczyliśmy więc w różnorodnych zajęciach, z których każdy mógł wybrać
coś dla siebie.
K. Marczewska
Marzec Miesiącem Matematyki
W marcu króluje matematyka. 9 marca
uczniowie klas IV-VI obchodzili Dzień Statystyki,
spisując: Ilu uczniów jest obecnych w szkole? Ilu
nieobecnych? Ilu uczniów ma jaki kolor oczu?
Itp. Wszystkie dane przedstawili na wykresach
słupkowych, które to można obejrzeć na korytarzach szkolnych. Natomiast 14 marca obchodziliśmy Dzień Matematyki, którego inicjatorem
jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju
4improve. Dzień Matematyki był obchodzony
po raz 4. w Polsce, w tym roku pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej. Celem tego dnia
jest zainteresowanie uczniów matematyką i pokazanie, że matematyka rzeczywiście istnieje
w każdej dziedzinie życia. W tym dniu uczniowie w grupach brali udział w konkursie, rozwiązując zadania. W każdej grupie byli zwycięzcy,
którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez: Sklep „ElektroHandel”,
Sklep AgroFarb, oraz firmę budowlaną ARKANT
z Radziejowa. Kolejnym konkursem, w którym
brało udział 17 uczniów z klas II-III, był Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR;
odbył się 16 marca 2017r. Czekamy na wyniki,
które będą pod koniec maja.

B.Kurant
Dzień Wiosny
Pierwszy Dzień Wiosny od wieków uznawany jest przez większość ludów świata za wyjątkowy – przypisuje mu się nawet niezwykłe
i magiczne właściwości. Podobno towarzysząca
mu równonoc – dzień trwa dokładnie tyle samo,
co noc – jest symbolem końca. Końca mroźnej
zimy, która ustępuje właśnie miejsca budzącej
świat do życia wiośnie. Nasi przodkowie wierzyli,
że potrafią sami przyspieszyć nadejście wiosny.
Jednym ze sposobów było palenie ognisk, dlatego w czasie równonocy na wszystkich wzgórzach płonęły ogromne stosy drewna. Niektóre
tradycje są dla nas mocno zaskakujące, ale część
z nich kultywujemy do dziś. Doskonałym przykładem jest tutaj topienie Marzanny, czyli kukły pod
postacią kobiety symbolizującej okrutną zimę,
której chcemy się pozbyć na dobre. Nasi uczniowie 21 marca nie rozpalali ognisk, ale topili Marzannę. Rządzili też szkołą. Nauczyciele zasiedli
w ławkach, a dzieci za ich biurkami. Uczniowie
zasłużyli na to z całą pewnością, chociażby dlatego, że się w szkole stawili, bo jak wiadomo,
Dzień Wiosny to Dzień Wagarowicza.

B.Kurant, L.Gruzel
A. Sarnowska
Niedzielne przedstawienie
Uczniowie PSP w Sędzinie 26 stycznia na
godzinę 14.00 zaprosili mieszkańców swojej
wsi i okolic na przedstawienie teatralne pt.
„Kopciuszek”. Publiczność dopisała i podziwiała młodych aktorów, którzy profesjonalnie
odegrali swoje role. Było dużo śmiechu i braw.

Ferie zimowe w szkole
Po kilku miesiącach wytężonej pracy nadszedł czas odpoczynku. Wzorem ubiegłych
lat chętne dzieci brały udział w zajęciach oferowanych przez szkołę. Dominowały zabawy
sportowe, taneczno – ruchowe, komputerowe
oraz plastyczne. Zajęcia sportowe odbywały
się w dużej sali gimnastycznej w Zakrzewie,
ale w naszej placówce po rozgrzewce przy

A. Danafeld
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DOBRE WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPSK W SINIARZEWIE
Kolejne miesiące bardzo szybko uciekają w zapomnienie.
Niedawno przygotowywaliśmy się do Bożego Narodzenia,
obecnie trwa już Wielki Post i wielu z nas z utęsknieniem
oczekuje Świąt Wielkanocnonych. Oto przegląd zaledwie kilku wydarzeń z życia szkoły w ostatnich miesiącach.

ZABAWA CHOINKOWA
Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski tuż przed feriami przygotowały dla dzieci zabawę choinkową. Oprócz
dyskoteki dzieci uczestniczyły w różnorodnych grach i zabawach, otrzymały także słodkie co nieco.

SPOTKANIE OPŁATKOWE
20 XII odbyło się w naszej szkole uroczyste Spotkanie
Opłatkowe. Tradycyjnie rozpoczęło się ono od występu
dzieci ze Szkolnego Koła Teatralnego. Przedstawienie nosiło tytuł „Wigilia u Borynów” i było inspirowane powieścią
Stanisława Władysława Reymonta pt. „Chłopi”. Ludowy ton
najwyraźniej przypadł widowni do gustu, ponieważ występ
nagrodzono gromkimi brawami. Po złożeniu świątecznych
życzeń przez Dyrektora Szkoły Podstawowej SPSK w Siniarzewie panią Agnieszkę Szczepańską, Prezesa Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich panią Marię Chodkiewicz, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Małgorzatę Bladoszewską
oraz Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Gminie Zakrzewo
panią Annę Cerak udaliśmy się na kolację. Proboszcz tutejszej
parafii ks. Tomasz Bartkowiak poprowadził modlitwę przed
posiłkiem. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wigilijny stół przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich. Czas
umilała nam również Kapela Ludowa „Lututowianie” wykonująca kolędy i pastorałki.

WARSZTATY TEATRALNE
W okresie ferii zimowych, a konkretnie 9 lutego, miały
miejsce warsztaty teatralne. Zajęcia dotyczyły przede wszystkim królestwa pantomimy, do której nasi uczniowie coraz
bardziej się przekonują. Dzieci mogły wykazać się wyobraźnią oraz talentami aktorskimi. W programie warsztatów znalazł się także krótki skecz pt. „Potwór zakupowy”. Na zakończenie zadaniem uczestników warsztatów było opracowanie
w grupach i wystawienie krótkiej etiudy teatralnej o tematyce walentynkowej. Mimo siarczystego mrozu dopisywały
nam humory.
DZIEŃ
ŚWIĘTEGO WALENTEGO
Z okazji Dnia Świętego Walentego, powszechnie znanego jako walentynki, Samorząd Szkolny oraz Koło Teatralne przygotowały dla dzieci parę niespodzianek. Po
krótkim przedstawieniu pt. „Piękna i bestia”, utrzymanym
oczywiście w klimacie typowo walentynkowym, ogłoszono wyniki głosowania na najsympatyczniejszych uczniów
w szkole. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny na najpiękniejszą walentynkę oraz... ujawniono zawartość specjalnej skrzynki pocztowej. Okazało się, że każde dziecko,
a nawet nauczyciel, ma co najmniej jednego „tajemniczego wielbiciela”.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
JĘZYKA OJCZYSTEGO
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, obchodzonego na całym świecie 21 lutego, przeprowadziliśmy
Szkolny Turniej Ortograficzny. Zwyciężczyniami zostały: Kinga Kmieć (w kategorii klas I-III) oraz Klaudia Niedziałkowska
(w kategorii klas IV-VI).

ORSZAK TRZECH KRÓLI
Szkoła Podstawowa SPSK w Siniarzewie we współpracy
z Fundacją Orszaku Trzech Króli, parafią pw. św. Jakuba w Siniarzewie oraz Gminą Zakrzewo po raz pierwszy zorganizowały przemarsz upamiętniający bardzo starą, bo sięgającą III
wieku, uroczystość Objawienia Pańskiego, znaną powszechnie jako „Trzech Króli”. W całej Polsce akcja cieszy się już
dwunastoletnią tradycją.

SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
POLONISTYCZNYM PIONIER 2017
Jeszcze w grudniu 2016r. uczniowie klas IV-VI wzięli udział
w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym PIONIER 2016
zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Oświaty. Jest nam
bardzo miło, że jednemu z nich udało się osiągnąć sukces.
Jaś Estkowski, uczeń klasy V, zdobył wyróżnienie, plasując sie
na 15. pozycji w kraju.
„JAŚ I MAŁGOSIA” ORAZ „MITY GRECKIE”
W TEATRZE IMPRESARYJNYM WE WŁOCŁAWKU
Wyjazdy na spektakle teatralne bardzo mocno wpisują
się w naszą tegoroczną ambicję wszechstronnego rozwoju
artystycznego dzieci. Kolejny wyjazd, tym razem do Teatru
Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku, miał miejsce 15 marca.
WYDŁUŻENIE CZASU PRACY
PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, informujemy, iż przedszkole będzie funkcjonowało w godzinach od
7.00 do 16.00. W ramach dodatkowych zajęć dzieci mogą
liczyć na wspaniałą przygodę z kucharzeniem, rytmiką czy
sztukami plastycznymi.
Dla zainteresowanych szczegółami polecam stronę internetową www.spsksiniarzewo.pl.
A. Szczepańska
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Kazimierz Wierzyński pisał w znanym powszechnie liryku: Zielono mam
w głowie i fiołki w niej kwitną,//Na
klombach mych myśli sadzone za młodu,//Pod słońcem, co dało mi duszę
błękitną//I które mi świeci bez trosk i zachodu.
Idąc tropem poety, zaglądamy w gimnazjalne mury i… Wiosna zawitała tu na całego. Czuć jej przemożny zapach życia,
który wcale do nauki nie nastraja, ale raczej budzi młodzieńczy
żywioł do uciech i zabawy. Tym, którym młodość przeminęła,
dedykujemy słowa mistrza z Czarnolasu. Jan Kochanowski blisko
500 lat temu przypominał wszystkim malkontentom narzekającym na płochość młodzieży:
Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,
Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.
Taki to wiek, taka natura i nic z tym zrobić się nie da. Można
co najwyżej minimalizować skutki. Tak też próbujemy okiełznać
gimnazjalną brać – nauka nauką, a wiosna wiosną. Stąd też tradycyjnie rezygnujemy z lekcji 21 marca, by żegnać zimę i witać
wiosnę podczas Święta Szkoły połączonego z Dniem Patrona.
Uczniowie zmagali się z różnymi zadaniami, rywalizując o certyfikat zwalniający ich w wybranym dniu od pytania i sprawdzianów. Zwycięzcami okazali się uczniowie z klasy II b.
Zgodnie z polskim obyczajem była Marzanna, a nawet sześć,
bo każda klasa zrobiła swoją kukłę, wszystkie spłonęły w ognisku, jako że nie ma w pobliżu rzeki, byśmy mogli zimę po prostu
spławić, jak nakazuje tradycja.
À propos tradycji – w czwartą niedzielę wielkopostną, zwaną
Laetare, Czarną lub Białą praktykowany był prastary obrzęd niszcze-

nia kukły – postaci kobiecej zwanej Marzanną, Moreną, Marzoniokiem. Niezależnie od imienia była wyobrażeniem i symbolem nie tylko zimy, ale także chorób, śmierci, wszelakich utrapień dręczących
ludzi i zwierzęta. Istotą jej zniszczenia było zniszczenie zimy oraz
magiczne przywołanie wiosny. Marzannę niosły starsze i młodsze
dziewczęta – od chałupy do chałupy, aby zabrała z nich całe zło,
które rozpanoszyło się zimowa porą. Towarzyszyły temu obrzędowe
pieśni. A kiedy orszak obszedł już całą wieś, dziewczęta wychodziły na skraj osady, rzucały kukłę, zdzierały z niej ubranie, Marzannę
rozdzierały na części, podpalały je i płonące wrzucały do rzeki, po
czym, nie oglądając się za siebie, wracały do domu. Nie należało
dotykać strzępów Marzanny, bo mogła od tego uschnąć ręka.
Naszym gimnazjalistom także towarzyszyła piosenka, której
słowa ułożyli do znanej melodii „Kocham Cię, Polsko”:
Kocham Cię, Wiosno!!!
Za przebiśniegi, ostatnie śniegi,//Łąkę krokusów, wiosenne
biegi,//Za klucze gęsi i za bociany,//Niebieskie niebo, pogody
zmiany.//Za to, że Wiosno, wciąż nas zachwycasz,//Że jak nie
upał, no to śnieżyca,//Za to, że z Tobą czuję się swojsko. Ja tak
po prostu kocham Cię!
Za blask słoneczka i za wiaterek.//Lekki sweterek i pulowerek,//Za dziury w drogach po każdej zimie,//Żaden kierowca ich
nie ominie.//Za rajd rowerem z Panem Wernerem,//Co jest najlepszym w szkole trenerem.//Za to, że z Tobą czuję się swojsko.
Ja tak po prostu kocham Cię!
Ref.: Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, WIOSNO! (2x)
w wiosenno-świątecznym nastroju A.L. i V.W.
PS Serdecznie dziękujemy za pomoc w „zorganizowanych wagarach” Rodzicom gimnazjalistów.

info – zdrowie
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Nadwaga i otyłość u dzieci
W Polsce około 12% dzieci i młodzieży cierpi na nadwagę. Do otyłości pierwotnej u dzieci i młodzieży przyczyniają się: niewłaściwy sposób odżywiania się kobiety ciężarnej oraz karmienie sztuczne noworodków i niemowląt.
Tylko 10% otyłości u dzieci to wynik skłonności genetycznej
do otyłości. Pozostałe 90% przypadków otyłości u dzieci
i młodzieży to otyłość spowodowana nadmiarem energii
dostarczanej z pokarmu w stosunku do wydatku energii
potrzebnej do życia. Najczęstszymi przyczynami otyłości są
nieprawidłowe nawyki żywieniowe i przejadanie się. Dlatego tak ważne jest, by to rodzice już od pierwszych dni
życia dziecka kształtowali nawyki żywieniowe swoich pociech. Przyczynami otyłości najczęściej są nieprzestrzeganie
zasady 5 posiłków dziennie, nieregularność posiłków, późne śniadania i kolacje, zbyt duże porcje, przekąski pomiędzy

posiłkami głównymi, słodkie napoje – 1 litr dziennie napojów słodzonych to około 35 kg cukru rocznie, co daje 15 kg
tłuszczu. Następną z przyczyn otyłości jest mała aktywność
fizyczna dzieci i młodzieży. Niechęć do uprawiania różnych
form ruchu i siedzący tryb życia rodziców nie zachęcają do
aktywności ruchowej. Z konsekwencjami zdrowotnymi otyłości dzieci będziemy musieli się mierzyć całe życie. Efektem
nadwagi i otyłości będą przedwczesne dojrzewanie, cukrzyca typu 2, płaskostopie, koślawość kolan, wady postawy,
astma oskrzelowa, stłuszczenie wątroby, kamica żółciowa,
nadciśnienie tętnicze, ryzyko udaru mózgu.,, Jesteś tym, co
jesz ‘’- to prawda niepodważalna. Profilaktyka jest najskuteczniejszą forma zapobiegania otyłości, lepiej zapobiegać
otyłości niż ją leczyć.

kultura, sport, rekreacja

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Sędzinie
START!!!
4 marca powstała w naszej jednostce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. 18 marca wzięliśmy udział w III Halowych
Zawodach MDP w Bydgoszczy. Młodzież spisała się rewelacyjnie i pokazała, że wspólnym wysiłkiem można wiele zdobyć. Kolejne zawody już wkrótce. Trzymamy kciuki!!!
Dziękujemy za pomoc przy organizacji Dyrektorowi DK
w Zakrzewie panu Bartoszowi Podobieńskiemu oraz MDP
Straszewo na czele z panem Stanisławem Lewandowskim.

Zarząd OSP Sędzin

D.F.
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KGW Siniarzewo
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Aleksandrowie Kujawskim od lat współpracuje między innymi z Kołami Gospodyń
Wiejskich. W tym roku ten zaszczyt spotkał nasze Siniarzewskie Koło. Korzystając z wiedzy i doświadczenia Pani Anny
Tuszyńskiej, doskonaliłyśmy swoje umiejętności kulinarne na
zorganizowanych przez nią warsztatach. Dzień Kobiet okazał
się idealnym pretekstem do podjęcia tych działań. Panie przybyły bardzo licznie i swoimi umiejętnościami organizacyjnymi oraz zapałem wprawiły w zdumienie naszą instruktorkę.
Karkówka po meksykańsku lub kurczak w sosie barbecue to
tylko jedne z wielu dań, które zostały przyrządzone. Po przygotowaniu wszystkich potraw powitałyśmy zaproszonych
gości i biesiadowałyśmy wspólnie do późnych godzin. Panie
i zaproszeni goście otrzymali książeczki z przepisami przygotowanych potraw do własnego zrealizowania oraz pamiątkowe zdjęcia naszego koła. Bardzo dużą rolę w naszym

kursie mieli sponsorzy: Państwo Krystyna i Czesław Przybyszowie z firmy CZEJ DAG oraz Barbara i Marian Chojniccy
z firmy MasDrob, którym dziękujemy serdecznie za pomoc.
Jeszcze nie opadły w Siniarzewie emocje po Dniu Kobiet,
a już Panie przygotowywały się do świętowania tego dnia
w Starostwie w Aleksandrowie Kujawskim. 13 marca w Willi
Radwan starosta Dariusz Wochna wraz z wicestarostą Wojciechem Mariańskim ugościli Panie słodkim poczęstunkiem,
występami artystów i symboliczną różą, doceniając nasz
wkład w kultywowanie tradycji w regionie. Potwierdzając naszą aktywność, będziemy w tym roku reprezentować
nasza Gminę na Powiatowych Prezentacjach Stołów Wielkanocnych w Aleksandrowie Kujawskim 8 kwietnia w Sali
Gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 im. Mjra H. Dobrzalskiego
„Hubala”. Wszystkich serdecznie zapraszamy na degustację.
B. Stolcman

Czytam, więc jestem
Tam, gdzie polityka spotyka się prawem,
kończy się wszystko inne.

Remigiusz Mróz – togę zamienił na wygodny strój pisarski, czyli T-shirt i spodnie dresowe… Autor bestsellerowego cyklu książek o prawniczce Joannie Chyłce i jej aplikancie
Kordianie „Zordonie” Oryńskim. W sprzedaży: Kasacja, Zaginięcie, Rewizja, Immunitet, a już wkrótce nowość – Inwigilacja. Sam autor mówi: Sprawiedliwość nie zawsze zwycięża,
a przegrana w sądzie czasami bywa moralnym sukcesem.
Może z tego względu tak ciekawie pisze się thrillery prawnicze. Prócz tego są świetne Behawiorysta czy Wotum nieufności. W każdej z tych lektur znajdziemy wartką akcję,
intrygujących bohaterów i sporo odniesień do naszej rzeczywistości – „polskiego piekiełka”.
Ciekawostką jest fakt, że już teraz powstaje na podstawie
książek Mroza (trzy pierwsze tomy z Chyłką) serial, pierwszy
sezon to zapowiadane kilkanaście odcinków.
Serdecznie polecam
Violetta Werner

Biblioteczne a... b... c...
W minionym roku biblioteka zakupiła 597 książek za
2 207 zł. Dużym wsparciem dla naszej biblioteki są dotacje z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, skąd
w ubiegłym roku dostaliśmy na zakup książek 5 105 zł. Za
te pieniądze kupowane są książki beletrystyczne, poradniki
itp. Staramy się przy zakupie nowości w miarę możliwości
spełniać oczekiwania naszych czytelników. Raz w miesią-

cu grupa czytelników spotyka się w ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki, by porozmawiać o przeczytanej lekturze.
Prowadzone są spotkania czytelnicze dla przedszkolaków.
Oprócz wysłuchania głośno czytanej lektury dzieci mają
okazję obejrzeć nowe książki zakupione dla najmłodszych
czytelników.
E.K.

kultura, sport, rekreacja
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IX Turniej Tenisa Stołowego
10 lutego został rozegrany IX Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Zakrzewo. Uczestniczyło w nim dziesięciu zawodników.
Pierwsze miejsce i Puchar Wójta wywalczył Łukasz
Szydłowski, drugie miejsce – Przemysław Ratajczyk, trzecie miejsce – Radosław Kryszak.
Pozostali zawodnicy biorący udział w Turnieju to: Arkadiusz Szydłowski, Kamil Kochanowski, Przemysław Grzanka,

Szymon Pluskota, Waldemar Rybacki, Radosław Malinowski,
Dawid Estkowski.
Zawodnicy biorący udział w Turnieju otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział w Turnieju i sportową walkę.
R. Ćwikliński

AGROPOL ZAKRZEWO
W marcu zakończyły się rozgrywki Regionalnej Ligi Piłki
Siatkowej prowadzonej przez ognisko TKKF „Radziejowianka”. W tym sezonie w lidze udział brało 8 drużyn grających
tylko jedną rundę i play-off. Rywalizacja toczyła się często
na bardzo wysokim i równym poziome. Po wielu emocjonujących meczach nasza drużyna zakończyła rozgrywki na 6.
miejscu odnosząc 3 zwycięstwa, przy poniesionych 4 porażkach. Mistrzem w zasadniczej rundzie została drużyna MGOKiR Strzelno. Cztery pierwsze zespoły powalczą w półfinałach i finałach o tytuł mistrza Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej.
Nasz zespół trenuje w każdy piątek w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie. W sezonie 2016/2017 drużynę AGROPOL Zakrzewo pod

wodzą trenera Sławomira Cieślewicza reprezentowali: Igor
Skowroński, Konrad Skowroński, Cezary Łęga, Marcin Błachowicz, Mateusz Ziemecki, Maciej Rusek, Krystian Kuraczyk,
Dawid Kuraczyk, Patryk Kryszewski, Dominik Goździecki, Bartłomiej Kempara, Fryderyk Markiewicz, Sławomir Kopaszewski, Waldemar Maciejewski, Kamil Nowak, Jakub Matusiak,
Kacper Gawroński, Łukasz Korzeniewski.
Wszystkich sympatyków siatkówki zapraszamy do kibicowania drużynie Agropol Zakrzewo, a także na mecze, podczas
których będziecie mieli okazję obserwować drużynę na żywo.
Osoby, które chciałyby spróbować sił w grze i treningu, zapraszamy w każdy piątek o 19.30. Trenujemy do końca kwietnia.
I. Skowroński
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Wieści z Kolonii Bodzanowskiej
Wigilia
Mamy wspaniałą tradycję świąteczną. Ameryki tym stwierdzeniem nie odkryłam, ale być może ta oczywista oczywistość
musiała zostać odkurzona. Dyrekcja siniarzewskiej szkoły, jej
pedagodzy, uczniowie i rodzice przygotowali dla zaproszonych
gości wiele atrakcyjnych niespodzianek na spotkaniu opłatkowym. Wspaniała rodzinna atmosfera udzieliła się każdemu,
a wspólna modlitwa przed posiłkiem wycisnęła łzę wzruszenia.
Zarówno łzę jak i wesołość wywołało przedstawienie ‚Chłopi’
przygotowane przez uczniów i wychowawców. Kto wie, może
właśnie mieliśmy okazję oglądać następców Hańczy, Krakowskiej czy Gogolewskiego. Młodzi aktorzy są utalentowani również muzycznie i wokalnie, o czym mogliśmy się także przekonać. Ile kosztuje ich to pracy i nerwów, wiedzą tylko oni
sami. Pomyśleć, że o mały włos nie byłoby już tej szkoły. Możemy sobie wspólnie podziękować i pogratulować woli walki.
Ale to już historia, kurz emocji opadł, więc Pokój Nam Wszystkim. Dziękujemy za zaproszenie i życzymy dalszych sukcesów.

Sylwester 2016
Jeśli ktoś sądzi, że mając 90 lat ma się do dyspozycji tylko
balkonik, a za rozrywkę służą wyłącznie turecko-meksykańskie telenowele, to jest w błędzie. Nasza seniorka, OSP, zorganizowała nam takiego Sylwestra, że będzie co wspominać do
następnego, a ten o ile się nie mylę....31 grudnia tego roku.
Wspomnienia i masa pięknych zdjęć oddają wspaniałą atmosferę, ale żeby poczuć smak flaczków, szaszłyka, śląskich… to nie
wystarczy. Trzeba być i smakować. Dziękujemy za tak świetną
imprezę na pożegnanie 2016r., bo jak mówią najstarsi strażacy:
jaka zabawa na Sylwestra, taki cały Nowy Rok. To dobry prognostyk na te 365 dni, które przed nami.

Walentynki
Walentynki jedno słowo, a ma moc tysięcy słów. Sprzyja wyznaniom, otwiera usta, oczy i serce, dobre wytłumaczenie na
dziwne zachowanie, dzięki niemu wiele rzeczy uchodzi płazem.
A my z Koła Gospodyń możemy przy tej okazji zorganizować
sobie świetną imprezę, a co! Czerwonych serduszek nigdy za
wiele. Bawiłyśmy się świetnie już przy przygotowaniach, a później było jak zwykle, czyli fantastycznie. Pyszne jedzenie, wspaniała atmosfera, piękne dekoracje. Szkoda tylko, że trwało to
tak krótko, bo do czwartej nad ranem. Ale niestety, nasz zaprzyjaźniony artysta nadwyrężył swój głos, a dał z siebie wszystko,
nawet i jemu gra się u nas wspaniale. No cóż, oby tak dalej, dużo
miłości życzę.

Dzień Kobiet w Kolonii Bodzanowskiej
Wszystkim Paniom życzymy spełnienia marzeń, nieustającego pasma sukcesów, zdrowia, świętego spokoju, miłości,
a także cierpliwości. Na obchody swojego święta wybrałyśmy
dzień, w którym ono w tym roku przypadało. Otaczała nas miła
i ciepła atmosfera. Był czas na życzenia i wręczenie prezentów.
A w tej kwestii możemy liczyć na panów, bo przecież po to są,
żeby naszemu życiu dodawać słodyczy. Jesteśmy za to wdzięczne i z okazji Dnia Mężczyzny składamy im bardzo serdeczne życzenia. Liczę na to, tak na marginesie, że kiedyś i oni sobie takie
święto przyswoją i zaczną je obchodzić. Miło było patrzeć na
uśmiechnięte twarze po obu stronach stołu, zrobiło się gwarno,
a to znak, że impreza się udała. Panu Wójtowi, panu Dyrektorowi
,Panu Sołtysowi oraz Panom ze Straży dziękujemy, że odpowiedzieli na nasze zaproszenie i zaszczycili nas swoją obecnością.
Do miłego następnego. A kobitki... kobitki niech się trzymają!!!

Iwona Kapelak
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W GMINIE ZAKRZEWO
W I kwartale 2017 r. w Domu Kultury w Zakrzewie miało
miejsce wiele wydarzeń kulturalnych. Rozpoczęliśmy w styczniu od cyklicznej imprezy, jaką jest organizacja Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Podobnie jak w latach ubiegłych w akcję włączyła się gmina Bądkowo. Kwestujących wolontariuszy było 60, w tym 34
z gminy Zakrzewo oraz 26 z gminy Bądkowo.
W Zakrzewie impreza rozpoczęła się o godz. 14:00. Podczas finału odbywały się występy uczniów szkół z terenu gminy, świetlicy „EDEN”, uczestników sekcji działających w Domu
Kultury przerywane licytacjami gadżetów WOŚP zakupionych
przez sztab oraz podarowanych przez darczyńców. Do wylicytowania były liczne gadżety, w tym m.in. tort, długopisy oraz
pióra z grawerem WOŚP, vouchery na strzelnicę, bon na wykonanie projektu ogrodu. Po raz kolejny licytowano „Kota w worku”, który i tym razem cieszył się dużym powodzeniem.
Podczas imprezy sprzedawane były również gadżety wykonane przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjum, Domu Kultury, świetlicy „EDEN” oraz mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Działał bar, w którym kupić można było ciasto, kawę, napoje przygotowane
przez Radę Rodziców PG w Zakrzewie i ufundowane przez
Dom Kultury w Zakrzewie. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Sędzinie ugotowały pyszny bigos, Ochotnicza Straż Pożarna w Straszewie częstowała grochówką, a Klub Seniora działający w Domu Kultury w Zakrzewie upiekł pyszne babeczki.
Sponsorami 24. Finału WOŚP w Zakrzewie byli: Urząd
Gminy w Zakrzewie, Dom Kultury w Zakrzewie, Firma
„AGROPOL” P. M. Kowalczyk, Dwór Biesiadny P. R. P. Matusiak, Firma „MAS-DROB” P. B. M. Chojniccy, Firma „SŁAW-BUD” P. A. S. Tobjasz, Sklep „KONICZYNKA” P. B. Matusiak,
P. E. Wawrzyniak, Sklep „EWMAR” P. A. Promiński, Sklep
„SOFKA” P. M. Markiewicz, Firma „ROLMOT” P. M. J. Mańkowscy, Kwiaciarnia P. T. Kulpa, P.H.U. „LEO” P. B. K. Sobczak,
Sklep Spożywczo- Przemysłowy P. I. M. Fabiszak, P. T. Basa,
Ośrodek Szkolenia Kierowców „TATER” P. S. Niedziałkowski.,
Sklep Motoryzacyjny ANDMAR P. M. Kuligowski, Kujawski
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kuj., AGROBIZNES Ubezpieczenia P. A. D. Mańkowscy, Z. J. Mańkowscy.
O godz. 20:00 było Światełko do Nieba, gwiazdami wieczoru były zespoły MŁODY BAND, MISTER I PREZYDENT.
W tym roku pobiliśmy rekord, Gminny Sztab WOŚP
w Zakrzewie zebrał 31 492,12 zł, w tym Gmina Zakrzewo
19 413,68 zł, Gmina Bądkowo 12 078,44 zł.
Wszystkim ofiarodawcom, kupującym i osobom, które
aktywnie włączyły się w organizację imprezy, składamy wyrazy podziękowania.

Orkiestra Dęta działająca w Domu Kultury z okazji Świąt
Bożego Narodzenia zagrała koncert kolęd dla wszystkich
mieszkańców gminy. Na scenie zaprezentowano kolędy,
pastorałki w pięknej aranżacji i wykonaniu. Orkiestra Dęta
wyjechała także do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wonorzu. Obecni pensjonariusze bardzo żywiołowo przywitali muzyków i chętnie uczestniczyli w koncercie. Wykonano
utwory karnawałowe, przyśpiewki i znane polskie melodie.

Po raz kolejny gościliśmy artystów Nieszawskiego Towarzystwa Kulturalnego ze spektaklem pt. „Z kolędą”. Było to widowisko jasełkowe Mariana Mikuty w konwencji ludowej. Historia, którą mogli zobaczyć widzowie, zaczęła się od Adama
i Ewy, poprzez scenki w pałacu Heroda, chacie polskiej, Betlejem. Wszystko przeplatane wspaniałymi kolędami oraz pastorałkami w wykonaniu artystów amatorów. Wszyscy obecni nagrodzili aktorów wielkimi brawami i owacjami na stojąco.

W lutym zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Uczestnicy samodzielnie wykonywali mydełka do kąpieli, brali udział w doświadczeniach chemicznych
oraz pracowali techniką 3D, podczas której zrobili okulary.
Dzieci były w kinie Cinema City oraz centrum zabaw w Toruniu. Zajęcia odbywały się codziennie, dostosowane były do
każdej grupy wiekowej. Nie zabrakło dobrego humoru, pozytywnej energii i szaleństwa, które nie mogło nas opuścić.

i makijażu, doradzały i służyły fachową pomocą. Spotkanie
cieszyło się zainteresowaniem obecnych pań.

28 lutego na zakończenie karnawału zorganizowano bal
dla dzieci z terenu Gminy Zakrzewo. Dla wszystkich uczestników były ciasta, napoje, pizza i wiele atrakcji. Każde dziecko
podczas konkursów otrzymywało upominek.

14 marca z okazji Dnia Sołtysa w Domu Kultury zorganizowano spotkanie dla wszystkich sołtysów gminy. Podczas
spotkania życzenia złożył Wójt Gminy Zakrzewo Pan Artur
Nenczak za poświęcenie i pracę na rzecz społeczności lokalne, a na ręce sołtysów przekazał listy gratulacyjne od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Z okazji Dnia Kobiet dla pań przygotowano spotkanie
z kosmetyczką oraz stylistką. Przy kawie, ciastku, w miłej atmosferze skorzystać można było z masażu, makijażu. Specjalistki opowiadały o najnowszych trendach w kosmetykach

Przez cały czas pracują stałe formy zajęć: zumba, taniec nowoczesny i rytmika, Klub Seniora 50 +, Zespół „RETRO”, Kabaret „Byle do 100”, Orkiestra Dęta, Aerobik, Karate, pracownia
plastyczna, sekcja piłki nożnej, Koło Gospodyń Wiejskich.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w sekcjach serdecznie zapraszamy.
Bartosz Podobieński
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