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4 września 2016 r. odbyły się Dożynki Parafialno – Gminne, którym towarzyszyły V Targi Smaku zorganizowane przez
Lokalną Grupę Działania w Aleksandrowie Kujawskim. W tym
roku siedzibą uroczystości był Siniarzewski Park Dworski.
Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą sprawowaną
przez proboszcza parafii p.w. św. Jakuba ks. Tomasza Bartkowiaka. Podniosłego charakteru Mszy Świętej nadał udział
chóru Concordiale Coro z Aleksandrowa Kujawskiego pod
batutą Jarosława Dąbrowskiego. Po Mszy Świętej zaproszeni
goście, mieszkańcy oraz wszyscy zainteresowani udali się do
parku na drugą część uroczystości.
Święto Rolniczek i Rolników oraz piękny plener przyciągnęły
wielu mieszkańców Siniarzewa oraz wsi sąsiadujących. Gospodarzami tegorocznych dożynek byli Państwo Jolanta Pałaszyńska oraz Stanisław Serkowski, którzy dbali o miłą atmosferę
oraz wszystkich gości. Czas obchodów dożynkowych umilały
występy chórów, zespołów oraz pokazy taneczne. Nie obyło się
również bez pysznych potraw z kurczaka przygotowanych przez
Koła Gospodyń Wiejskich oraz kurczaków z grilla, nad którymi
czuwali druhowie z OSP Straszewo zaangażowani przez firmę
MASDROB. Atrakcje towarzyszyły również dzieciom: zjeżdżalnie, wata cukrowa, kolorowe napoje oraz animatorzy zapewnili
uśmiechy na twarzach najmłodszych, natomiast starszym, wieczór umilił występ DEJW’a – gwiazdy wieczoru.
Imprezie dożynkowej towarzyszyły również konkursy.
W pierwszym z nich „Mam smaka na kurczaka” wygrała mło-

dzież z Zespołu Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego
w Aleksandrowie Kujawskim, która przygotowała wykwintnego kurczaka podanego z gruszką w sosie żurawinowym.
Drugie miejsce zajął Klub Kobiet Aktywnych w Wołuszewie,
które przygotowały kurczaka faszerowanego nadzieniem
z kaszy wiejskiej z wątróbką i koperkiem, trzecie miejsce należało do naszych pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Sędzinie,
które zaprezentowały roladę z kurczaka z żurawiną, szpinakiem i pieczarkami w cieście serowym. Kolejnym był konkurs
na ekostoisko – zwyciężczyniami zostały Panie z Koła Gospodyń w Łowiczku, kolejne miejsce zajęli Państwo Aleksandra
i Krzysztof Zawaccy z Wichrowic w gm. Choceń, prezentujący
swoje rzeźby w drewnie, trzecie miejsce przypadło naszym
paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Kolonii Bodzanowskiej.
W ramach konkursu „Bliżej korzeni” nagrodzonymi zespołami
byli: „Kruszynioki” z Kruszwicy – I miejsce,,, Kapela spod Kowala” – II miejsce,,, Melodia z Kowala” – III miejsce.
Serdecznie dziękujemy sponsorom: Państwu Barbarze
i Marianowi Chojnickim – firma MASDROB w Siniarzewie
oraz Państwu Renacie i Piotrowi Matusiakom – Dwór Biesiadny w Zakrzewie; Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za trud
włożony w przygotowanie wystawnych stoisk oraz pysznych
potraw; ks. Tomaszowi Bartkowiakowi za odprawioną Mszę
Świętą oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
i zapewnienia wspaniałej atmosfery dożynkowej.
M.S.
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Z obrad Rady
Gminy Zakrzewo

Budżet
za I półrocze 2016

W trzecim kwartale radni obradowali dwukrotnie.
4 sierpnia 2016 r. odbyła się XV Sesja, na której Radni
podjęli trzy uchwały:

Plan dochodów wynosił 14 354 741,80 zł, a realizacja
7 657 510,92 zł, czyli 53,34%.
Plan wydatków wynosił 15 194 741,80 zł, a realizacja
7 371 819,59 zł, co stanowi 48,52%.
Budżet na rok 2016 ma zaplanowane 840 000,00 zł deficytu, a po I półroczu uzyskano nadwyżkę w wysokości
285 691,33 zł.
Zadłużenie na 30 czerwca 2016 roku wynosiło 188 285,00 zł
i stanowiło 1,3% w stosunku do dochodów Gminy Zakrzewo.
W I półroczu 2016 roku został złożony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
wniosek o umorzenie części pożyczki w wysokości 32 896,75 zł
przyznanej na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Zakrzewo, ul. Łąkowa, Polna, Zielona” – nr pożyczki PW13008/
OW-kk. Umorzenie zostało przyznane.

• zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zakrzewo na 2016 r.,
• zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2016-2019,
• zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu do przedszkola i szkół w przypadkach, w których gmina nie ma takiego obowiązku,
29 sierpnia odbyła się XVI Nadzwyczajna Sesja, zwołana
na wniosek czterech radnych w sprawie położenia asfaltu
przy ulicy Granicznej w Zakrzewie z uwagi na prawdopodobieństwo nieprawidłowości przy ww. budowie. Na sesji
tej został zgłoszony i przegłosowany wniosek o zakończenie dyskusji i poczekanie za rozstrzygnięciem sprawy przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku i Prokuraturę.
U.S.

Urząd Stanu Cywilnego
w Zakrzewie

W I półroczu 2016 roku Gmina Zakrzewo uzyskała dodatkowe środki na dofinansowanie inwestycji:
• Refundacja za „Remont ulicy Osiedlowej i Krótkiej w miejscowości Zakrzewo” – kwota 92 776,11 zł,
• „Przebudowa drogi gminnej Nr 160610C Gęsin – Lepsze
ok 400 mb.” i „Przebudowa drogi gminnej Nr 160648C
w miejscowości Gosławice – Kamieniec ok. 300 mb.” –
kwota – 120 050,00 zł,
• „Przebudowa drogi gminnej Nr 160625C i Nr 160626C
w Zakrzewie, ul. Osiedlowa i Krótka” – kwota 467 082,00 zł.
E.M

Projekt budżetu
na rok 2017

informuje, że 18 listopada 2016 r. odbędzie się wspólna
uroczystość 50 i 60-lecia Pożycia Małżeńskiego Par z Gminy
Zakrzewo, które w roku 2016 obchodzą rocznicę złotych
i diamentowych godów.
Zaproszenia na uroczystość zostaną z miesięcznym wyprzedzeniem przekazane osobiście Jubilatom przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zakrzewie.

W październiku 2016 roku Wójt Gminy Zakrzewo przystąpi do opracowywania projektu budżetu Gminy Zakrzewo
na rok 2017. Do dnia 10 października 2016 roku sołtysi oraz
kierownicy jednostek organizacyjnych i referatów powinni
przedłożyć propozycje najpilniejszych zadań gospodarczych
do realizacji w 2017 roku.
Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 powinien być
sporządzony i przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej
do dnia 15 listopada 2016 roku, celem zaopiniowania (zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych).

kier. USC Marzena Kotas

E.M.

oceń władzę
Od 12 września 2016 r. trwał plebiscyt samorządowy Gazety Pomorskiej noszący tytuł „Oceń
władzę”. Wyborcy mogli oddawać głosy pozytywne, jak i również wyrazić swoje niezadowolenie
z obecnej władzy.
Ranking odbywał się na trzech płaszczyznach: oceniani byli wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast w skali powiatowej, a następnie wyniki były prezentowane w skali wojewódzkiej.
Głosowanie zakończyło się 30 września 2016 r., a najlepiej ocenianym włodarzem wśród wójtów
okazał się Wójt Gminy Zakrzewo Artur Nenczak.
„To dla mnie duże wyróżnienie, dziękuje za zaufanie i każdy oddany głos. Zwycięstwo
w plebiscycie mobilizuje mnie do dalszej efektywnej pracy i podejmowania nowych przedsięwzięć” – dodaje Wójt Artur Nenczak.
M.S.
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Przebudowa drogi gminnej
nr 160625C Zakrzewo,
ul. Osiedlowa
30 sierpnia 2016 r. odbył się komisyjny odbiór robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 160625C
Zakrzewo, ul. Osiedlowa, od km 0+288 do km 0+720. Zakres
robót obejmował wymianę starej nieszczelnej kanalizacji deszczowej na PCV oraz położenie nawierzchni asfaltowej, chodników wraz ze zjazdami na działki i oznakowanie. Wartość odebranych robót wynosi 734 060,56 zł brutto.
Gmina Zakrzewo, zgodnie z umową o przyznanie pomocy, po rozliczeniu przebudowy drogi, z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzyma dofinansowanie w kwocie 467 082,00 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
Warunki postawione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi spośród dróg gminnych spełniała tylko ulica
Osiedlowa w Zakrzewie, ponieważ w trakcie rozpatrywania
wniosków o przyznanie pomocy, dokonując ich oceny, przyznawano punkty według następujących kryteriów wyboru:
1) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest
planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez
urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze, kształtuje się na poziomie:
a) nie więcej niż 50% średniej krajowej – 5 punktów,

b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75%
średniej krajowej – 3 punkty,
c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100%
średniej krajowej – 1 punkt;
2) bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji,
w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku o przyznanie pomocy było wyższe lub równe
średniej krajowej – 2 punkty;
3) operacja jest powiązana z inwestycjami dotyczącymi
tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub
na obszarze realizacji operacji istnieje funkcjonująca sieć
szkieletowa – 1 punkt;
4) droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu
użyteczności publicznej – 2 punkty;
5) operacja dotyczy drogi łączącej się z drogą o wyższej kategorii – 3 punkty;
6) operacja jest realizowana w porozumieniu pomiędzy gminami lub powiatami, lub gminą a powiatem – 1 punkt.
Po analizie kryteriów naboru wniosków w ramach PROW
na lata 2014-2020 wójt Gminy przedstawił i zaproponował
Radzie Gminy realizację przebudowy ulicy Osiedlowej. Radni,
podzielając argumenty wójta, zabezpieczyli środki finansowe w budżecie na rok 2016. Realizacja tej inwestycji stanowiła również kontynuację przebudowy ulicy Osiedlowej prowadzoną w latach 2011, 2012 i 2014.
W tym samym czasie przebudowano ulicę Krótką w Zakrzewie, ponieważ kanalizacja deszczowa odprowadzająca
wodę z ulicy Krótkiej łączy się z kanalizacją deszczową w ulicy Osiedlowej. Racjonalnym rozwiązaniem było wykonanie
tych robót w tym samym czasie i przez jedną firmę. Wartość
odebranych robót związanych z przebudową ulicy Krótkiej
w Zakrzewie wynosi 174 820,21 zł brutto.
J. Bąk

Przebudowa drogi gminnej Gminy Zakrzewo nr 160610C Gęsin – Lepsze

15 września 2016 r. odbył się komisyjny odbiór robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Gminy Zakrzewo nr 160610C Gęsin – Lepsze, od km 1+689,50
do km 2+075,65 i nr 160648C Gosławice – Kamieniec, od
km 0+000 do km 0+300. W ramach robót wykonano nawierzchnię asfaltową (warstwa wiążąca o grubości 4 cm
i warstwa ścieralna o grubości 4 cm) na podbudowie z tłucznia wapiennego (warstwa mrozoodporna o grubości 15 cm,
warstwa dolna o grubości 15 cm, warstwa górna o grubości
8 cm), umocnienie poboczy tłuczniem wapiennym o grubo-

ści 10 cm po zagęszczeniu, zjazdy i oznakowanie. Wartość
odebranych robót wynosi 278 530,55 zł brutto. Wykonana
inwestycja stanowi długo oczekiwane połączenie ciągów komunikacyjnych z sąsiednią gminą Koneck oraz z wykonanymi
w poprzednich latach na terenie naszej gminy.
Na to zadanie Gmina Zakrzewo pozyskała dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w kwocie 120 050,00 zł ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej.
J. Bąk
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Publiczne Przedszkole „Uśmiech malucha” w Zakrzewie
Żegnamy Panią Grażynkę
W czerwcu pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę
p. Grażynę Szymczak. Przez dwa pierwsze lata istnienia
przedszkola pracowała ona na stanowisku dyrektora. Na
uroczystości zgromadzili się wspólnie przedszkolaki, rodzice, nauczyciele wraz z dyrektorem przedszkola p. Anną Lewandowską oraz zaproszeni goście: wójt – p. Artur Nenczak
i p. Anna Cerak – kierownik Zespołu Obsługi Szkół.
Dyrektor Anna Lewandowska podziękowała p. Grażynie
Szymczak za serce, pracę i troskę o sprawy przedszkola. Podkreśliła, że jej droga zawodowa wskazywała na prawdziwe
zamiłowanie do pracy, którą wykonywała z pasją. Złożyła
podziękowanie za każdy dzień spędzony w naszym przedszkolu, za cierpliwość i wyrozumiałość, za pomoc oraz poczucie bezpieczeństwa, które dawała swoim podopiecznym.
Do życzeń dołączyli się wszyscy zaproszeni goście oraz rodzice, przedszkolacy i pracownicy przedszkola. Pani Grażynka
ze wzruszeniem w głosie podziękowała zgromadzonym osobom za miłe słowa skierowane pod jej adresem.

Bo w przedszkolu fajnie jest!
Po ciepłych i słonecznych wakacjach przyszła pora na
wrzesień i tym samym na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Nasze przedszkolaki powróciły z nowymi doświadczeniami i wrażeniami. Podczas zajęć dzieliły się wspomnieniami i próbowały przenieść je na kartki papieru. Powitaliśmy
również nowe dzieci. Słoneczny wrzesień pozwolił naszym
podopiecznym wejść radosnym krokiem do przedszkola.
Przedszkole uczy samodzielności, współdziałania w grupie, dyscypliny, rozwija talenty, intelekt, pobudza emocje,
wyrabia sprawność ruchową, muzyczną, plastyczną. Dziecko dzieli się z innymi swoją ulubioną zabawką. Tu zawiera
się pierwsze w życiu przyjaźnie. Czy więc warto chodzić do
przedszkola? Odpowiedź nasuwa się sama.

O bezpieczeństwie w przedszkolu
We wrześniu nasze przedszkole odwiedził funkcjonariusz
policji, który przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa. Celem spotkania było kształtowanie prawidłowych zachowań oraz postaw wśród przedszkolaków. Pan policjant utrwalił z dziećmi zasady bezpiecznego poruszania się po drodze,
wykorzystując film edukacyjny. Ostrzegał, że należy stosować
zasady bezpieczeństwa podczas zabawy w domu, jak zachowywać się w kontaktach z obcymi oraz zwierzętami. Przedszkolaki
miały także okazję utrwalić numery alarmowe, dowiedziały się,
jakich informacji należy udzielić, by uzyskać pomoc, np. gdy się
zgubimy. Zajęcia przebiegły w miłej, pełnej emocji atmosferze.
Na zakończenie przedszkolacy obiecali stosować się do wskazówek i przepisów podanych przez pana policjanta.

W. Banaszkiewicz
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ROZPOCZĘLIŚMY NOWY ROK SZKOLNY
Nowy rok szkolny 2016/2017 przywitał społeczność PSP
w Zakrzewie piękną wakacyjną pogodą. Uroczystość rozpoczęcia działań tradycyjnie miała miejsce na placu przed
budynkiem szkoły. Uczniów i rodziców powitała p. dyrektor
Anna Lewandowska, która życzyła wszystkim owocnej pracy
i wytrwałości w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności. Przypomniała o tym, że radosny dla nas dzień powrotu
do szkoły to również rocznica wybuchu II wojny światowej.
Pamięć o wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę, zgromadzeni uczcili minutą ciszy oraz złożeniem kwiatów i zniczy
w Miejscach Pamięci Narodowej w Zakrzewie. Następnie zaprosiła uczniów i rodziców na pierwsze spotkania z wychowawcami klas.

Wrześniową tradycją stały się w naszej szkole pikniki rodzinne. W tym roku 17 września wspólnie ze społecznością
Zakrzewa i okolic „Pożegnaliśmy Lato”. Nauczyciele i reprezentanci Rady Rodziców zadbali o dobrą zabawę oraz smaczny poczęstunek. Dzieci mogły bawić się na dmuchanych zjeżdżalniach, brać udział w rozmaitych zabawach i konkursach.
Obleganym stanowiskiem, jak zwykle, była loteria fantowa.
Rodzice mogli również zakupić prace plastyczne swoich dzieci i wesprzeć tym samym konto Rady Rodziców naszej szkoły. Organizację pikniku wsparło już tradycyjnie sołectwo Zakrzewa. Pogoda i humory dopisały, więc piknik „Pożegnanie
Lata” uznajemy za udany.

Izabela Wojasińska, Igor Skowroński
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Wieści z PSP w Sędzinie
Awans
Wakacje w naszej szkole to nie był wyłącznie czas odpoczynku. Dla niektórych to okres intensywnej pracy związanej
z podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych. Wiązało
się to z odbyciem stażu, którego uwieńczeniem było uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego przez p. Annę Niedziałkowską.

jest p. Katarzyna Marczewska. Klasa IV to 10 uczniów, wychowawca – p. Agnieszka Danafeld. W klasie V uczy się
9 uczniów, których wychowawcą jest p. Beata Kurant. Najstarsza klasa VI liczy 10 uczniów, a wychowawca to p. Michalina Piotrowska. Pan dyrektor bardzo gorąco powitał
wszystkie dzieci, ale szczególnie dwoje uczniów klasy IV, którzy przeprowadzili się do Sędzina z Ciechocinka i Radziejowa. Życzył im, aby czuli się z nami dobrze i bezpiecznie, aby
znaleźli kolegów i przyjaciół.
Mamy nadzieję, że ten rok, już rozpoczęty rok, będzie
obfitował w małe i duże sukcesy, że będą nam towarzyszyły
ambicja i wytrwałość w dążeniu do zamierzonych celów.
Agnieszka Danafeld

					

Gratulujemy!

Anna Sarnowska, Monika Gruzel

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017
Rok szkolny 2016/2017 jak zawsze rozpoczęliśmy Mszą
Świętą. Z sędzińskiego kościoła udaliśmy się do szkoły, której
otoczenie powitało nas przepiękną zielenią. Po dwóch miesiącach nieobecności uwagę naszą przykuł bujnie rozrośnięty
ogród i unoszący się w powietrzu cudowny zapach kwiatów.
W ziemi, trawie, na klombach pojawiły się nowe roślinki, które
okryły się pączkami, pączki się rozwinęły i ukazały nam kolory
– wszystkie odcienie błękitu, purpury, złota i fioletu. Nawet
ptaszki przyleciały przyglądać się tym cudom i przy okazji napić wody z poidła, które tu dla nich stoi. Ogród ze ścieżką
edukacyjną znajduje się przed szkołą i jest jej wielką ozdobą.

Na nowy rok usłyszeliśmy ciepłe słowa od dyrektora szkoły p. Marka Kuranta i wójta gminy Zakrzewo p. Artura Nenczaka. Życzyli nam, aby czas spędzony w szkole był radosny,
ale i pracowity, bo wtedy osiągniemy dużo sukcesów.
Obecnie obowiązek wychowania przedszkolnego spełnia
17 wychowanków, a obowiązek szkolny 76 uczniów. Opiekunem oddziału przedszkolnego jest p. Anna Sarnowska.
Klasa I liczy 12 uczniów, których wychowawcą jest p. Jolanta
Krużyńska. Klasa II to 17 uczniów, wychowawca p. Monika
Gruzel. W klasie III uczy się 18 uczniów, ich wychowawcą

PODRÓŻE W CZASIE
Są miejsca wyjątkowe, a także chwile niezapomniane. Są
podróże, które trzeba odbyć i takie, które stają się prawdziwą przyjemnością…. I właśnie taką okazała się nasza wyprawa do Biskupina, miejsca nazwanego „polskimi Pompejami”.
Mogli się o tym przekonać uczniowie klas I – VI, podziwiając
zachowane pozostałości osady łużyckiej (sprzed 2700 lat),
tworzące rezerwat archeologiczny.
Nasze zwiedzanie zbiegło się z XXII Festynem o nazwie
„Archeo – Fashion Week”. Podziwialiśmy pokazy mody pradziejowej już od epoki kamienia. Dowiedzieliśmy się również
wielu ciekawostek na temat prezentowanych kreacji. Poznaliśmy tańce szkockie i irlandzkie, historię oraz kulturę tych
narodów. Dla spragnionych mocnych wrażeń były przewidziane dodatkowe atrakcje – prezentacja walk przy użyciu
broni wczesnośredniowiecznej.
Oj działo się, działo…
Jednakże największe wrażenie wywarło na nas imponujące osiedle obronne ludności kultury łużyckiej. W zrekonstruowanych chatach czekali na nas rzemieślnicy. Prezentowali
swoje wyroby, opowiadali ciekawostki. Dzięki temu choć
przez chwilę mogliśmy przenieść się w czasie i poczuć jak
mieszkańcy dawnej osady.
Zmęczeni, jednakże w dobrych nastrojach, wróciliśmy do
domów. Większość z przepięknie wykonanymi oryginalnymi
makijażami i wieloma pamiątkami.
To wyjątkowe miejsce zostanie długo w naszej pamięci.

Monika Gruzel
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UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWOWEJ SPSK W SINIARZEWIE
W Szkole Podstawowej SPSK w Siniarzewie już po raz
czwarty zabrzmiał dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny 2016/2017. Po uroczystej Mszy Świętej pani Dyrektor
Agnieszka Szczepańska powitała przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, a zwłaszcza wszystkie dzieci, które po wakacyjnym wypoczynku na nowo podejmą trud nauki, ale i wspaniałą przygodę z nią związaną.
Nie zabrakło oczywiście nawiązania do pamiętnej daty
1 września 1939r., kiedy to Niemcy nazistowskie zaatakowały Polskę i tym samym nastąpił początek II wojny światowej.
77 lat temu Rozporządzeniem ówczesnego Prezydenta RP
Ignacego Mościckiego wprowadzony został na terenie całej
Polski stan wojenny. 17 września na Polskę uderzył również
Związek Radziecki, bez formalnego wypowiedzenia wojny.
Dzwonek szkolny nie zabrzmiał więc dla większości polskich
dzieci przez kilka lat, dla niektórych nie zabrzmiał już niestety w ogóle. Nic więc dziwnego, że od tamtego czasu starsze pokolenia wspominają „pierwszy dzwonek” jako symbol
stabilizacji i pokoju, momentu, w którym można odetchnąć
z ulgą i uronić łzę. Podniosły, uroczysty charakter jest tutaj
zatem jak najbardziej na miejscu. Jak zapowiada MEN, rok
szkolny 2016/2017 będzie to pierwszy rok wielkich zmian,
oby przyniósł on jak najlepsze i jak najtrwalsze owoce.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
26 września to dzień, w którym Rada Europy chce zachęcić 800 milionów Europejczyków z 47 krajów do nauki języków obcych – niezależnie od wieku. W Szkole Podstawowej
SPSK w Siniarzewie podjęliśmy tę szczytną akcję, organizując
językową, artystyczną i degustacyjną prezentację dorobku
kulturowego paru krajów europejskich. W tym roku wyróżniliśmy Wielką Brytanię, Włochy, Francję, Grecję, Hiszpanię
oraz, naturalnie, gospodarza imprezy, czyli Polskę. Europejski
Dzień Języków Obcych miał u nas charakter konkursu, rozdano więc nagrody w postaci bonów na zakup gier edukacyjnych. Wszystkim dzieciom oraz wszystkim rodzicom dziękujemy serdecznie za wkład w życie szkoły.

CZYTANIE SIENKIEWICZA
W 2016 roku przypada setna rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza, pierwszego Polaka, któremu przyznano literacką Nagrodę Nobla. Nic zatem dziwnego, że Senat Rzeczypospolitej
Polskiej ogłosił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, ogłoszono też Narodowe Czytanie Sienkiewicza. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczniów z naszej szkoły włączyli się w tę
akcję. Fragmenty „Quo vadis”, powieści, która przyniosła autorowi największą, bo międzynarodową popularność, odczytały
panie Kamila Kotnowska (dla oddziału przedszkolnego), Małgorzata Bladoszewska (dla klas I-III) oraz Magdalena Bassa (dla
klas IV-VI).Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
16 września wszyscy uczniowie oraz nauczyciele z naszej
szkoły włączyli się w akcję sprzątania świata. Wraz z postępem techniki coraz ważniejsze staje się dbanie o czystość
własnego otoczenia oraz zarażanie tą dbałością innych ludzi.

Karolina Gralak
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Memoria est vis magna
„Pamięć jest wielką siłą!” – tak
głosi od wieków łacińska maksyma,
którą staramy się wdrażać w życie,
edukując i wychowując gimnazjalistów. Swoimi działaniami pedagogicznymi wskazujemy młodzieży wartości, które stanowią
o naszej tożsamości narodowej. Lekcje i działania pozalekcyjne w Gimnazjum im. Jana Kasprowicza od lat są drogowskazem do poszukiwania odpowiedzi na trzy pytania: Skąd
jesteś? Kim jesteś? Dokąd zmierzasz?
W tym roku szkolnym przyłączyło się do nas 29 uczniów
ze szkół podstawowych w Sędzinie, Siniarzewie i Zakrzewie.
Przez trzy najbliższe lata opiekować się nimi będą p.p. Monika Gołaś (I a) i Magdalena Gąsiorowska (I b). Pozostali wychowawcy to: p.p. Anna Kacprzak (II a), Anna Grabowska
(IIb), Aleksandra Wilniewczyc (III a) i Ewa Marek (III b).

Społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele, rodzice –
w roku szkolnym 2016/2017 za priorytetowe działania wybrała kierunki wytyczone przez politykę oświatową państwa:
1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
Już 2 września gimnazjaliści wzięli udział w akcji Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, które
zorganizowała w Zakrzewie przed Domem Kultury Gminna
Biblioteka Publiczna.
W ramach tego działania realizujemy w gimnazjum projekt „Czytam, więc jestem” autorstwa p.p. Aleksandry
Wilniewczyc i Violetty Werner, który koordynuje KMC (Klub
Miłośników Czytania) zrzeszający uczniów i nauczycieli. Nasz
Klub pracuje już od trzech lat. W tym roku szkolnym nadal
będziemy organizować biwaki czytelnicze pod hasłem „Nocne gimnazjalistów czytanie”. Ponadto przyjęliśmy wniosek
do całorocznej pracy – systematyczne czytanie lektury wybranej przez uczniów na zajęciach z wychowawcą, podczas
godzin bibliotecznych i świetlicowych. Nasza szkolna biblioteka wzbogaciła się o bardzo wiele ciekawych książek, które
zakupiliśmy w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. Dzięki 20% wsparciu organu prowadzącego
na bibliotecznych półkach pojawiły się nowości czytelnicze
za 5 tys. zł. Jest zatem w czym wybierać.
Szczególnie popularyzowanie czytelnictwa dotyczy lekcji języka polskiego. Uczniowie, by otrzymać z przedmiotu
dobre oceny, zobowiązani są do prezentacji na forum klasy dodatkowych lektur, które sami sobie wybierają. Ponadto w tym roku szkolnym trzecioklasiści (z III b) omówią dodatkowe książki z beletrystyki światowej: „Dziecko Noego”
Erica-Emmanuela Schmitta, „Chłopca w pasiastej piżamie”
Johna Boyne’a i „Złodziejkę książek” Zusaka Markusa. Serdecznie polecamy je wszystkim miłośnikom czytania.
2. 	Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
Od 1 września gimnazjum bierze udział w pilotażowym
wdrożeniu programowania w edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkołach. Program zajęć
informatycznych pn. „Jestem, uczę się, programuję!” zo-

stał opracowany przez nauczyciela informatyki p. Stanisława Rynieckiego jako innowacja pedagogiczna. Skierowany
został do gimnazjalistów z pierwszych i drugich klas. Klasy
trzecie realizują elementy programowania w ramach zajęć
pozalekcyjnych (na kółku informatycznym).
3. 	Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
W ramach trzeciego kierunku już pierwszego września
gimnazjaliści uczcili pamięć bohaterów II wojny światowej.
Samorząd Uczniowski zredagował pod opieką p. Aliny
Książkiewicz gazetkę historyczną na temat kampanii wrześniowej. Przybliżyła ona uczniom przede wszystkim dwie
daty – 1 września i 17 września 1939 roku.
Już teraz intensywnie pracujemy nad wieczornicą patriotyczną, którą w tym roku zatytułowaliśmy słowami z Ignacego Krasickiego – „Święta miłości, kochanej ojczyzny…”
Ważną postawą w życiu młodego człowieka jest koleżeńskość, która rozwijana i pielęgnowana często przeradza
się w przyjaźń. By wyeksponować tę wartość, wychowawcy klas pierwszych zorganizowali 23/24 września dla swoich
podopiecznych biwak integracyjny. Na nudę nie było czasu,
czego dowodem są zdjęcia.

By sprostać zadaniu dotyczącemu postaw i wartości
w tym roku szkolnym powołaliśmy szkolnego koordynatora
ds. kultury, została nim p. Anna Grabowska. Będzie śledzić
ważne działania w naszym regionie, by móc je zaproponować uczniom i nauczycielom. Już 24 października pięćdziesięcioro gimnazjalistów wybiera się do Torunia na spektakl
teatralny „Dziady” wg Adama Mickiewicza. Mamy nadzieję, że takich atrakcji czeka naszą młodzież bardzo wiele.
A.L. i V.W.
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DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
W Gminie Zakrzewo działa pięć Kół
Gospodyń Wiejskich. Aktywnie działają
panie w Sędzinie, Siniarzewie, Kolonii
Bodzanowskiej, Ujmie Dużej oraz Woli
Bachornej. Koła Gospodyń Wiejskich są
organizacjami społecznymi działającymi
dla dobra swoich małych miejscowości.
Przyczyniają się do aktywizacji, integracji oraz służą wymianie doświadczeń
między członkiniami. Panie organizują
wiele ciekawych inicjatyw i reprezentują Gminę Zakrzewo w wielu konkursach
i przeglądach. Biorą udział w akcjach na
szczeblu powiatowym i wojewódzkim,
zdobywając nagrody. Dla naszych pań
ostatnie miesiące były bardzo aktywne.
W lipcu Koło Gospodyń Wiejskich
w Sędzinie wzięło udział w Konkursie Kulinarnym „Postaw na kaczkę” w Raciążku. Reprezentacja zdobyła tam I miejsce
w kategorii estetyka stoiska oraz dyplom za danie z kaczki. Było to niezwykle ciekawe doświadczenie, gdyż panie
uczestniczyły w takim konkursie po raz
pierwszy. 4 września w Siniarzewie odbywały się Targi Smaku organizowane
przez LGD w Aleksandrowie Kujawskim.

W konkursie tym wystartowały wszystkie koła z naszego terenu. Brały udział
w konkursie na najlepsze danie z kaczki, natomiast Koło Gospodyń z Kolonii
Bodzanowskiej reprezentowało Gminę
Zakrzewo w kategorii ekostoisko. Każde
koło przygotowało niezwykle apetyczne
dania, popisując się swoim kunsztem
kulinarnym. Dodatkowo panie zadbały o wygląd stoisk, prezentując wyroby
rękodzielnicze, nalewki, plony z własnych upraw. III miejsce w kategorii danie z kurczaka zdobyło Koło Gospodyń
Wiejskich z Sędzina za rolady z kurczaka
z pieczarką, szpinakiem i śliwką w sosie
żurawinowym. Za ekostoisko III nagrodę
zdobyła reprezentacja Kolonii Bodzanowskiej, otrzymała w nagrodę pawilon ogrodowy, który zapewne posłuży
mieszkańcom podczas imprez organizowanych w sołectwie.
Dom Kultury w Zakrzewie zorganizował paniom wyjazd do Lichenia na VI
Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu. Była to okazja do integracji i spędzenia dnia w towarzystwie
koleżanek w atmosferze wzajemnej

przyjaźni. Panie bardzo chętnie dzieliły
się swoimi doświadczeniami, zwiedzały
Licheń oraz uczestniczyły w atrakcjach
czekających na wszystkich przybyłych na
imprezę. Podczas wyjazdu można było
podpatrzeć, w jaki sposób działają koła
z innych części Polski, zdobyć kontakty
i spróbować potraw przez nie przygotowywanych. Na zakończenie panie spędziły miło czas podczas koncertu ELENI.
16 września panie spotkały się na
ognisku. Inicjatorem był Wójt Gminy
Zakrzewo p. Artur Nenczak oraz Dyrektor Domu Kultury p. Bartosz Podobieński. W spotkaniu uczestniczyli również
Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo
p. Wiesław Szczepański oraz Sekretarz
Gminy p. Jan Bąk. Panie przygotowały
poczęstunek, sałatki, ciasta, natomiast
panowie piekli kiełbaski i serwowali paniom dania. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Na spotkanie zaproszone zostały również panie, które
reprezentowały Gminę Zakrzewo podczas Dożynek Powiatowych w Bądkowie oraz Dożynek Gminno-Parafialnych
w Siniarzewie.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Monika Sicińska-Podobieńska
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W GMINIE ZAKRZEWO
W lipcu w ramach letnich wakacji
Dom Kultury w Zakrzewie oraz Świetlica
„EDEN” zorganizowali cykl zajęć „Akademia Sztuk Plastycznych” dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy mieli okazję wspólnie
spędzić czas w aktywny sposób. Dzieci
wykonywały prace plastyczne, wyjeżdżały na wycieczki: do kina w Toruniu i Silwerado City, gdzie można poczuć się jak
w miasteczku westernowym. Były strzały,
łapanie na lasso, ujeżdżanie byka i wiele
innych atrakcji. Jedną z propozycji był
również pokaz ratownictwa medycznego
i nauka pierwszej pomocy. Dzieci mogły
nauczyć się, w jaki sposób udzielać pomocy potrzebującym oraz w jaki sposób
bezpiecznie bawić się i poruszać po ulicy. Każdy otrzymał upominek w postaci
maskotki. W trakcie przygotowano także warsztaty rękodzielnicze ze zdobienia
lnianych torebek i worków oraz warsztaty
wykonywania magicznych kul do kąpieli.
Wszystkie swoje prace uczestnicy zabrali do domu. Na zakończenie półkolonii
zorganizowano grilla podczas spotkania
podsumowującego cały cykl zajęć.

W sierpniu odbyły się po raz pierwszy
wakacyjne zajęcia wyjazdowe. Gościliśmy w Kolonii Bodzanowskiej oraz Sędzinie, pracując z dziećmi, które nie mogły
uczestniczyć w lipcowych zajęciach. Podczas tych spotkań przygotowywane były
strachy na wróble, które następnie brały
udział w powiatowym konkursie organizowanym przez LGD w Aleksandrowie
Kujawskim. II miejsce zajęła w nim drużyna z Kolonii Bodzanowskiej, III drużyna z Sędzina. Wszystkie dzieci otrzymały
upominki i nagrody rzeczowe.
Z oferty Domu Kultury oraz świetlicy skorzystało 80 dzieci, które bardzo
chętnie przychodziły na zajęcia.
Serdeczne podziękowania dla wolontariuszki Justyny Mańkowskiej, sołtysa
Kolonii Bodzanowskiej p. Andrzeja Wąsikowskiego oraz OSP Sędzin za miłe przyjęcie i słodki poczęstunek podczas wspólnych spotkań. Do zobaczenia wkrótce…

wą, gdzie na wszystkich czekało mnóstwo atrakcji. Były stoiska z kujawskim
jadłem i rękodziełem. Podczas imprezy
odbywał się konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z kurczaka, tegorocznym targom towarzyszyła myśl przewodnia: „Mam smaka na kurczaka”.
W tym konkursie III miejsce zajęło Koło
Gospodyń Wiejskich z Sędzina. Podczas
targów przeprowadzony został konkurs na ekostoisko promujące gminę,
w którym wystartowało Koło Gospodyń
wiejskich z Kolonii Bodzanowskiej, zdobywając III miejsce.

Sierpień to czas, kiedy można odpocząć i spędzić czas aktywnie i przyjemnie.
Dom Kultury wspólnie z Kujawską Sekcją
Ratowniczą zorganizowali w Zakrzewie
I Piknik Ratowniczy. Ideą tego pikniku
była integracja wszystkich jednostek
ratowniczych powiatu aleksandrowskiego. Był przejazd służb ratowniczych z Jaranowa do Zakrzewa, podczas którego
jednostki z naszej Gminy dołączały do
korowodu. Brały w nim udział OSP z Gęsina, Sędzina, Koloni Bodzanowskiej, Zakrzewa i Siniarzewa. W trakcie pikniku
oglądać można było pokazy ratownictwa medycznego prezentowane przez
jednostki OSP Zakrzewo i Łódź oraz ratowników Kujawskiej Sekcji Ratowniczej
ze specjalistycznym sprzętem.
Dla wszystkich obecnych panie
z Koła Gospodyń Wiejskich z Ujmy Dużej przygotowały grochówkę. Dziękujemy wszystkim strażakom za pomoc
w obsłudze imprezy, paniom z KGW
Ujma Duża za grochówkę i pomoc w organizacji stoiska.

4 września w Siniarzewie odbyły
się w Dożynki Gminno – Parafialne. Ich
atrakcją były targi smaku organizowane
przez LGD z Aleksandrowa Kujawskiego. Mszę koncelebrowali proboszczowie parafii Siniarzewo, Sędzin i Zakrzewo ks.ks. Tomasz Bartkowiak,. Karol
Kaczewiak i Paweł Kacprzak. Delegacje
sołeckie przygotowały przepiękne kosze owocowo- warzywne oraz smaczne
chleby dożynkowe. Starostami dożynek
byli p.p. Jolanta Pałaszyńska i Stanisław
Serkowski.
Po uroczystej mszy wszyscy obecni
udali się na część kulturalno-rozrywko-

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli
organizację imprezy: pp. Barbarze i Marianowi Chojnickim (firma MASDROB
z Siniarzewa), pp. Renacie i Piotrowi
Matusiakom (Dwór Biesiadny w Zakrzewie), p.p. z KGW z Sedzina, Kolonii Bodzanowskiej, Woli Bachornej, Siniarzewa
i Ujmy Dużej, strażakom z OSP Kolonia
Bodzanowska.
Bartosz Podobieński
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LATO W SINIARZEWIE
Pogoda tego lata sprzyjała Kołu Gospodyń Wiejskich w Siniarzewie i nie zawiodła w kluczowych momentach, takich
jak sołtysiada, wycieczka do Poznania czy dożynki.
3 lipca odbył się piknik rodzinny zwany przez wszystkich
sołtysiadą. Sportowe zmagania w meczu piłki nożnej pomiędzy ojcami i synami zakończyły się wynikiem 3:3, natomiast
mecz piłki siatkowej pozostał nierozstrzygnięty, gdyż jego
zakończenie uniemożliwił zapadający zmrok. Ciąg dalszy za
rok. Goście oraz zawodnicy od godzin popołudniowych aż
do późnych godzin wieczornych mogli znaleźć smakowite
przysmaki prosto z grilla przy stole biesiadnym przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Siniarzewa oraz
napoje ufundowane przez państwa Chojnickich, za co bardzo im dziękujemy.

Jeszcze nie opadły emocje po Targach i Dożynkach, a już
przygotowywałyśmy się do wyjazdu na 150-lecie Kół Gospodyń
Wiejskich, które to obchody miały miejsce w Licheniu 11 września. Wspaniała atmosfera i zdjęcie z Piotrem Cyrwusem to miłe
wspomnienia tej imprezy.
Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagali w naszej
działalności i wzięli udział w naszych projektach.
Pozdrowienia z KGW Siniarzewo
B. Stolcman

Piknik – MASDROB Siniarzewo
27.08.2016 r. firma MASDROB pp. Chojnickich zorganizowała coroczny piknik dla pracowników i zaprzyjaźnionych
firm połączony z zawodami wędkarskimi o Puchar Przechodni Wójta Gminy Zakrzewo i właścicieli firmy MASDROB. Na
uczestników, oprócz pucharu w zawodach drużynowych,
czekały atrakcyjne nagrody w rywalizacji indywidualnej. Drużynowo zwyciężyli zawodnicy „KARP” Zakrzewo, a indywidualnie I miejsce zajął p. Sławomir Jaroszewski – Zakrzewo
(telewizor), II p. Wojciech Tokarski – MASDROB (kosiarka do
trawy), III p. Sławomir Grzegorzewski – MASDROB (robot kuchenny). Nagrody ufundowali kooperanci na stałe współpracujący z firmą MASDROB, za które bardzo dziękujemy.
Ale jak piknik, to piknik!! Nie zabrakło dobrej zabawy przy
zespole muzycznym, grillu, grochówce i wielu atrakcjach dla
najmłodszych, m.in. dmuchanych zjeżdżalniach, bungee, pokazie Zumby i płonących pochodniach. Najwięcej emocji wywołały jednak cukierki z „nieba” rzucane przez paralotniarzy.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za dobrą zabawę.

Słoneczna pogoda dopisała również 16.08.2016 r. na
wycieczce do Poznania. W Puszczykowie w Muzeum Arkadego Fiedlera byliśmy oprowadzani przez synów znanego
podróżnika p.p. Marka Fiedlera oraz Arkadego Radosława
Fiedlera. Dopełnieniem wizyty było pamiątkowe zdjęcie na
statku „Santa Maria”. W nieco bliższe nam czasy przeniosło
nas Muzeum Wojskowe w Cytadelach Poznańskich. Czołgi,
samoloty oraz działa artyleryjskie i przeciwlotnicze pokazywał nam przewodnik, który swoim entuzjazmem i wiedzą
zaciekawił nawet największych laików. Po obiedzie przyszedł
czas na chwilę relaksu, czyli ZOO dla miłośników zwierząt
oraz Termy Maltańskie dla entuzjastów wodnej rozrywki. Po
całym dniu niesamowitych wrażeń i nowych doświadczeń
spędziliśmy wieczór na rynku Poznania.

W drodze powrotnej snułyśmy już plany na następną wycieczkę oraz dożynki Gminne, które odbyły się 4.09.2016 r.,
oczywiście z naszym udziałem. Koleżankom z KGW Sędzin
oraz KGW Kolonia Bodzanowska gratulujemy nagród w V Targach smaku „Partnerstwo z Kuchnią ziemi Kujawskiej”.

Bladoszewska Małgorzata
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Wycieczka do Warszawy
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej SPSK w Siniarzewie w dniach 18-19.06.2016 r. zorganizowała dla absolwentów
wycieczkę do Warszawy. Wyjazd pełen był atrakcji, począwszy
od środka transportu, jakim były pociąg i metro, przez zwiedzanie Warszawy, po nocleg w Państwowej Straży Pożarnej.
Zwiedziliśmy m.in. Stare Miasto, Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik. Wycieczka

całkowicie bezpłatna dla szóstoklasistów była możliwa dzięki
funduszom pozyskanym z balu karnawałowego, który odbył
się 5.01.2016 r. Rada Rodziców i uczniowie klasy VI bardzo
dziękują księdzu proboszczowi z Siniarzewa, dyrekcji Szkoły
Podstawowej w Siniarzewie, firmom prywatnym i instytucjom
gminnym za hojne wsparcie naszej inicjatywy. Dzięki Państwu
uczniowie przeżyli niezapomniane chwile.

Rada Rodziców

Z działalności Klubu Seniora 50+
To już osiem lat.
16.04.2016 r. w Domu Kultury w Zakrzewie miała miejsce wyjątkowa uroczystość – swoje 8-lecie świętował Klub
Seniora 50+. Spotkanie odbyło się z udziałem licznego grona gości. Obecni byli przedstawiciele władz gminy Zakrzewo
i Domu Kultury oraz delegacja z zaprzyjaźnionego Klubu Seniora z Bądkowa.
Uroczystość otworzyła kol. M. Sikorska, która powitała
przybyłych gości i wszystkich członków, następnie odśpiewano hymn Klubu. Zakończeniem części oficjalnej było wręczenie przez Pana Wójta podziękowań członkom Klubu, którzy
swoim zaangażowaniem i pracą wspierają działania Klubu.
Później była część artystyczna, po której na salę wjechał tort
podany z symboliczną lampką szampana. Całość zwieńczyła
zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.
Dostojni Seniorzy, życzymy dużo zdrowia i aktywnej działalności na kolejne lata!

Majówka z seniorami
Kiedy zaczyna się wiosna, każdego z nas ciągnie na spotkania towarzyskie.
Zarząd Klubu Seniora 50+podjął kolejną inicjatywę ukierunkowaną na aktywizację jego członków i 12.05.2016 r.
w parku rekreacyjnym w Zakrzewie, tzw. „Olszynkach”, zorganizował majówkę. Był to czas zabawy, integracji i biesiadowania przy ognisku pod gołym niebem. Seniorzy spotkali
się przy wspólnym stole, śpiewali, wspominali i cieszyli się
z bycia razem. Spotkanie to mogło odbyć się dzięki życzliwości prezesa Koła Wędkarskiego w Zakrzewie p. Wojciecha
Króla, który wraz z żoną zaszczycił nas swoją obecnością. Ponadto ugościł nas rybami złowionymi w stawie. Dziękujemy!
Serdeczne podziękowania kierujemy również do tych,
którzy pomogli w organizacji tego spotkania.

R.M. Sikorscy
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Czytam, więc jestem
Witold Szabłowski to świetny polski reporter, który zdobył szereg prestiżowych nagród literackich i po którego
książki naprawdę warto sięgać. Z końcem
sierpnia ukazała się jego pozycja „Sprawiedliwi zdrajcy Sąsiedzi z Wołynia”.
Szabłowski pokazuje, że trudny dla
Wołynia rok ‘43 to nie tylko rzeź Polaków, ale również wielu bohaterskich
Ukraińców, którzy jak niegdyś Polacy
Żydów, tak i oni ratowali Polaków, narażając własne życie. Reporter przemierzył Ukrainę, by wśród zdrajców znaleźć

sprawiedliwych. Spotyka ludzi, którzy
pamiętają ten straszliwy czas. „Jedni
pomagali mordować, a czasem nawet
zabijali swoje polskie żony i dzieci. Ale
inni ryzykowali życie, chowając Polaków
na strychach, w schowkach i stodołach.
Co spotkało panią Hermaszewską, gdy
z półtorarocznym Mirkiem w ramionach uciekała przed banderowcami?
Jakim cudem dziesięć tysięcy Polaków
przetrwało w pospiesznie zbudowanej warowni, z której nie było żadnej
ucieczki? Czy żeby ratować innych,
trzeba zdradzić swoich? Co polska pamięć o ukraińskich sprawiedliwych

mówi o naszej tożsamości? Dlaczego
w trudnych czasach największym bohaterstwem bywa zachowanie się po
ludzku?” Szabłowski szuka odpowiedzi
na te i podobne pytania, bo twierdzi, że
żadna z kart historii nie jest wyłącznie
czarna. Zawsze są dwie strony.
Hanna Kral, polska królowa reportażu, zachęca na okładce książki Szabłowskiego: „Czytajcie państwo, czytajcie. Dowiecie się – jak wielkie może być zło i jak
wielkie dobro potrafi być. I nie zapominajcie pomyśleć, co wy byście wtedy…”

Polecam serdecznie
V.Werner

Nowinki z Sędzina
Biesiada Sołecka w Sędzinie
9 lipca 2016 roku o godz. 18:00 w Sędzinie zaczęła się
biesiada sołecka. Przybyli licznie mieszkańcy i zaproszeni
goście. Bawiliśmy się do późnych godzin wieczornych. Sołtys p. Monika Bączkowska wraz z zastępcą p. Anną Filipiak
serdecznie dziękują p. Wójtowi Arturowi Nenczakowi oraz
p. Skarbnik Ewie Milewskiej za przybycie i udział w zabawie.
Dziękujemy również za umilenie czasu najmłodszym p. Katarzynie Filipiak oraz didżejowi Michałowi Adamskiemu za
oprawę muzyczną. Mamy nadzieję, że coroczna impreza będzie integrowała mieszkańców.

z kurczaka z żurawiną, szpinakiem i pieczarkami w cieście
serowym).
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: firmie MASDROB Mariana Chojnickiego, firmie NGarden Krzysztofa Nenczaka oraz pp. Aldonie i Robertowi Kalwatom z Sędzina.

Postaw na kaczkę
23 lipca 2016 roku odbyły się Dni Raciążka połączone z piknikiem „Postaw na Kaczkę”, promującym potrawy
z kaczki. Gminę Zakrzewo reprezentowały panie z KGW Sędzin i w konkursie kulinarnym zdobyły I miejsce za najlepiej
przygotowane stoisko.
Zarząd KGW

Wyjazd do Lichenia
Panie z KGW Sędzin serdecznie dziękują Panu Wójtowi
oraz Panu Dyrektorowi Domu Kultury w Zakrzewie za zorganizowanie interesującego wyjazdu do Lichenia związanego
z VI Ogólnopolskim Zjazdem Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich. Atrakcją
spotkania był koncert Eleni. Dziękujemy także za integracyjnego grilla w „Olszynkach”.

Zarząd KGW

Dożynki Gminno – Parafialne w Siniarzewie
4 września 2016 r. odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki
zorganizowane przez Gminę Zakrzewo w Siniarzewie. Jedną z wielu imprez plenerowych towarzyszących dożynkom
była degustacja tradycyjnych przysmaków kuchni kujawskiej.
W konkursie „Mam smaka na kurczaka” zorganizowanym
przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” potrawa Pań z KGW Sędzin zajęła III miejsce (rolada

Zarząd KGW
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Wieści z Kolonii Bodzanowskiej
Sołtysiada, w niektórych kręgach zwana „Sołtysianką”,
odcinek 11, już za nami.
– I co? – Jak było? – Pięknie było!
Temperatura optymalna, słoneczko tak w sam raz, nawet
deszczyk nas delikatnie skropił. Opatrzność w postaci naszych wspaniałych strażaków czuwała nad bezpieczeństwem
imprezy. Ależ oni świetnie wyglądali podczas pokazu pracy
ręcznej pompy, w swoich nowych koszulkach z logo OSP.
Dzieci mogły się wyszaleć w zabawie. Dla nich przygotowany został m.in. dmuchany zameczek. Nowością w tym
roku był dmuchany byk i żółwik, a także przezabawne popisy klaunów z gościnnym udziałem Minionka. Dorośli wzięli
udział w konkursach z nagrodami. Dla wszystkich dużych
i małych mieszkańców i gości przygotowaliśmy żarełko.
Mistrzowski żurek pani Wandy Oźminy wspaniale się komponował z wyśmienitym chlebem z własnego wypieku. Do
tego jeszcze wspaniałe kiszone ogórki, smalczyk ze skwarkami, kiełbaski z ogniska, frytki i pizza, na deser pyszne ciasta.
A wieczorem poszliśmy w tany, do których przygrywał duet
„Euphoria” p. Radka Wróblewskiego.
Kolejny raz okazało się, że współpraca mieszkańców naszej wioski działających w różnych organizacjach: KGW i OSP
oraz sołtys z Radą Sołecką przynosi efekty. I to jest piękne.

Odwiedzili nas pasjonaci z klubu motocyklowego z Włocławka. Ach, ci wspaniali mężczyźni na swych ryczących maszynach! Odjeżdżali, zachwyceni naszą sołtysianką … wróć
sołtysiadą. Rezerwują sobie już czas na następny rok, a to już
inna opowieść.
Sołtys dziękuje sponsorom: KGW, OSP, Radzie Sołeckiej,
R. M. Kornackim, przedstawicielowi PZU A. Ostromęckiemu,
radnej powiatowej M. Banaszkiewicz oraz wszystkim, którzy
pomagali przy organizacji imprezy.

Iwona Kapelak

DOŻYNKI ZE SMAKIEM ZIEMI KUJAWSKIEJ
O kurczę blade
A kura twa mać!
Wznieśmy toast skrzydełkiem
Za przyjaźń naszą, co ma trwać
I trwać... i trwać!
Kurczak faszerowany, kotlety drobiowe siekane, makaron faszerowany... imponująca ilość potraw z drobiem w roli
głównej. Nasze Koło ograniczyło się tym razem „tylko” do
22 rodzajów. Do tego przepyszne ciasta, chleb z własnego wy-

pieku, cudowne nalewki, wspaniałe rękodzieło. Summa summarum – galancie nam to wyszło. Dowcip polega na tym, że
wróciłyśmy wieczorem głodne, nie zdążyłyśmy nawet popróbować... bo dla nas już zabrakło. Zresztą odwiedzający nasze
stoisko nie dali nam na to czasu. Kropką nad „i” naszego udziału w targach jest trzecie miejsce w konkursie na ekostoisko.
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, firmie MASDROB i właścicielom Dworu Biesiadnego w Zakrzewie.

Iwona Kapelak
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PIKNIK W MICHAŁOWIE

15 lipca odbył się Piknik Integracyjny w Michałowie zorganizowany przez sołtysa p. Radosława Matuszewskiego.
Było wiele wspaniałych zabaw i konkursów dla dzieci.
Serdecznie dziękuję mieszkańcom naszej wsi, którzy przyczynili się do pomocy w zorganizowaniu tej imprezy: p.p.
Barbarze, Marii, Julicie, Joannie Lewandowskim, Joannie
Przybysz, Katarzynie Czyżnikiewicz, druhom OSP Sędzin oraz

sponsorom: p. Marcinowi Kowalczykowi (firma AGROPOL
z Zakrzewa), p. Piotrowi Matusiakowi (Dwór Biesiadny z Zakrzewa), gospodarstwu OHZ Michałowo.
					
Do zobaczenia za rok.

sołtys Michałowa
Radosław Matuszewski

My też czytaliśmy „Quo vadis” .
W tym roku po raz pierwszy
Gminna Biblioteka Publiczna
wzięła udział w ogólnopolskiej
akcji Narodowe Czytanie. Do
wspólnego czytania „Quo vadis”
zasiedli przedstawiciele władz
samorządowych,
gimnazjum,
OSP oraz czytelnicy zakrzewskiej biblioteki. Słuchaczami byli
uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza
oraz mieszkańcy.
Przypomnijmy – „Narodowe Czytanie” to akcja zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, mająca
popularyzować fundamentalne w polskiej kulturze dzieła,
wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, a także promować
kulturę żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach.
Akcja Narodowego Czytania będzie w naszej miejscowości kontynuowana w następnych latach, a więc do zobaczenia za rok.

E. Krzyżaniak
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