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jubileusze

„Kocha się naprawdę i do końca
tylko wówczas, gdy kocha się zawsze,
w radości i smutku, bez względu
na dobry czy zły los.”
Jan Paweł II

Diamentowe i Złote

Zwyczajowo już od 11 lat pamiętamy o Naszych Jubilatach obchodzących swoją rocznicę ślubu 50 i 60-lecia Pożycia Małżeńskiego. Wszystkie Pary obchodzące w danym roku kalendarzowym Diamentowe lub Złote Gody spotykają się na wspólniej
uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Za każdym razem podczas wręczania medali, dyplomów,
prezentów i kwiatów. Jubilaci nie potrafią ukryć wzruszenia.
W tym roku spotkaliśmy się na tej wzniosłej uroczystości 18 października 2019 r. w „Dworze Biesiadnym” w Zakrzewie.
Aktu dekoracji medalami dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy Zakrzewo Pan Artur Nenczak.
Listy Gratulacyjne zostały przekazane z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo Pana Tadeusza Lipowskiego.

Państwo
Państwo
Państwo
Państwo

Halina i Zbigniew Fronczak z Sędzina-Kolonii
Wiesława i Tadeusz Klocek z Sędzina
Grażyna i Jerzy Kujawa z Woli Bachornej
Halina i Ryszard Matusiak z Zakrzewa

Państwo Irena i Izydor Balcerak z Sędzina
Państwo Teresa i Stanisław Kurtys z Siniarzewa

Wśród zebranych obecni byli również członkowie najbliższej rodziny, znajomi, przyjaciele. Z tej okazji były okolicznościowe wystąpienia, życzenia oraz kwiaty. Szczególne wyrazy serdeczności z Bożym Błogosławieństwem przekazał osobiście
ks. Mariusz Idczak. Jubilaci oraz zgromadzeni goście uczcili uroczystość lampką wina, które zostało ufundowane przez Państwa Kurtysów. Oprawę artystyczną zapewnił nam Zespół „Retro”, który uświetnił niniejszą uroczystość piosenkami nawiązującymi do okazji.

jubileusze
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Uroczystości tej przyświeca szczególny charakter, ponieważ Jubilaci są ambasadorami miłości, wzorem zgody i miłości
małżeńskiej dla wszystkich tych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim. W dzisiejszych czasach, kiedy to małżeństwo zmaga się z zupełnie innymi przeciwnościami losu aniżeli dawniej, dbanie o stałość rodziny staje się nie lada wyzwaniem. Dlatego Jubilaci zasługują na szacunek i wyrazy uznania za przykład, jaki dają młodemu pokoleniu szczerze powtarzając formułę przysięgi małżeńskiej – „w zdrowiu i chorobie, dopóki śmierć nas nie rozłączy”. Należy podkreślić fakt, że
obchodzone tradycyjnie 50 i 60-lecie nie jest zamkniętym katalogiem tak okrągłych rocznic zawarcia związku małżeńskiego,
Wójt Gminy Zakrzewo wciąż oczekuje na Pary, które będą obchodzić kolejne rocznice ślubu: Żelazną – 65, Kamienną -70,
Brylantową – 75 oraz Dębową – 80 wspólnie przeżytych lat.
Szanowni Jubilaci życzymy Wam, abyście dalej szli przez życie, trzymając się mocno za ręce, zawsze uśmiechnięci,
zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć.

Państwo Teresa i Stanisław Kurtys

Państwo Irena i Izydor Balcerak

Państwo Wiesława i Tadeusz Klocek

Pani Halina Matusiak

Państwo Halina i Zbigniew Fronczak
M. Kotas
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w samorządzie i o samorzĄdzie

Z OBRAD RADY GMINY
21 października br. na wniosek Wójta Gminy zwołano Sesję Nadzwyczajną, na której Radni podjęli uchwałę w sprawie
zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Sędzin i Ujma
Duża na lata 2019‑2026.
8 listopada br. odbyła się XI Sesja Rady Gminy Zakrzewo,
na której Radni podjęli następujące uchwały:
1) Zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakrzewo za 2019 rok;
2) Zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2019‑2026;
3) Obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zakrzewo w 2020 roku;
4) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień w tym podatku w 2020 roku;
5) Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020;
6) Ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu
części lub całości będących w zakresie zadań własnych
Gminy;

7) Określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od odpłatności i tryb pobierania opłat;
8) Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
9) Przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok;
10) Wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w obrębie Zakrzewo wchodzącej w skład zasobu
gminy Zakrzewo;
11) Zmieniającą uchwałę w sprawie dopłat do 1 m3 ścieków
z terenu Gminy Zakrzewo;
12) Stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zespole Szkół w Zakrzewie.
M.K.

Podatki w Gminie Zakrzewo
Na obszarze Gminy Zakrzewo stawka podatku rolnego
w 2020 r. wynosi 54,00 zł za 1 dt (q)
Na obszarze Gminy Zakrzewo stawka podatku leśnego
w 2020 r. wynosi 194,24 zł za 1m3
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na obszarze Gminy Zakrzewo w 2020 r.
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0, 90 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,75 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od 1m² powierzchni.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398), i położonych na
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabu-

2.
a)
b)

c)
d)

e)

3.

dowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,10 zł od 1m2 powierzchni;
od budynków lub ich części:
mieszkalnych – 0,25 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł od
1m2 powierzchni użytkowej,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
11,18 zł od 1m2 – powierzchni użytkowej,
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,80 zł od
1m² powierzchni użytkowej,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej.
od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie
art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3‑7. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych.
M.R.

W zdrowym ciele zdrowy duch

W Gminie Zakrzewo realizowany jest projekt pt.: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Projekt wdrażany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 11.1 Włączanie społeczne na
obszarach objętych LSR, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt będzie realizowany od 01.03.2020 r. do
30.06.2020 r. na terenie Gminy Zakrzewo (województwo
kujawsko-pomorskie). W ramach projektu prowadzone będą
zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej,

integracja o charakterze społecznym, edukacja dzieci i młodzieży zachęcająca do aktywności fizycznej, propagowanie
zdrowych nawyków.
Zajęcia są skierowane do osób zamieszkujących na terenie
gminy Zakrzewo należących do osób wykluczonych społecznie lub osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym bądź zamieszkujących teren objęty programem
rewitalizacji.
Dofinansowanie projektu z UE: 47 531,50 zł
Wartość projektu: 50 531,50 zł
M. S.-P.
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Ważna informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny!
Wszystkie osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,
które zawnioskowały o nią przed 1 stycznia 2018 r., do
końca roku 2019 mogą nadal bezpłatnie domówić drugą
elektroniczną formę tej Karty. Począwszy od stycznia będzie się to wiązało z opłatą 9,21 zł.
Należy przypomnieć, że od 1 stycznia 2018 r. KDR dostępna jest również w formie aplikacji na urządzenia mobilne –
smartfona, tablet.
Dzięki w/w rozwiązaniu jedna aplikacja może wyświetlić
Kartę jej posiadacza (rodzica), jak również karty pozostałych
członków rodziny. Ponadto, pozwala na wyszukanie najbliższych punktów, w których KDR jest honorowana.
Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej
Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom
rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co
najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub
osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty
Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
• w wieku do 18. roku życia,

• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących
się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy
w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej
troje dzieci spełniających powyższe warunki.
Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy
rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd
nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku
do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również
rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom
dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci
z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
Na podstawie
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne
przygotowała A. Lewandowska

XXIX Olimpiada Wiedzy Rolniczej
Dnia 7 listopada 2019 roku w Sali Kominkowej Zespołu
Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim odbyła się XXIX Olimpiada Wiedzy Rolniczej –
eliminacje powiatowe. Organizatorem Olimpiady jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Za organizację eliminacji powiatowych odpowiadał Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego (PZDR) w Aleksandrowie
Kujawskim. W olimpiadzie mogli startować rolnicy z terenu
powiatu aleksandrowskiego, właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami. Mogły to być
osoby prowadzące własną, dodatkową działalność w ramach
gospodarstwa rolnego. Nie mogły natomiast uczestniczyć
w Olimpiadzie osoby pracujące dodatkowo poza gospodarstwem oraz uczniowie szkół i uczelni dziennych. Uczestnicy
musieli spełnić kryterium wieku od 18 do 40 roku życia.
W Olimpiadzie wzięło udział 16 rolników z terenu powiatu aleksandrowskiego. Musieli oni zmierzyć się z pisemnym
testem, który składał się z 38 pytań jednokrotnego wyboru
przygotowanych przez specjalistów zakładowych ODR z Minikowa, Przysieka i Zarzeczewa. W składzie Komisji Konkursowej
wystąpiły następujące osoby: Pan Andrzej Nowicki (Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim), Pan Adam
Potaczek (Wicestarosta Aleksandrowski), Pani Malwina Andrusiak (Zastępca Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski), Pan Piotr
Maciejewski (Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), Pan Franciszek Kaczorowski
(Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej z Bądkowa),
oraz przewodnicząca Pani Katarzyna Chudziak (Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego). Stopień trudności
był wysoki, a rywalizacja o najlepsze miejsca dodawała lekkiej
adrenaliny. Jak co roku, w czołówce uczestników nie mogło
zabraknąć rolników z naszej gminy. Na drugim miejscu uplasował się Pan Błażej Dzioba z Ujmy Dużej (gmina Zakrzewo).
Komisja zorganizowała także ustną dogrywkę o IV i V miejsce. Zwycięzcą tejże potyczki, a zarazem zdobywcą IV miejsca
okazał się Pan Rafał Krzemiński z Sędzina (gmina Zakrzewo).
Laureatem I miejsca i zdobywcą największej liczby punktów
został Pan Sławomir Jaskólski z Kaniewa (gmina Bądkowo),
który to reprezentował nasz powiat aleksandrowski na Finale
Wojewódzkim Olimpiady, który miał miejsce dnia 21 listopada
2019 roku w Przysieku.
W trakcie Olimpiady odbyło się również interesujące
szkolenie na temat „Produkcja rolna na terenach objętych
programem działań na OSN – obowiązki i wymogi dla rolników” poprowadzone przez Panią Agnieszkę Szczepańską
z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Zarzeczewie.

Dzięki wsparciu sponsorów Olimpiada co roku zachęca
młodych rolników z powiatu aleksandrowskiego do uczestnictwa w niej, a tym samym do pogłębiania wiedzy w dziedzinie rolnictwa. Chcemy z tego miejsca podziękować serdecznie
Gminie Zakrzewo, Firmie Agropol Pana Marcina Kowalczyka, oraz Firmie SławBud Pana Sławomira Tobjasza za pomoc
i wsparcie finansowe na zakup nagród dla laureatów.

Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku do wzięcia udziału w Jubileuszowej XXX-tej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej.
Arkadiusz Kaźmierczak
PZDR Aleksandrów Kujawski
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oświata i wychowanie

jestem sobie przedszkolaczek...

Wieści z Publicznego Przedszkola „Uśmiech Malucha” w Zakrzewie
„Bezpieczny Przedszkolak”
20 września nasze przedszkole
odwiedzili funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim
oraz Posterunku Policji w Konecku. Przybliżyli oni dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
oraz przypomnieli numery alarmowe. Największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego,
niezbędnego podczas wykonywania pracy policjanta. Dzieci
dzieliły się także swoimi doświadczeniami, pokazały, że są
odpowiedzialne i wiedzą, jak należy się zachowywać na drodze i w najbliższym otoczeniu.
Urodziny Kubusia Puchatka
We wtorek 15 października świętowaliśmy Urodziny
Kubusia Puchatka. Była fantastyczna zabawa, dzieci tańczyły do swoich ulubionych piosenek, było mnóstwo śmiechu
przy konkursach, zagadkach, wykonywaniu prac plastycznych różnymi technikami. Wreszcie nastąpił oczekiwany moment. Solenizant przywiózł dla każdego dziecka „małe co
nieco” – muffiny, za które serdecznie dziękujemy naszym
Rodzicom. Wszystkie dzieci odśpiewały głośne sto lat, a Kubuś zdmuchnął świeczki. To był dzień pełen wrażeń.

„Dzielny skrzat”
Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa uroczystość
dla dzieci, które po raz pierwszy w tym roku szkolnym zawitały do naszego przedszkola. Podczas uroczystości dzieci
w odświętnych strojach pięknie zaprezentowały program
artystyczny wszystkim zaproszonym gościom, m.in. recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. Pani dyrektor za
pomocą „magicznego ołówka” dokonała pasowania każdego przedszkolaka. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy, upominki dla każdej z grup oraz
słodkości od zaproszonych gości. Ostatnim punktem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców, na którym nie zabrakło miłej i radosnej atmosfery.

Obchody Odzyskania Niepodległości
W naszym przedszkolu 8 listopada obchodziliśmy 101
Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości z tej okazji wszystkie dzieci odświętnie ubrane, grono pedagogiczne
i pracownicy administracji szkolnej o godzinie 11.11 zebrali się na szkolnym korytarzu, aby uroczyście odśpiewać
Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. W ramach obchodów dzieci utrwaliły znajomość symboli narodowych, poszerzyły swoją wiedzę na temat własnej ojczyzny oraz wykonały
prace plastyczne o tematyce patriotycznej.
Dzień Poczty Polskiej
18 października obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Poczty Polskiej. Poznaliśmy zawód listonosza i jego
obowiązki. Teraz już wiemy, że to on dostarcza do domów
wszystkie listy i paczki. Mieliśmy także okazję odwiedzić
Urząd Pocztowy w Zakrzewie. Zobaczyliśmy jak wygląda praca na poczcie, co jest potrzebne, aby wysłać list. Z okazji tego
święta dzieci złożyły serdeczne życzenia Pracownikom Poczty.

A. Żbikowska
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Wieści z PSP w Sędzinie
Dzień papieski
W niedzielę 13 października obchodziliśmy XIX Dzień Papieski. Tegoroczne
hasło to „Wstańcie chodźmy”. Tradycyjnie i w tym roku uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do zbiórki, by wesprzeć
Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia
oraz młodzież w rozwijaniu edukacyjnej
drogi. Tym razem pogoda nam dopisała. Dziękujemy wszystkim darczyńcom
i wolontariuszom.
Monika Gruzel, Leszek Gruzel

Przyroda nas inspiruje
Środa 16 października dla naszych
drugoklasistów była dniem pełnym
wrażeń. Korzystając z pięknej, jesiennej
pogody wybraliśmy się na wycieczkę
do Kobielic. Podczas spaceru po lesie
obserwowaliśmy florę i faunę, zbieraliśmy okazy przyrodnicze, które wzbogaciły nasz klasowy kącik. Były zabawy
i konkursy. Nasza wyprawa zakończyła
się ogniskiem zorganizowanym przez
rodziców. Był to mile spędzony czas na
świeżym powietrzu, który długo zostanie w naszej pamięci.

kaz radiowozu policyjnego. Dziękujemy
za to spotkanie.
Monika Gruzel

„Pociąg do wolności”
To montaż słowno – muzyczny zaprezentowany 08.11.2019 r. przez
uczniów naszej szkoły, aby upamiętnić rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę. W trakcie podróży pociągiem zatrzymywaliśmy się na rożnych stacjach: NIEWOLA, POWSTANIA,
I WOJNA ŚWIATOWA, aby ostatecznie
dotrzeć do tej najbardziej upragnionej
stacji WOLNOŚĆ. O godz. 11.11. na
placu obok Domu Kultury w Zakrzewie, wspólnie z rówieśnikami z naszej
gminy, odśpiewaliśmy cztery zwrotki
hymnu narodowego. Chcieliśmy przypomnieć, że takie wartości jak miłość
i postawa szacunku wobec Ojczyzny we
współczesnych czasach są nadal aktualne. My mamy dziś szczęście dorastać
w wolnym kraju. Pamiętamy jednak
o tym, że przodkom winniśmy pamięć,
a Ojczyźnie – miłość.

kamy na spełnianie się andrzejkowych
przepowiedni. Oliwko, Julko, Panie Radku dzięki za ostatnie superandrzejki!
Agnieszka Danafeld

W górę serca
W listopadzie Samorząd Uczniowski
sprzedawał Świąteczne Kartki Dobroczynne. Mimo chłodu zrobiło się ciepło.
Nawet, gdy gdzieś w duszy czaiły się
małe i większe smutki, zrobiło się też
radośniej, bo tak to właśnie zadziałały
owe tradycyjne kartki świąteczne, które kupowali uczniowie i nauczyciele, by
na święta wysłać je komuś bliskiemu.
Dochód z ich sprzedaży przekazaliśmy
Stowarzyszeniu Sursum Corda, a ono zainwestuje pieniądze w niesienie pomocy
chorym i niepełnosprawnym, którzy są
objęci programem „Na ratunek”.
Od listopada zaczęliśmy także zbierać nakrętki po wodzie, napojach, sokach, chemii gospodarczej, środkach
przemysłowych, itp. Przekażemy je małej, chorej Kasi ze Straszewa, która jest
podopieczną Fundacji „Zdążyć z pomocą”. Rodzice dziewczynki nazwali
tę akcję „Zbieramy koreczki dla naszej
córeczki”. Z góry już nam dziękują za
wsparcie.

Monika Gruzel

Bezpieczna droga do szkoły
W październiku uczniów klas I – III
odwiedzili wyjątkowi goście z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie
Kuj. Spotkanie to było związane z działaniami pod nazwą „Bezpieczna droga
do szkoły”. W czasie rozmów z policjantami dzieci przypomniały sobie zagadnienia związane z ruchem drogowym, bezpieczną drogą do i ze szkoły
oraz domu. Za bardzo aktywny udział
uczniów w zajęciach na zakończenie
czekała prawdziwa niespodzianka – po-

Agnieszka Danafeld

Michalina Piotrowska

Andrzejkowa zabawa
W środę, 27 listopada, bawiliśmy się
na szkolnych andrzejkach. Samorząd
Uczniowski zadbał o wróżby i konkursy
z nagrodami. Było śmiesznie i wesoło.
Rada Rodziców przygotowała słodkości. Do tańca porywała nas muzyka
przygotowana przez jednego z rodziców. W blasku świateł dostrzegaliśmy
tylko uśmiechnięte buźki. Teraz cze-

Dzień pluszowego misia
Miś to najukochańsza maskotka
na świecie zapewniali uczniowie klasy
drugiej, dlatego postanowiliśmy uczcić
jego święto. W tym dniu już od rana
panowała miła atmosfera, a klasę odwiedziły misie. Były maleńkie i olbrzymie. Najstarsze liczyły ponad pięćdziesiąt lat. Uczestniczyły one w zajęciach
zorganizowanych na ich cześć. Dzieci
wraz z miśkami i rodzicami brały udział
w różnych konkursach i zabawach.
Oczywiście było również to, co misie
lubią najbardziej – „małe co nieco”, za
które serdecznie dziękujemy rodzicom.

Monika Gruzel
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Szkolne a,b,c…

Szkoła Podstawowa ma swojego patrona
7 listopada Szkoła Podstawowa w Zakrzewie przeżywała
niezwykłą dla niej uroczystość nadania imienia Polski Niepodległej i poświęcenia sztandaru.
Święto szkolnej społeczności zaszczycili swoją obecnością
znamienici goście. Wśród nich pojawili się: Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Pani Anna Gembicka, Posłanka na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Pani Joanna Borowiak, Senator
Rzeczypospolitej Polskiej Pan Józef Mikołaj Łyczak, Dyrektor Biura Poselskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pan dr Tomasz Sińczak, Kujawsko-Pomorski Wicekurator
Oświaty Pani Maria Mazurkiewicz, Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku Pani Barbara Lewandowska, Starosta Powiatu Aleksandrowskiego
Pani Lidia Zwierzchowska. Ponadto przybyli przedstawiciele władz samorządowych, różnych instytucji współpracujących ze Szkołą w Zakrzewie, fundatorzy sztandaru, społeczność lokalna i szkolna. Pani Anna Gembicka odczytała list
gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza
Morawieckiego, a Pani Joanna Borowiak odczytała list
gratulacyjny od Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego. Szczególnie miłym gościem byli
przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Rychnowie.

Najpierw dokonano poświęcenia sztandaru w miejscowym kościele pod wezwaniem Świętego Józefa przez proboszcza ks. Mariusza Idczaka. W paradnym szyku uczestnicy
uroczystości przeszli ulicami wsi do Domu Kultury. Tutaj był
czas na ceremonię nadania imienia i przekazania sztandaru
uczniom. Wszystko odbywało się we wzniosłej atmosferze.
Niezwykle wzruszający był moment prezentacji sztandaru,
projektu naszego nauczyciela plastyki pana Ryszarda Modrzejewskiego. Jego symbolikę odczytała Dyrektor Szkoły w Zakrzewie Pani Anna Lewandowska. Był też czas na
przemówienia szacownych gości, na słowa gratulacji i wyrażenie szacunku szkolnej społeczności.
Po części oficjalnej młodzież Szkoły Podstawowej im.
Polski Niepodległej w Zakrzewie zaprezentowała specjalną część artystyczną zatytułowaną „Polska i ja”. Wierszami,
piosenkami i tańcami uczniowie pokazali zebranej publiczności, czym jest dla nich Polska Niepodległa.
Szczęśliwi, zadowoleni i uskrzydleni piękną uroczystością
wszyscy udali się do budynku szkolnego na zwiedzanie szkoły i wspólny świąteczny obiad.
V.W.

Dyrektor Zespołu Szkół w Zakrzewie składa serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyczynili
się do zorganizowania tej ważnej i niepowtarzalnej
uroczystości. Szczególne podziękowania kieruje pod
adresem całej Rady Rodziców, Władz Samorządowych
oraz osób i instytucji, które finansowo wsparły nasze
działania. Dziękuje wszystkim i każdemu z osobna za
słowa wsparcia, udzieloną pomoc finansową, życzliwość i uznanie dla naszych działań.
A. Lewandowska

oświata i wychowanie
Ślubowanie Pierwszoklasistów
15 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie klasy I. Było to pamiętne wydarzenie, ponieważ po raz
pierwszy pierwszoklasiści składali ślubowanie na sztandar
szkoły, który otrzymaliśmy tydzień wcześniej. Na początku
uroczystości uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali, czego już nauczyli się w szkole i udowodnili, że mogą stać się
pełnoprawnymi uczniami. Po części artystycznej nastąpiło
uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zakrzewie.
Na koniec na pierwszoklasistów czekała miła niespodzianka – pyszny tort ufundowany przez Rodziców klasy I.
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Muzeum Podróżników im. Tony Halika, gdzie podziwiali
eksponaty etnograficzne z różnych stron świata podarowane
przez podróżniczkę – Elżbietę Dzikowską.
Uczniowie wrócili zadowoleni do Zakrzewa, pełni wiedzy
i wrażeń, a także z nadzieją na kolejne edukacyjne wyjazdy
w ramach projektu.
K. Pawlicka

„Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”
Podtrzymywanie tradycji związanych z ludowymi obrzędami w naszej szkole jest obecne na co dzień. Od kilku tygodni w naszym szkolnym „kujawskim kąciku” możemy podziwiać tradycyjny strój kujawski, makietę dawnego domostwa
oraz przedmioty i elementy dekoracyjne dawnych chat kujawskich. Nic więc dziwnego, że tak jak w poprzednich latach zorganizowaliśmy popołudnie wróżb i zabawy. 26
listopada 2019 r. w obu szkolnych budynkach pojawiły
się wróżki, które zabawiały naszych uczniów przepowiadaniem przyszłości. Pomyślne przepowiednie bardzo
korzystnie wpływały na samopoczucie uczestników zabawy,
którzy bawili się wyśmienicie, zwłaszcza przy tańcach integracyjnych. „Belgijka”, „Czekolada” i hit „Hey, baby” gromadziły tłumy na parkiecie. Wyczerpanych Uczniów wspomogli Rodzice, którzy przygotowali dla nich przepyszne
kanapki. Wszyscy opuszczali szkołę z lekkim niedosytem.
Cóż, zawsze wszystko co dobre, szybko się kończy.
K. Włochowicz

A. Błachowicz

Chemia w Małej Skali
20 listopada 2019 r. uczniowie z klasy VI-VIII uczestniczyli w wyjeździe do Torunia w ramach realizacji projektu pt.
„Nasza szkoła kluczem do sukcesu”. Celem wyprawy był
udział w zajęciach warsztatowo – laboratoryjnych z chemii w Centrum Chemii w Małej Skali. Uczniowie pod kierunkiem pracowników samodzielnie wykonywali doświadczenia chemiczne. Określali odczyny roztworów za pomocą
wskaźników kwasowo – zasadowych a także otrzymywali
i badali właściwości gazów. Ogromną atrakcją były również
eksperymenty w formie pokazu z udziałem uczniów tj. „płonące ręce” czy „dymki”.
Po zajęciach w Kamienicy Alchemika i zjedzeniu smacznego obiadu w barze „Pod Arkadami” uczniowie udali się do

Taki wyjazd to prawdziwy „młyn wiedzy”!
28 listopada 2019 r. w ramach realizacji projektu „Nasza szkoła kluczem do sukcesu” uczniowie klas: IV, Va
i Vb wspólnie z opiekunami uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Torunia. Odwiedzili Centrum Nowoczesności
„Młyn Wiedzy”, w którym mieli możliwość obejrzenia stałych wystaw ze stanowiskami interaktywnymi oraz dużymi
modelami i eksponatami o treści przyrodniczej i fizycznej.
Mogli tu stać się na chwilę prawdziwymi naukowcami i przeprowadzać eksperymenty. Wzięli również udział w warsztatach edukacyjnych „Zmysłami poznaję świat”, na których poznali narządy zmysłów oraz dowiedzieli się o ważnej
roli mózgu w prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
Istotnym celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy z zakresu astronomii, więc kolejnym punktem była wizyta w Planetarium. Uczniowie obejrzeli projekcję pt. „Wirująca Ziemia”,
co stanowi nieocenione uzupełnienie w nauczaniu tematów
związanych z ruchem obrotowym i obiegowym Ziemi oraz
orientacją na niebie.
Opiekunami grupy byli: pp. Ewa Marek, Anna Kacprzak oraz Joanna Karasińska-Mordyl. Była to wycieczka
bardzo ciekawa i z pewnością udana. Nie obyło się bez pamiątek – tym razem nie było łuków i mieczy, hitem okazały
się naklejane wąsy. Wrażeń było co niemiara, a w głowie
na długo pozostanie prawdziwy „młyn wiedzy”.

J. Karasińska-Mordyl
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UCZYMY PO TO, ŻEBY WYCHOWYWAĆ DO WARTOŚCI

Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Józefa Sàncheza del Rio w Siniarzewie
Właśnie rozpoczął się Adwent, czyli
Wielkie Oczekiwanie. Po Świętach Bożego
Narodzenia przyjdzie czas na doroczne
podsumowania pracy dydaktyczno-wychowawczej. Uczniowie będą pisać testy,
diagnozy, sprawdziany, będą oddawać do
oceny projekty edukacyjne, będą również
próbować swoich sił w kolejnych konkursach przedmiotowych, ale należy podkreślić, że nauka, jakkolwiek niezwykle
ważna i chyba wciąż przez wielu niedoceniana, nie stanowi celu sama w sobie.
Wszyscy wiemy, że niektóre przełomowe
odkrycia naukowe, dostawszy się w niepowołane ręce, stały się źródłem nieopisywalnych tragedii. Dlatego też uczymy
po to, żeby wychowywać młodych ludzi,
którzy kiedyś będą zarządzać naszym
światem i być może, dokonywać epokowych odkryć akademickich. Aby rozwinąć
pełnię człowieka i dostrzec jego potencjał, potrzebna jest rzeczywista indywidualizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz przekonanie, że podstawowe
zajęcia lekcyjne są pewnym konkretnym
punktem wyjścia, lecz jednocześnie one
nie wystarczą do pełnego rozwoju ani
dziecku, ani nastolatkowi, ani młodemu
człowiekowi. Zgodnie z założeniem szkół
prowadzonych przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkół Katolickich, rozwój dziecka musi odznaczać się integralnością
i musi odbywać się poprzez formacje: duchową, moralną, kulturową, społeczną
i fizyczną, przy czym formacja duchowa
to nie tylko poranne modlitwy czy wizyty
w Kościele, ale całokształt działań,
wzorców i postaw, które mają budować w człowieku na tyle silną relację
z Bogiem, która jest w stanie uchronić go
przed zagrożeniami współczesnego świata. Dlatego bardzo mocno pragniemy,
aby Święta Bożego Narodzenia okazały
się dla naszych uczniów szczęśliwe, ale
uczymy też tego, że szczęście z nimi związane nie może sprowadzać się do tylko
i wyłącznie oczekiwania na prezenty. Oto
kilka przykładowych wydarzeń z życia naszej szkoły w ostatnim czasie.
DBAMY O NASZ ŚWIAT
Między 23 a 27 września braliśmy
udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata Polska 2019”. Temat tegorocznej edycji brzmiał: „Nie śmiecimy
– sprzątamy – zmieniamy”! Dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz uczniowie
z klas I-VIII, podczas godzin wychowawczych, przemierzali okolice szkoły, aby
posprzątać śmieci. W ten sposób, nie

tylko teoretycznie, lecz również w praktyce, wskazujemy, że o środowisko należy dbać w każdy możliwy sposób,
a uczenie troski o świat od najmłodszych
lat to niezwykle cenna inwestycja w przyszłość nas wszystkich oraz naszej planety.
ISTNIEJE NAWYK NA WAGĘ ZŁOTA,
CZYLI ŚNIADANIE DAJE MOC
W ramach szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego już po
raz kolejny braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”.
Ósmego listopada dzieci z Oddziału
Przedszkolnego oraz uczniowie z klas I-VIII własnoręcznie przygotowali zdrowy
i pełnowartościowy posiłek. Akcja jest
niezwykle ważna, gdyż w dobie wszechobecnego pośpiechu nie wolno, mimo
wszystko, zapominać, że śniadanie to
najważniejszy posiłek w ciągu dnia.
Dzięki niemu dzieci i uczniowie mają
energię do nauki oraz lepiej koncentrują
się podczas zajęć, nie wspominając już
o zaletach zdrowotnych tego prawdopodobnie najlepszego z nawyków.

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE
Nie ulega wątpliwości, że naród
zaniedbujący nauczanie historii sam
siebie skazuje na zagładę. 7 listopada
2019r. dzieci z Oddziału Przedszkolnego
i z klas I-IV brały udział w III edycji Programu Edukacyjnego „POLSKA – MOJA
OJCZYZNA”. Całe zajęcia realizowano
bardzo aktywnie, aby dzieci mogły wykazać się wiedzą i umiejętnościami,
a przede wszystkim zaspokoić właściwą
im ciekawość świata. Informacje ujęte
w tej niezwykłej lekcji dotyczyły, oczywiście, naszej Ojczyzny. Dzieci wskazywały
m.in. najciekawsze miejsca w Polsce: miasta, góry, rzeki. Na koniec każdy uczestnik
mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie.
12 listopada 2019r. w naszej szkole odbyło się, jak co roku, Ognisko Patriotyzmu, podczas którego upamiętniliśmy
sto pierwszą rocznicę Odzyskania Niepodległości. Koło Teatralne przygotowało
z tej okazji montaż słowno – muzyczny,
który zaprezentowało również w niedzielę 10 listopada w Kościołach w Łowiczku i w Siniarzewie. Później nastąpiło
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
Na koniec miała miejsce degustacja żurku oraz słodkości. 28 listopada 2019r.
uczennice reprezentowały naszą szkołę
w konkursie piosenki patriotycznej
w Straszewie: „O Tobie śpiewam Ojczy-

zno”. Łucji Dębowskiej, z klasy I, udało
się wywalczyć III miejsce, natomiast Maja
Świątkowska, z klasy III, zdobyła wyróżnienie.

WIZYTY TEATRU ORAZ WIZYTY
W TEATRZE
W dalszym ciągu bardzo silny nacisk kładziemy na rozwój kulturalny
i artystyczny naszych uczniów. W tym
roku odwiedzał nas m.in. „Teatr Bajeczny” z Bydgoszczy oraz odbyło się kilka
wyjazdów do teatru, a także na rewię
na lodzie do Torunia. Warto tutaj dodać, że wśród wszystkich dodatkowych
zajęć, to koło teatralne, prowadzone
w dwóch grupach (dla klas 1‑3 oraz dla
klas 4‑8), niezmiennie cieszy się największą popularnością. Jego funkcjonowanie umożliwia współpraca nauczycieli i rodziców.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE
Jak co roku uczniowie biorą udział
w licznych konkursach przedmiotowych. W ten sposób zachęcamy ich
do rozwijania swoich zainteresowań,
talentów oraz do poszerzania wiedzy w danych dziedzinach. W grudniu
i w styczniu kolejne edycje, a tymczasem, uczniowie z niecierpliwością czekają na wyniki pierwszych zmagań.
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się
czegoś więcej o naszej szkole, zapraszamy na stronę internetową www.szkolasiniarzewo.pl. Życzymy wszystkim udanej przerwy świątecznej.

Karolina Gralak

kultura, sport, rekreacja
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Piknik Rodzinny w Kuczkowie
W dniu 14 września w naszej miejscowości odbył się
III piknik rodzinny. Swą obecnością zaszczycili nasi mieszkańcy, dzieci oraz goście zaproszeni tj. Z-ca Wójta P. Jan Bąk,
Skarbnik Gminy P. Karolina Chabas-Merke, Była Skarbnik
Gminy P. Ewa Milewska oraz Przewodniczący Rady Gminy
P. Tadeusz Lipowski. Dla wszystkich Uczestników przygotowaliśmy poczęstunek, oczywiście był też grill. Dzieci umilały
sobie czas na zjeżdżalni oraz korzystały ze stołu ze słodyczami i soczkami.

Wszystkim uczestnikom przygrywała muzyka, umilając
czas pod dyrekcją P. Tomasza Basy.
Sołtys wraz z Radą Sołecką dziękuje wszystkim uczestnikom, dzieciom za udział w tej imprezie oraz sponsorom.
Sołtys Bartłomiej Kempara

Biblioteczne a… b… c…
W trakcie trwania Literackiego Woodstocku we Wrocławiu nasze czytelniczki miały przyjemność uczestniczyć
w spotkaniu autorskim z Olgą Tokarczuk, pisarką która
w tym roku otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Gratulujemy.

mi wieczoru byli Panowie Robert Czerniak i Józef Nowakowski. Pan Robert Czerniak to: podróżnik, publicysta, kucharz
a także autor książki pt. „Podróże do granic”. Autor opowiedział o swoich zainteresowaniach i podróżach w różne zakątki świata. Natomiast Pan Józef Nowakowski to nauczyciel
historii i pasjonata dziejów Bądkowa i okolic. Opowiedział
o swoich zainteresowaniach i trudach poszukiwania materiałów do wydanych przez siebie książek.
E.K.

E. K.

Noc bibliotek 2019
W sobotę 5 października Biblioteka w Zakrzewie uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. W tym roku gość-

Spotkanie autorskie
W listopadzie w bibliotece w Zakrzewie gościła Ałbena
Grabowska – popularna i nagradzana pisarka. Jest autorką
wielu książek dla dorosłych i dla dzieci. Pisarka popularność
zyskała dzięki bestsellerowej sadze Stulecie Winnych. Losy
rodziny Winnych zachwyciły nie tylko czytelników. Potencjał
tej epickiej opowieści dostrzegli również filmowcy. W 2018
roku zrealizowano serial „Stulecie Winnych”. Podczas spotkania z czytelnikami autorka opowiedziała, jak doszło do
wydania jej pierwszej książki, czy ma swoje ulubione miejsce do tworzenia oraz czy własne życie może wpływać na
losy bohaterów. O sobie mówiła skromnie, widać jednak, że
pisanie to dla niej nie tylko zawód, ale też pasja. Zbieranie
faktów, ciekawostek z miejsca zamieszkania, osadzanie bohaterów w konkretnych realiach, gromadzenie wspomnień
rodzinnych, trudy łączenia zawodu lekarza z pracą pisarza,
a teraz samym pisaniem – o tym wszystkim autorka opowiadała w czasie spotkania. Czytelnicy zgodnie potwierdzili, iż
w takiej atmosferze i z tak interesującą pisarką czas upłynął
im bardzo szybko i mile.
Spotkanie z pisarką prowadziła Pani Marta Sawicka,
a spotkanie zorganizowane było z programu Dyskusyjne Kluby Książki.

E.K.
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Aktywni seniorzy
W ostatnim czasie aktywność seniorów znacznie wzrosła.
Po przystąpieniu do realizacji projektu „Aktywny Klub Seniora” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego
zwiększył się wachlarz propozycji dla seniorów. Można by
rzec- dla każdego coś miłego! Możemy uczestniczyć w różnorodnych formach zajęć. Mamy możliwość rozwijania swoich
talentów plastycznych, wokalnych, teatralnych. Uczestniczymy w w imprezach kulturalnych, krajoznawczych. Zwiększamy swoją aktywność fizyczną. Wszystkie zajęcia odbywają się
pod kierunkiem doświadczonych trenerów i pedagogów.
Korzystając z ostatnich ciepłych dni złotej polskiej jesieni,
wybraliśmy się do Rancza pod Olszyną w Ciechocinku. Atrakcji było co niemiara: przejazd tramwajem konnym, wspólne
ognisko, konkursy, zabawy. Mogliśmy też spróbować swoich
sił w strzelaniu z wiatrówki do celu. Zabawa była naprawdę
wspaniała a wspomnienia tego popołudnia pozostaną na
długo w naszej pamięci.

W październiku obejrzeliśmy dwa przedstawienia teatralne z udziałem znanych aktorów scen warszawskich
• spektakl Teatru Kwadrat „Roma i Julian” w Toruniu – przezabawna komedia, wartka akcja, dowcipne dialogi i zaskakujące rozwiązania,
• przedstawienie w Teatrze Letnim w Ciechocinku „W poszukiwaniu miłości Jakobi i Leidental” – to sztuka, która
zarówno bawi jak i skłania do refleksji, interesujący tekst,
znakomita gra aktorska, muzyczne aranżacje Czesława
Mozila. Prawdziwa uczta dla duszy, oczu i uszu.
Wiemy jak ważna dla każdego z nas jest troska o zdrowie.
Zdajemy sobie sprawę z konieczności prowadzenia właściwego stylu życia. W ramach profilaktyki i promocji zdrowia
dla seniorów w Domu Kultury odbyły się spotkania z lekarzami specjalistami: kardiologiem i diabetologiem. Zainteresowani seniorzy otrzymali cenne wskazówki jak zadbać o swoje
zdrowie, jak zapobiegać cukrzycy i chorobom układu krążenia, jak rozpoznać wczesne symptomy choroby.

Wielu seniorów boryka się z problemami natury prawnej. Fachowe porady mogliśmy uzyskać podczas spotkania
z radcą prawnym. Prowadząca spotkanie, wprawdzie nie
była w stanie na miejscu rozwiązać wszystkich problemów,
choćby ze względu na brak możliwości zapoznania się z dokumentami i ograniczone ramy czasowe, ale wskazała do
kogo należy się udać w celu uzyskania porady prawnej, jakie
dokumenty przygotować itp. Po spotkaniu wyszliśmy bogatsi o podstawowy zasób wiedzy niezbędny w rozwiązaniu
spraw urzędowych, spadkowych czy też mieszkaniowych.

Kolejna grupa członków klubu brała udział w szkoleniu
komputerowym. Przez wiele godzin zajęć doskonalili swoje
umiejętności korzystania z komputera i internetu.
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zadbać o kondycję uczestnicząc w aqua aerobicu. Gimnastyka, która przeprowadzana jest w wodzie, to jedna z lepszych
form aktywności. Przy okazji pobytu na basenie możemy zrelaksować się w jakuzzi, popływać.
14 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Seniora.
Z tej okazji spotkaliśmy się w Dworze Biesiadnym w Zakrzewie. W spotkaniu uczestniczyły władze naszej gminy oraz goście z Klubów Seniora w Aleksandrowie Kuj. i Raciążku. Swój
program artystyczny przedstawił chór RETRO oraz kabaret
BYLE DO SETKI. Nie zabrakło życzeń dla seniorów i okolicznościowego tortu. Do tańca grał zespół wspaniałych muzyków.
To było kolejne spotkanie w gronie życzliwych sobie ludzi,
niezapomniany, pełen wrażeń wieczór.

W ramach spotkań dla seniorów mamy możliwość rozwijania talentów artystycznych. Chór i kabaret działają od
dawna, od kilku miesięcy odbywają się zajęcia malarskie
i rękodzieła. Przeznaczone są dla tych, którzy lubią rysować,
wycinać, niezależnie od poziomu zaawansowania i umiejętności. Jako uczestnicy poznajemy różne techniki plastyczne,
rozwijamy swoje zdolności manualne. Wielu z nas odkryło
w sobie talent plastyczny. Z ogromnym zapałem wykonujemy kolejne prace.

O znaczeniu aktywności fizycznej dla zdrowia wiemy
wszyscy. Oprócz aerobiku na sali i nordic walking możemy

L.B.
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Dom Kultury w Zakrzewie
Czwarty kwartał 2019 roku Dom Kultury rozpoczął zapisami na zajęcia w stałych formach zajęć działających w instytucji, między innymi taniec nowoczesny, orkiestra dęta, sekcja
piłki nożnej, breakdance, karate, nauka języka angielskiego.
Z okazji rocznicy Niepodległości Polski odbył się montaż
słowno- muzyczny zatytułowany „Polska i ja” przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Zakrzewie.
Dom Kultury wraz ze szkołami z terenu gminy włączył się
w akcję „Niepodległa do hymnu” podczas której na placu
przy budynku Domu Kultury 8 listopada o godzinie 11:11
wspólnie odśpiewany został hymn państwowy.
W Domu Kultury w Zakrzewie realizowany jest projekt pn.
„Aktywny Klub Seniora!” współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014‑2020.
Oś priorytetowa RPKP 09.00.00 Solidarne Społeczeństwo. W ramach projektu seniorzy naszej gminy biorą czynny udział w różnego rodzaju działalnościach, spotkaniach, prelekcjach. Do tej
pory odbyły się już wyjazdy do kina, teatru. Uczestnicy projektu
mają możliwość spotkania z prawnikiem, kardiologiem, diabetologiem. Dla zdrowia seniorzy brali czynny udział w zajęciach
aerobiku, nordickwalking oraz aquaaerobiku na basenie.
Z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora w Dworze Biesiadnym odbyła się impreza integracyjna dla seniorów.

Wielkim sukcesem może się pochwalić Grupa breakdance
No Name KIDS działająca w Domu Kultury. Tancerze zajęli
drugie miejsce w ogólnopolskim turnieju tańca we Włocławku trzeba dodać iż był to pierwszy turniej w którym grupa
wzięła udział.
W ramach akcji „Andrzejkowa kropla krwi” 30 listopada przy budynku Domu Kultury stanął ambulans do poboru
krwi we współpracy z KHDK Strażak w Straszewie. Podczas
akcji zebrano 16 litrów krwi. Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy.
Tradycyjnie w Domu Kultury będzie miał swoją siedzibę
Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
28 finał WOŚP który odbędzie się 12 stycznia 2020 r.
zachęcamy do wsparcia działań sztabu. Ogłaszamy zbiórkę
gadżetów, które zostaną zlicytowane podczas finału WOŚP
w Zakrzewie. Przedmioty można przymościć do Domu Kultury w Zakrzewie.
Z okazji świąt składamy wszystkim mieszkańcom, uczestnikom, najlepsze życzenia. Niech ten wyjątkowy czas napełni
serca otuchą i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć nawet
największe trudności.
Składają Dyrektor, Pracownicy
i Instruktorzy Domu Kultury.
Bartosz Podobieński
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Dom Kultury w Zakrzewie włączył się w akcję Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tworząc sztab przy instytucji. Do akcji przyłączyły się Szkoły Podstawowe
w Sędzinie i, Zespół Szkół w Zakrzewie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie.
Celem zbiórki publicznej w dniu 12 stycznia 2020 roku tj. w dniu 28 Finału jest
zbieranie środków pieniężnych na cel „DLA RATOWANIA ZDROWIA I ŻYCIA DZIECI”.
Organizatorzy oraz wolontariusze zwracają się z prośbą o aktywne włączenie się
w organizację imprezy. Wszyscy, którzy wyrażą chęć mogą wesprzeć akcję poprzez
przekazanie przedmiotów, które zostaną wylicytowane podczas 28 finału w Domu
Kultury w Zakrzewie.

Miejsce zbiórki gadżetów – Dom Kultury w Zakrzewie ul. Dworcowa 1
tel. 54 272 04 07
Zapraszamy ludzi dobrej woli do wspólnego tworzenia
tego niecodziennego zdarzenia 12 stycznia 2020 roku.

JEST TAKI DZIEŃ…
Dom Kultury tworzą dzieci, młodzież oraz dorośli, seniorzy. Z okazji świąt w Domu Kultury odbyło się spotkanie
opłatkowe dla uczestników kół i sekcji działających w Domu
Kultury. Jest to wspaniała okazja do integracji i wspólnego
spotkania się. Miła niespodzianką była wizyta Świętego Mikołaja, który wręczył „starszym” i najmłodszym upominki.
Nie zabrakło życzeń świątecznych Wójta Gminy Zakrzewo
Pana Artura Nenczak, Proboszcza Parafii Zakrzewo ks. Mariusza Idczaka, oraz Dyrektora Domu Kultury w Zakrzewie.

Na scenie zaprezentowały swoje umiejętności grupy taneczne No Name Kids, Brzdące i Juniorki.
Serdecznie dziękujemy rodzicom, opiekunom za pomoc
przy organizacji spotkania.
Podziękowania kierujemy również do św. Mikołaja za
przyjęcie naszego zaproszenia, Pani „Mikołajowej” za organizacje całej oprawy imprezy.
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