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DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE w SĘDZINie 3 września 2017 r.
3 września 2017 r. w gminie Zakrzewo odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne, w tym roku gościliśmy w parafii
Sędzin.
Gospodarzami byli Wójt Gminy Zakrzewo Artur Nenczak i Proboszcz Parafii Sędzin Ks. Karol Kaczewiak. Starostami tegorocznych dożynek zostali Pani Celina Fronczak oraz Pan Błażej Włodarski. Gościem honorowym był
senator Rzeczpospolitej Polskiej Józef Łyczak.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. dziękczynną za plony w kościele pod wezwaniem św. Mateusza w Sędzinie. We mszy uczestniczyli Proboszcz Parafii Siniarzewo Ks. Tomasz Bartkowiak oraz Ojciec Duchowny Wyższego
Seminarium duchownego we Włocławku Ks. Paweł Pokora oraz Ks. Paweł Kacprzak Proboszcz Parafii Zakrzewo.
Po mszy korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą OSP Domu Kultury w Zakrzewie przeszedł
na boisko szkolne w Sędzinie. W korowodzie brały udział delegacje dożynkowe z gminy Zakrzewo, które niosły
wieniec oraz chleby z mąki z tegorocznych zbiorów.
Podczas części obrzędowej odbywały się występy artystyczne. Występowała Orkiestra Dęta Domu Kultury
w Zakrzewie, sekcje tańca nowoczesnego Domu Kultury w Zakrzewie, Zespół folklorystyczny „Młody Toruń”,
zespół śpiewaczy „Bronisławianki” oraz Kabaret „Byle do setki” Domu Kultury w Zakrzewie. Zabawę taneczną
prowadziły zespoły „MISTER” oraz „MŁODY BAND” z terenu Gminy Zakrzewo. Podczas imprezy prezentowały
się koła gospodyń wiejskich z Kolonii Bodzanowskiej, Siniarzewa, Sędzina, Woli Bachornej. Odbyła się coroczna
degustacja potraw z kurczaka pod hasłem „MAM SMAKA NA KURCZAKA”. Jest to forma prezentacji dorobku kół
gospodyń wiejskich, integracji i wymiany doświadczeń. Dzięki uprzejmości Państwa Barbary i Mariana Chojnickich (Firma „MASDROB” z Siniarzewa) możemy organizować ten wspaniały konkurs kulinarny. Państwo Chojniccy byli także sponsorami kiełbasek i kurczaka z grilla, które mogli kosztować wszyscy mieszkańcy i goście.
Organizatorzy zapewnili stoiska wystawiennicze, podziwiać można było maszyny rolnicze Firmy ROLMOT
Państwa Mirosławy i Jana Mańkowskich oraz Firmy AGROPOL Pana Marcina Kowalczyka. Dużą atrakcją okazała
się maszyna do zbioru buraków ROPA z Firmy Rolbis Pani Ingi Biskupskiej. Dla zwiedzających były także stoiska
Lokalnej Grupy Działania działającej na terenie powiatu aleksandrowskiego oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego
z Aleksandrowa Kuj.
Dzieci korzystać mogły z wesołego miasteczka i słodkich przekąsek.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom za ofiarowaną pomoc rzeczową i finansową. Gorące podziękowania dla strażaków OSP Sędzin, Zakrzewo, Siniarzewo, wszystkim paniom z KGW, sołtysom, mieszkańcom
gminy, którzy aktywnie włączyli się w pomoc przy organizacji dożynek.
B. Podobieński
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Z obrad Rady Gminy
Radni na XXIV Sesji Rady Gminy Zakrzewo 29 sierpnia
2017 r. podjęli pięć uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakrzewo na 2017 r.,
2) 	zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2017-2027,
3) zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie,
4) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzewo.
Na sesji tej wójt odczytał podziękowanie Komendanta Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim dla Pań
z Koła Gospodyń Wiejskich z Kolonii Bodzanowskiej za zaangażowanie w pikniku zorganizowanym z okazji Święta Policji, a następnie wspólnie z przewodniczącym rady wręczył
list gratulacyjny za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie
„Postaw na kaczkę” zorganizowanym na pikniku w Raciążku.
U.S.
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Odbiór robót budowlanych
związanych z przebudową
drogi gminnej
31 sierpnia 2017 r. odbył się komisyjny odbiór robót
budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej
nr 160644C, od km 0+000 do km 0+630,60. 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 grubości 10 cm po zagęszczeniu, zjazdy
i oznakowanie.
Na to zadanie Gmina Zakrzewo pozyskała dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego
w kwocie 86 500,00 zł ze środków pochodzących z tytułu
wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej.
J. Bąk

Urząd Stanu Cywilnego
w Zakrzewie

informuje, że 24 listopada 2017 r. odbędzie się wspólna
uroczystość 50 i 60 – lecia Pożycia Małżeńskiego Par z Gminy Zakrzewo, które w roku 2017 obchodzą rocznicę złotych
i diamentowych godów.
Zaproszenia na uroczystość zostaną z miesięcznym wyprzedzeniem przekazane osobiście Jubilatom przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zakrzewie.
		

Kier. USC Marzena Kotas

SPRAWDŹ
TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO
DOWODU OSOBISTEGO!

Sprawdź ważność
dowodu osobistego

Nowa strona Internetowa
Gminy Zakrzewo
1 października 2017 r. uruchomiona została nowa strona
internetowa Gminy Zakrzewo pod dotychczasowym adresem www.zakrzewo.com.pl. Strona przystosowana jest do
wymagań osób niepełnosprawnych oraz umożliwia wyświetlanie serwisu internetowego na urządzeniach mobilnych.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.
R. Ćwikliński

Wybory
uzupełniające
19 czerwca 2017 r. Radny w okręgu wyborczym Nr 1
w Zakrzewie Dariusz Obiała złożył na ręce Przewodniczącego
Rady rezygnację z pełnienia funkcji radnego.
Komisarz Wyborczy we Włocławku na dzień 8 października 2017 roku wyznaczył wybory uzupełniające do Rady
Gminy.
Wybory odbyły się w dwóch obwodach: Nr 1 z siedzibą w Domu Kultury w Zakrzewie, który obejmował ul. Graniczną, Inowrocławską, Łąkową i Polną oraz Nr 5 z siedzibą
w DPS, w którym głosowali mieszkańcy ul. Inowrocławskiej
Nr 20.
Utworzone zostały dwa komitety, które zgłosiły następujących kandydatów:
1) Pana Krzysztofa Sznajdera – KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW,
2) Panią Ewę Gmińską – KWW MŁODZI DLA GMINY ZAKRZEWO.
Wyborcy wybrali Panią Ewę Gmińską.
U.S.
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „UŚMIECH MALUCHA” W ZAKRZEWIE
Dni adaptacyjne
Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu dziecka oraz rodzica. W związku z tym
nasze przedszkole jak co roku przygotowało specjalne zajęcia w ramach dni adaptacyjnych zarówno dla maluchów

jak i ich opiekunów, chcąc zminimalizować stres i obawy
przed pierwszymi dniami pobytu w przedszkolu. Dni otwarte
przebiegły w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze opartej na
poczuciu bezpieczeństwa, zapewniającej dzieciom radosną
zabawę.

Witaj przedszkole…!
Powrót po wakacjach do przedszkola jest trudnym czasem dla dziecka. Jednak nie w naszym przedszkolu, dzieci po
przerwie wakacyjnej przyniosły ze sobą niezliczone pokłady
energii, pomysłów, zapału do pracy na nowy rok przedszkolny. Mogą je wykorzystywać każdego dnia podczas wspólnych zajęć i zabaw.
20 września 2017 r. świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka. Ten wyjątkowy dzień Naszych Maluchów roz-

począł się od wesołych pląsów przy przedszkolnych „przebojach”. Miła atmosfera podczas wspólnie spędzonych chwil
pozwoliła zintegrować wszystkie dzieci. Najwięcej radości
naszym pociechom sprawiły tańce z balonami i zabawy chustą animacyjną. Po zabawach ruchowych i tanecznych na
wszystkich przedszkolaków czekał słodki poczęstunek, medale i baloniki. Był to dzień pełen niezapomnianych wrażeń.
Już teraz każde dziecko z naszego przedszkola wie, że „Być
przedszkolakiem – to brzmi dumnie”.

A.Ż.
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POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPSK W SINIARZEWIE
UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU
SZKOLNEGO 2017/2018
4 września rozpoczęliśmy nowy rok
szkolny 2017/2018. Po Mszy Świętej
odprawionej przez ks. Tomasza Bartkowiaka uroczystość poprowadziła pani
dyrektor, Agnieszka Szczepańska. Przed
dziećmi, nauczycielami i rodzicami
nowe wyzwania wynikające z kolejnych
etapów edukacyjnych oraz wprowadzanej reformy szkolnictwa. Oby był to
również czas pięknej przygody z nauką
i z drugim człowiekiem, czas zawierania trwałych przyjaźni, zabawy i wieloaspektowego rozwoju duchowego, intelektualnego, artystycznego.
PRZYGOTOWANIA DO UROCZYSTOŚCI
NADANIA PATRONATU NASZEJ SZKOLE
Już 10 października nasza szkoła
otrzyma patronat José Sáncheza del
Río – kilkunastoletniego meksykańskiego męczennika, którego papież Franciszek, wraz z sześcioma innymi błogosła-

wionymi, ogłosił świętym 16 X 2016 r.
14 maja 2017 r.; ogłoszono go również
patronem Światowych Dni Młodzieży
2019 r. w Panamie. Przygotowania do
uroczystości idą pełną parą.
UATRAKCYJNIAMY OFERTĘ ZAJĘĆ
POZALEKCYJNYCH
W tym roku bardzo wcześnie zawitała do nas deszczowa jesień. Między
innymi z tego względu uatrakcyjniliśmy
naszą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Jak
dotąd będą funkcjonowały: koło teatralne, stylistyczne, koło języka angielskiego, koło matematyczne i koło ortograficzne. Pojawią się także nowości, tj.
zajęcia kreatywne, koło fotograficzne,
koło gier logicznego myślenia, koło
młodego odkrywcy.
WYCIECZKA NAD MORZE
W dniach od 21 do 22 września
chętni uczniowie z klas 3-7 brali udział
w dwudniowej wycieczce nad Morze
Bałtyckie. Wyjątkowo piękna (jak na po-

czątek tegorocznej jesieni) pogoda pozwoliła nam na zrealizowanie wszystkich
celów podróży, łącznie z dwugodzinnym rejsem przybrzeżnym. Staraliśmy
się połączyć kilka aspektów, czyli przyjemne z pożytecznym, aby uczniowie
mogli w tym czasie zobaczyć i dowiedzieć się jak najwięcej. W programie
wycieczki były przewidziane atrakcje,
tj. lekcja muzealna na Darze Pomorza,
rejs Zawiszą Czarnym, lekcja w sali interaktywnej w Morskim Ośrodku Kultury
w Gdańsku, zwiedzanie Starego Miasta
z przewodnikiem, wizyta w gdańskiej
Manufakturze Słodyczy. Przy okazji pobytu nad morzem nie mogło również
zabraknąć tamtejszego symbolu polskiego bohaterstwa, czyli Westerplatte.
Dla dzieci dwudniowy wyjazd do Gdyni
i Gdańska wraz z noclegiem był oczywiście wielką frajdą i sposobnością na
budowanie jeszcze lepszych relacji klasowych i międzyklasowych.

Wszystkim uczniom życzymy wspaniałego i jak najbardziej owocnego roku
szkolnego 2017/2018.
		

Karolina Gralak

6

oświata i wychowanie

Wieści z PSP w Sędzinie
Inauguracja roku szkolnego
4 września rozpoczęliśmy rok szkolny 2017/2018. W murach szkoły powitaliśmy uczniów, szczególnie tych, którzy zgodnie
z reformą zaczynają klasę siódmą i będą się uczyć nowych przedmiotów, takich jak fizyka, geografia, język niemiecki, biologia,
chemia. Powitaliśmy władze samorządowe, księdza proboszcza, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Bardzo serdecznie przywitaliśmy nowych nauczycieli, którzy zasilają od tego roku szeregi nauczycieli sędzińskich. Są to p. Magdalena Gąsiorowska – nauczyciel fizyki, p. Joanna Karasińska-Mordyl – nauczyciel geografii, p. Karolina Maciejewska – pedagog szkolny, p. Dorota Miernik
– nauczyciel języka niemieckiego, p. Kinga Pawlicka – nauczyciel biologii i chemii, p. Stanisław Ryniecki – nauczyciel informatyki,
p. Olena Savosh – nauczyciel języka angielskiego, p. Aleksandra Wilniewczyc – nauczyciel języka polskiego. Jeszcze raz życzymy wszystkim pracownikom oświaty dużo sukcesów, radości i owocnej pracy. Uczniom, by szkoła stała się dla nich miejscem
intelektualnej przygody, miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Rodzicom życzymy pociechy i dumy z dzieci. Żywimy nadzieję,
iż wspólnie będziemy tworzyli wymarzoną szkołę.
Agnieszka Danafeld

Szkolne wybory
Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego to
bardzo ważne wydarzenia w życiu naszej szkoły. Odbyły się
one 22 września. W tym roku decydowali uczniowie aż czterech klas, od IV do VII. Kandydatami byli uczniowie klas IV, VI
i VII. Emocje sięgały zenitu, gdy komisja liczyła głosy, a poje-

dynek był bardzo wyrównany, o zwycięstwie decydowały pojedyncze głosy. Najwięcej ich otrzymała Julia Nowak z klasy
VI i została przewodniczącą SU. Drugie miejsce uzyskała Michalina Grzegórska z klasy IV i jest zastępcą przewodniczącej.
Gratulujemy! Życzymy pomysłów i sukcesów!
Agnieszka Danafeld
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Wrześniowe nowości w PSP w Zakrzewie
Nietypowo, bo 4 września miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018. To tylko jedna z nowości,
które tego dnia przeżyła cała społeczność
Zespołu Szkół w Zakrzewie. Wynikały one
z faktu, iż w życie weszła reforma oświaty. Tym razem po Mszy Świętej uczniowie
PSP i PG spotkali się z Dyrekcją Zespołu
Szkół, Nauczycielami oraz zaproszonymi
Gośćmi w sali gimnastycznej. Pani Dyrektor pokrótce zapoznała obecnych na uroczystości ze zmianami w funkcjonowaniu
obu szkół. Od tego roku w budynku gimnazjalnym zajęcia mieć będą uczniowie
klas siódmej i dwóch czwartych. Pozostali uczniowie Szkoły Podstawowej, czyli
klasy I-III oraz V i VI uczęszczać będą do
budynku przy ulicy Osiedlowej. Funkcjonowanie społeczności PSP w Zakrzewie niewątpliwie nie będzie należało do
najłatwiejszych. Z pewnymi obawami
podejmujemy się trudnego zadania przeprowadzenia zmian w naszej szkole, zakładając zgodnie ze słowami popularnej
piosenki: „bo jak nie my – to kto? ”

„Pożegnanie lata” było motywem
przewodnim naszego pikniku rodzinnego. 16 września 2017 roku, po kilku
deszczowych dniach zaświeciło słońce.
Nauczyciele, Uczniowie i grupa Rodziców krzątali się po szkolnym boisku,
aby przygotować atrakcje. Około godziny 14.00 „wystartowaliśmy”. Fanty,
malowanie twarzy, kącik kreatywny,
ozdabianie ziemniaczków, zagadki przyrodnicze oraz stałe stoiska, na których
można było wykazać się pomysłowością. Na pewno nikt nie chodził głodny
– za złotówkę można było delektować
się żurkiem, ziemniaczkami, chlebem
ze smalcem i pysznymi ciastami. Hitem pikniku okazał się kącik plastyczny
pana Ryszarda, który przygotował dla
wszystkich „zestresowanych” uczestników ogromną kolorowankę. W czasie zabawy każdy mógł podejść, żeby
się zrelaksować malowaniem listków,
ptaszków i kwiatków. „Malarzy” było
naprawdę wielu. Wszyscy opuszczali to
miejsce we wspaniałych nastrojach.

Kolejne audycje już wkrótce, następne działania przed nami.
Kinga Włochowicz, Igor Skowroński

Jeszcze słówko o czwartoklasistach
Uczniowie klas czwartych przeżywają trudny czas. Bo to nowe przedmioty,
bo to nowi nauczyciele, a w końcu…
bo to nowy budynek szkolny, ten gimnazjalny. By te „nowości” nie wpłynęły
paraliżująco na dzieciaki, wychowawcy,
pan od plastyki i rodzice zorganizowali
nocne biwakowanie w szkole. Cel – integracja uczniów z otoczeniem.
Biwak się udał, dzieciaki były bardzo zadowolone. Dorośli zapewnili coś
dla ducha i coś dla ciała. Było czytanie
książki „Dzieci z Leszczynowej Górki”,
zajęcia plastyczne – malowanie bohaterów szkolnych lektur – „Dynastii
Miziołków” i „Akademii pana Kleksa”,
tor przeszkód w sali gimnastycznej,
zagadki dla rodziców i nauczycieli, gry
planszowe, film „Mikołajek”, słuchanie
bajek przy świetle „magicznej kuli”, potyczki językowe z angielskiego.

A do tego pyszna pizza na kolację,
pyszne kanapki na śniadanie, wspaniałe
ciasta, gofry i słodka niespodzianka od
pani dyrektor.
Co poza tym? Tańce, rywalizacja nauczyciele – rodzice, przeciąganie liny,
występ klasy III a i toczenie opony oraz
zbieranie ziemniaków. Na wyróżnienie zasługują Rodzice, którzy angażowali się we wspólne zabawy. Niestety,
deszcz nie pozwolił nam wytrwać do
zaplanowanego końca. I tu znów ukłon
w kierunku Rodziców, którzy sprawnie
pomogli w posprzątaniu placu szkolnego. DZIĘKUJEMY!
20 września rozpoczęliśmy cykl spotkań poświęconych edukacji muzycznej
naszych uczniów. Mieli oni okazję obejrzeć Program Muzyczny Romana Brochockiego. Prowadzący okazał się przesympatycznym starszym Panem, który
bawił naszych uczniów błyskotliwymi
i dowcipnymi opowieściami. Zaprezentował dziesięć instrumentów. Niektóre
z nich były egzotyczne, np. fletnia Pana,
ligawka, saz czy hulusi.

W międzyczasie chwile na koleżeńskie pogaduszki. Rano zaś piękne rytmy
irlandzkie zamiast pobudki. Cieszy fakt,
że na wysokości zadania stanęli rodzice – mamy i tatowie, którzy bawili się
wespół z dzieciakami. Taka impreza wyzwoliła wiele pozytywnych emocji i już
czwartale pytają, kiedy następny raz.
Forma wspólnego spędzania czasu
dzieci, rodziców i nauczycieli przynosi
wiele pożytku wszystkim w kwestii edukacji i wychowania. Jest okazja do niecodziennego obcowania ze sobą, a to
jednoczy i zbliża, jednocześnie pokazując, że szkoła to nie taki straszny diabeł
jak go malują…
							

V.W.
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NaCoBeZu
Reforma oświaty stała się faktem. Wracamy do ośmioklasowej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum (pięcioletniego technikum). Gimnazja powoli znikają z mapy placówek edukacyjnych w Polsce. Nasze Gimnazjum im. Jana
Kasprowicza również topnieje. W roku szkolnym 2017/2018
w zakrzewskiej szkole są tylko dwa roczniki gimnazjalistów
– drugoklasiści i trzecioklasiści. Wobec medialnej zawieruchy
chcemy pomóc naszym uczniom spokojnie dotrzeć do portu.
Dlatego też stawiamy na NaCoBeZu. Tak brzmi skrót od „na
co będziemy zwracać uwagę”. To po prostu przepis dla
ucznia na szkolny sukces, który został wpisany w tzw. ocenianie kształtujące.
Kryteria sukcesu dla naszych gimnazjalistów:
1. Realizuj ambitne cele, które stawia przed Tobą szkoła. Ucz
się tak, by sprostać nowym wymaganiom, a za rok czy
dwa zdać doskonale swój egzamin, jak to robiły poprzednie roczniki z Kasprowicza.
2. Dbaj o swoje zdrowie i sylwetkę, dlatego jedz warzywa
i owoce, pij wodę i ćwicz aktywnie na zajęciach wychowania fizycznego i SKS-u.
3. Rozwijaj swój intelekt, pielęgnuj własne zainteresowania
i uzdolnienia poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych: kołach przedmiotowych, zajęciach
specjalistycznych, zespołach wyrównawczych, chórze
oraz imprezach szkolnych i lokalnych.
4. Nie daj się nudzie, aktywnie spędzaj czas i mądrze wykorzystuj wolne chwile.
Ten przepis na sukces jest niezawodny. Nauczyciele
w gimnazjum oferują uczniom swój czas, kompetencje, wykazując maksimum zaangażowania i zrozumienia. Już w tym
roku szkolnym grupa uczniów uczestniczyła w wykładach
z fizyki prowadzonych na UMK w Toruniu. Pięćdziesięcioro
dwoje gimnazjalistów i siódmoklasistów zwiedziło Muzeum
II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Narodowe.

To była niezwykle atrakcyjna lekcja historii nawiązująca
do tradycji średniowiecznej kultury i czasu „pogardy i grozy”
sprzed 78 lat.

Uczniowie zwrócili szczególną uwagę na narodową „perełkę”, jaką jest obraz średniowiecznego malarza Memlinga
„Sąd Ostateczny”.

Ponadto mogli zweryfikować swoją z pewnością wąską
wiedzę o latach 1939-1945. Takie wyjazdy są doskonałą formą nauki, bo pamiętać należy o naszej gimnazjalnej dewizie:
„Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zrozumiem.
Pozwól mi wziąć udział, a zapamiętam”.
A.L., V.W.

info – zdrowie
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Wady postawy u dzieci
Wbrew pozorom wada postawy to nie tylko nienaturalne skrzywienia kręgosłupa. Jeżeli dziecko ma chore biodra,
kolana lub stopy, wówczas chodzenie, stanie, bieganie, a nawet siedzenie może sprawiać mu ból. Żeby ten ból zmniejszyć
– ustawia ono swoje ciało nienaturalnie (czyli niesymetrycznie,
krzywo). Jeśli robi to stale, wówczas cały szkielet się deformuje.
Pojawia się np. garb, “kurza” klatka piersiowa, brzuch zostaje
wypchnięty do przodu. Takie wady postawy to nie problem estetyczny. Dziecko z dużą wadą ma też m.in. kłopoty z oddychaniem, szybciej się męczy, często miewa bóle głowy, utyka. Podczas zabaw nie nadąża za zdrowymi rówieśnikami. Bywa przez
nich odtrącane, a to powód do stresu, a nawet depresji. Około
6. roku życia kręgosłup zaczyna przyjmować prawidłowy kształt
– z profilu przypomina dwie rozciągnięte, stojące na sobie litery
“s” – ale tak naprawdę ostatecznie ukształtuje się około 18.
roku życia. Gdy maluch idzie do szkoły, dla kręgosłupa zaczyna
się trudny czas. To okres szybkiego wzrostu dziecka. Mięśnie nie
nadążają za rozwojem kośćca i nie stanowią wystarczającej podpory dla kręgosłupa. A wtedy właśnie zmienia się tryb życia młodego człowieka: mniej czasu poświęca zabawom na podwórzu,
bieganiu, a więcej godzin spędza w ławce lub przy komputerze,
często przyjmując niewłaściwą pozycję. Dziecko siedzące przy
biurku na podkulonych nogach (lub na zgiętej nodze) i podpierające przechyloną głowę na dłoni to bardzo częsty widok.
Drugi krytyczny moment to okres dojrzewania. Zmiana proporcji ciała i dotychczasowego środka ciężkości powoduje, że
nastolatki zaczynają wypinać brzuch. Dziewczęta garbią się,
by ukryć rosnący biust, a chłopcy – by zatuszować nagły skok
wzrostowy. Gdy przyzwyczają się do złej postawy, trudno będzie ich od niej odzwyczaić, poza tym utrwalą się skrzywienia
kręgosłupa.

Skrzywienia kręgosłupa
• Skolioza to boczne skrzywienie kręgosłupa. Powstaje, gdy
dziecko najszybciej rośnie, zwykle między 6. a 24. miesiącem życia, następnie między 5. a 8. oraz 11. a 14. rokiem
życia.
• Lordoza – kręgosłup jest wygięty do przodu na odcinku
lędźwiowym. Objawy: patrząc na profil dziecka, zauważamy, że ma ono wklęsłe plecy i wystający brzuch.
• Kifoza, czyli nadmierne wygięcie kręgosłupa w tył na odcinku piersiowym. Dostrzegamy to, obserwując plecy lub
profil dziecka. Kifoza to tzw. okrągłe plecy, a nawet garb.
Jednakowo wysklepione po jednej i po drugiej stronie
kręgosłupa (każda asymetria jest niepokojąca). Przejedź kciukiem po kręgosłupie, delikatnie naciskając. Różowa linia, która się pojawi, powinna być prosta. Na koniec niech dziecko
stanie do ciebie bokiem. Zobacz, czy plecy nie są zbyt okrągłe (garbate), a brzuch zanadto wypięty.
Ważna jest zmiana trybu życia: dziecko powinno jak
najwięcej się ruszać, chodzi bowiem o wzmocnienie mięśni
i więzadeł stabilizujących kręgosłup. Z lekarzem lub rehabilitantem ustalmy też dyscypliny sportowe wskazane dla naszej
pociechy. Na przykład przy skoliozie wskazane są pływanie,
piłka wodna, kajakarstwo, siatkówka, piłka ręczna i koszykówka. Nie jest natomiast wskazane uprawianie skoków,
gimnastyki przyrządowej czy dźwiganie ciężarów. Przy lordozie zalecane jest pływanie na plecach, a przy kifozie – pływanie wszystkimi stylami na brzuchu, nie wolno zaś pływać
na plecach, jeździć na rowerze, dźwigać ciężarów i gimnastykować się na przyrządach.

kultura, sport, rekreacja

Z działalności zespołu
wokalnego RETRO
Śpiewamy już 8 lat. W 2017 roku prezentowaliśmy swoje piosenki na przeglądach artystycznych chórów seniora
w Bądkowie, Konecku i Raciążku. Tegoroczne wyjazdy na
przeglądy zaowocowały tym, że zaczęliśmy być doceniani
oraz reprezentowaliśmy gminę Zakrzewo w różnych miejscowościach naszego powiatu. We wrześniu nasz zespół zaprezentował swój dorobek na przeglądzie artystycznym Ruchu
Seniorów „O Zegar Czasu” w Aleksandrowie Kujawskim.
Podczas prezentacji naszych utworów porwaliśmy publiczność i uczestników imprezy do wspólnej zabawy. Była bardzo
miła i przyjemna atmosfera.
R. Sikorski

DF
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Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIORA 50+
Lato sprzyja organizowaniu wycieczek i imprez plenerowych. Zgodnie z klubową tradycją zwykle tę porę
roku witaliśmy w wieczór świętojański, nad wodą.
W tym roku przekonaliśmy się jak kapryśna aura potrafi pokrzyżować plany. Po wichurze i gwałtownej ulewie
przenieśliśmy spotkanie w gościnne progi druhów strażaków z zakrzewskiej OSP, sceneria inna, ale zabawa
przednia. Czas umilał nam Kol. Krzysztof, grając muzykę taneczną. Po zmierzchu udaliśmy się na poszukiwanie tajemniczego kwiatu paproci, który, jak wiadomo,
zakwita tylko raz, w tę jedną magiczną noc. Jest wśród
nas szczęściara, której udało się go znaleźć!!!
Za stronę organizacyjną spotkania odpowiedzialne
były Kol.Kol. Ania, Lucyna, Irka i Wandzia. Dziękujemy!
W lipcu odwiedziliśmy atrakcyjne miejsca w naszej okolicy – Kruszwicę i Inowrocław.

Niewątpliwie dużą atrakcją był rejs Statkiem Rusałka
po Gople – czas relaksu na łonie natury wśród bogactwa przyrody i malowniczych krajobrazów. Kruszwica
to miasto z historią w tle. Któż nie zna legendy o złym
królu Popielu? Nie mogliśmy odmówić sobie „wspinaczki” na Mysią Wieżę. Nagrodą dla nas był przepiękny widok na jezioro, miasto i dalszą okolicę. Przypisuje
się też temu miejscu niezwykłą moc, wg radiestetów
poprawia samopoczucie i łagodzi bóle głowy. Jedno
jest pewne, do końca dnia nikt z nas nie narzekał na
problemy zdrowotne. Więc może to działa?
Choć czas nieubłaganie płynął, znaleźliśmy chwilę,
aby zwiedzić dwunastowieczną romańską kolegiatę pw.

św. św. Piotra i Pawła, drugi najstarszy i najcenniejszy
zabytek miasta.
Kolejnym etapem na trasie wycieczki był Inowrocław. Udaliśmy się do Parku Solankowego – miejskiej
oazy zieleni. Spacerując alejkami parkowymi, podziwialiśmy przepiękne dywany kwiatowe, malownicze stawy,
rozmaitość szaty roślinnej. Na koniec zrelaksowaliśmy
się przy tężni – inhalatorium solankowym, w powietrzu
nasyconym jodem i innymi mikroelementami.
Po powrocie z wycieczki, zmęczeni, ale szczęśliwi,
zakończyliśmy dzień przy ognisku, piekąc wspólnie
kiełbaski. Jeszcze raz przeżywaliśmy minione chwile.
Wycieczka wszystkim bardzo się podobała, do dziś
podczas spotkań klubowych miło wspominamy tamten dzień. Pragniemy podziękować Kol. Kol. Krystynie
i Lucynie za organizację wyjazdu.
Lato zakończyliśmy wspólną biesiadą przy ognisku
w gościnnych Olszynkach. Tym razem aura sprzyjała
spotkaniu na łonie natury. Kol. Kol. Krysia, Władzia
i Hela zadbały o to, abyśmy do domu nie wrócili głodni, przygotowały pyszne dania. Po zapadnięciu zmroku
piekliśmy kiełbaski.

Ogrzewając się ciepłem ogniska, śpiewaliśmy piosenki biesiadne, wspominaliśmy wspólnie spędzone
chwile. Snuliśmy też plany na przyszłość. Które z nich
uda się zrealizować? Czas pokaże, ale wiemy na pewno, że dobrze nam ze sobą i już wkrótce kolejne atrakcje dla seniorów...
kronikarz klubu L. Błachowicz

Czytam, więc jestem
Polecam bestseller numer 1 „New York Timesa”, książkę Younga pt. „Chata”, która ma niezwykłą magiczną fabułę. Przykuwa uwagę czytelnika wartką
i niepowtarzalną akcją. Pokazuje w nietuzinkowy sposób historię relacji człowieka
z Bogiem. Przypomina po prostu piękną modlitwę. Jest w niej miejsce na wzruszenie, pokorę i zaskoczenie.
Najmłodsza córka Mackenziego Allena Phillipsa Missy została porwana podczas rodzinnych wakacji. W opuszczonej chacie, ukrytej na pustkowiach Oregonu,
znaleziono ślady wskazujące na to, że została brutalnie zamordowana. Cztery lata
później pogrążony w Wielkim Smutku Mack dostaje tajemniczy list, najwyraźniej
od Boga, a w nim zaproszenie do tej właśnie chaty na weekend. Wbrew rozsądkowi Mack przybywa do chaty w zimowe popołudnie i wkracza do swojego
najmroczniejszego koszmaru. Jednakże to, co tam znajduje, na zawsze odmienia
jego życie.
Autor dedykował swoją powieść „wszystkim nam, błądzącym, którzy wierzą, że Miłość rządzi. Wstańcie i pozwólcie jej jaśnieć”.
Violetta Werner

kultura, sport, rekreacja

11

Biblioteczne a... b... c...

Sołtysiada w Sędzinie

Wspólnie czytaliśmy
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego
W tym roku Biblioteka Publiczna w Zakrzewie po raz drugi wzięła udział w ogólnopolskiej akcji społecznej Narodowe
Czytanie, która, propagując czytelnictwo, popularyzuje wybitną polską literaturę. Tym razem Polacy wybrali „Wesele”
Stanisława Wyspiańskiego.
Każdy przyniesiony przez uczestników egzemplarz „Wesela” został ostemplowany okolicznościową pieczęcią.
Dziękuję wszystkim za udział i do zobaczenia za rok.

16 lipca 2017 r. w Sędzinie odbyła się Sołtysiada, której
towarzyszył dobry humor, miła atmosfera oraz oczekiwane odprężenie. Mieszkańcy Sędzina zebrali się, by wspólnie
miło spędzić czas. Dziękujemy wszystkim gościom i uczestnikom Sołtysiady za przybycie, a Paniom z Sędzina za włączenie się do przygotowania smacznych dań. Serdecznie
zapraszamy za rok.
Rada Sołecka Sędzin

PODZIĘKOWANIA
Zarząd OSP Zakrzewo składa serdeczne podziękowania Panu Marcinowi Kowalczykowi właścicielowi firmy AGROPOL Zakrzewo, który ze zrozumieniem odpowiedział jako jeden z nielicznych na nasz
apel i wsparł finansowo zakup sprzętu tak bardzo
potrzebnego naszej jednostce. Ten gest ma dla Nas
ogromne znaczenie. Dzięki Pana pomocy możemy
doposażyć garaże, by móc skutecznie podejmować
wszelkie akcje ratowania życia ludzkiego i mienia.
Inwestycja w Strażaków, to dbanie o Nasze wspólne
bezpieczeństwo. Dziękujemy za wsparcie!
ZARZĄD OSP ZAKRZEWO

Spotkanie autorskie
Naszą bibliotekę odwiedziła Pani Krystyna Wasilkowska
– Frelichowska – pisarka z Nieszawy. Spotkała się z czytelnikami. Autorka promowała swoją najnowszą, trzecią z kolei,
książkę pt. „Ostatni pokój”. Akcja książki rozgrywa się w Nieszawie, wśród jej mieszkańców, więc czytelnicy mogą bez
problemu umiejscowić opisane wydarzenia. Sama autorka
przedstawiła książkę jako zbiór swoich wspomnień i po trochu fantazji i bajki. Spotkanie przebiegło w ciekawej i sympatycznej atmosferze.

E. Krzyżaniak

MY TEŻ TAM BYŁYŚMY
Dożynki 2017 czas podsumować. W tym roku wrzesień
był czasem podwójnej pracy, ponieważ przygotowałyśmy
stoisko gastronomiczne na dożynki w Sędzinie. Ponadto nasza wieś organizowała dożynki parafialne w Siniarzewie. Bardzo liczny udział Pań sprawił, iż wszystko poszło śpiewająco.
Takie potrawy jak: śnieżne kule, udka po tatarsku, kurczak na
pistacjowo czy pasztet MAFIA to tylko niektóre z przysmaków, które przygotowałyśmy do Sędzina.
Praca w Kole Gospodyń Wiejskich to wolontariat. Czasami wykorzystywany i niedoceniany. Dlatego tak dużą wartością jest obecność wszystkich kobiet w zrzeszeniu. Pomimo
różnic wieku, charakteru i wiecznego braku czasu, przy nie
do końca dopisującym zdrowiu, zawsze chętne do pracy.
Dziękuję, że jesteście.

B. Stolcman
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Siniarzewo na sportowo
Mecze piłki nożnej oraz piłki siatkowej na naszej sołtysiadzie to już tradycja i najważniejsze punkty pikniku.
Pomimo typowo wakacyjnej pory obfitującej w wyjazdy
siniarzewiaków, to składy drużyn stanęły na wysokości
zadania. Rodzice jak zwykle na najwyższym poziomie piłkarskim zadziwiali młodzież i choć technika oraz kondycja
nie zawiodły, to zgranie klubu „Łokietek” zaprocentowało
wynikiem 0:2 dla młodzieży. Natomiast mecz siatkówki to
już zupełna niespodzianka. W tym roku mecz rozegrał się
pomiędzy paniami z KGW a ich córkami i synowymi. Emocje
sportowe i dużo śmiechu towarzyszyło temu wydarzeniu,

która zakończyło się wynikiem 2:1 dla matek. Rewanż za
rok obiecują córki.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego pikniku, a mianowicie: Paniom z KGW za oprawę
gastronomiczną, SPSK w Siniarzewie za użyczenie budynku
i sprzętu sportowego, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej za pomoc
techniczną, Andrzejowi i Marcinowi Kaczorowskim za oprawę muzyczną, sponsorom: Firmie „Czej-Dag”, Firmie „MasDrob”, firmie „Smakosz”, firmie „Delikatesy” oraz Wójtowi
Arturowi Nenczakowi i Panu Janowi Bąkowi za uświetnienie
swoją obecnością tego spotkania.

B. Stolcman

Piknik w Zarębowie
15 lipca 2017 roku w miejscowości Zarębowo odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Został zorganizowany dzięki zaangażowaniu mieszkańców a także Sołtysa, Radnej oraz
Radzie Sołeckiej i sponsorom: Zakładowi Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego Rolfros Chromowola, Firmie Handlowo-Usługowej Lidii Banasiak, Sławomirowi Tobjaszowi, Piotrowi
Matusiakowi, Marcinowi Kowalczykowi, mgr. farm. Joannie

Możdżyńskiej – Apteka w Zakrzewie przy ul. Radziejowskiej,
Annie i Grzegorzowi Markiewiczom – Apteka w Zakrzewie przy
ul. Osiedlowej, Kujawskiej Sekcji Ratowniczej, Druhom OSP Sędzin, „Odido” Katarzyny Kaczmarek z Sędzina.
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za okazaną
nam pomoc.
Do zobaczenia za rok.

Organizatorzy
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Dożynki 2017

Policja świętuje

Miejsce i czas akcji: Sędzin, 3 września 2017, dożynki Gminno-Parafialne. Pomimo fatalnej pogody i trochę jej na przekór tegoroczne dożynki cieszyły się dużą frekwencją. Jakbyśmy chcieli
ją odczarować, bo przecież wykopki czas zacząć, a tu z czarowania nici, przecież Góra rządzi! Na stoiskach naszych kół gospodyń
królował kurczak w bardzo różnych postaciach, były słodkie ciasta,
chleb z własnego wypieku. Reasumując, tańce, hulanka, swawola.
Z perspektywy czasu muszę z pełną dumą i satysfakcją stwierdzić,
że jesteśmy świetnie zorganizowaną gminą. I do tańca, i do różańca.
Wystarczy zapalnik w postaci hasła, pomysłu, a my już się do niego
zapalamy, odnosząc spektakularny sukces. Piękna sprawa! Piękne
były też wieńce dożynkowe i nasze panie w kujawskich strojach ludowych. Sędzinie, dziękujemy za gościnę! Firmie Masdrob z Siniarzewa wyrazy wdzięczności za podzielenie się z nami tym, z czego
jest znana, czyli wysokiej jakości mięsem drobiowym. Firmie gratulujemy sukcesów i życzymy następnych!

Wspaniałą okazją do podziękowania naszej Powiatowej Policji
za oddaną służbę, za pracę i poświęcenie był nasz udział w jej święcie 30 lipca na aleksandrowskim stadionie. Nie szczędziłyśmy czasu
i swych umiejętności kulinarnych, aby tegoroczne obchody wypadły
jak najlepiej. Zaprosił nas komendant powiatowy policji mł. insp. Andrzej Kłos. Był czas na część oficjalną, czyli wręczenie policjantom rozkazów awansujących na wyższe stopnie, i czas na pokazy, prezentacje,
degustacje. „Kręci mnie bezpieczeństwo” to udana próba pokazania
mieszkańcom powiatu pracy policji, jak to się ładnie mówi – „na różnych płaszczyznach”, popis tresury psów służbowych, były również
akcje sekcji antyterrorystycznej z Włocławka, był i rycerz w lśniącej
zbroi ze swoją białogłową, pokazy sztuk walki. Można było dać coś
od siebie, gdyż działał punkt krwiodawstwa. Moc atrakcji czekała na
chcących wziąć udział w powiatowym święcie policji. Ze swej strony
życzymy naszym policjantom sukcesów w pracy i jak najmniej niebezpiecznych akcji, choć wiemy, że dacie sobie radę w każdej.

Iwona Kapelak

		

Iwona Kapelak

Raciążek, kaczka i my

Nasza Sołtysiada

22 lipca to dość specyficzna data, onegdaj święto odrodzenia, ale
ja nie o tym, bo przy pozbawionej wszelkich oznak życia kaczce już
lekko zesztywniałej, choć jej siostra lub koleżanka, trudno w tej chwili
orzec, wyglądała na wyluzowaną, o odrodzeniu wspominać nie będę.
Ranek tego dnia przyniósł nam w Kolonii ekstremalne doznania, nastąpiła awaria wodociągu, jak mówi klasyk: „złośliwość rzeczy martwych”;
dziękujemy panom z ekipy naprawczej za szybki i sprawny powrót do
sytuacji sprzed awarii. A swoją drogą, kaczka choć martwa- złośliwa nie
była, przyniosła nam wiele radości, poczynając od przygotowań, a na
odebraniu nagród kończąc. To był naprawdę wspaniały dzień podczas
tegorocznych Dni Młodzieży w Raciążku. Wróciłyśmy z tarczą, a właściwie z dwoma, veni vidi vici, powtarzając za Gajuszem Juliuszem. Każdy
ma swoje zwycięstwa i sukcesy, nasza kaczka faszerowana zachwyciła
jurorów i podobnie rzecz się miała z wystrojem stoiska; ogłoszenie wyników przyprawiło nas o „kaczą skórkę”. Wspomnienie w tym miejscu
o gęsiej to profanacja. Dziękujemy za wsparcie i pomoc ze strony pana
wójta Artura Nenczaka i pracowników Urzędu Gminy, a także naszego
niezrównanego sołtysa pana Andrzeja Wąsikowskiego. Dziękujemy za
gratulacje płynące z wielu stron, a te przekazane od koleżanek z innych
kół gospodyń naszej Gminy są nam wyjątkowo drogie.

Naszą Sołtysiadę, już dwunastą, zaplanowaliśmy w tym roku na
9 lipca. Oczywiście istniały obawy, że pogoda może nas niemiło zaskoczyć, bo przecież ile razy może być naprawdę wakacyjnie?! Udało
się i teraz nie zmoknąć. Atrakcji dla naszych mieszkańców było mnóstwo. Dla dzieci obowiązkowo zameczek, żółwik i nawet odnalazł się
„roztargniony Minionek”! Ucieszyła je również loteria z nagrodami.
Zarówno dla dorosłych, jak i dzieci przygotowaliśmy poczęstunek.
Nasze panie upiekły ciasta, chlebek do smalczyku z ogórkiem kiszonym, usmażyły frytki. Ci z nas, którzy mają trochę więcej niż 18 lat
na swoje nagrody musieli „zapracować”. Brali udział w wymyślnych
konkursach. Oczywiście było i ognisko, nad którym pieczołowicie
opiekaliśmy kiełbaski. Nie zabrakło warczących maszyn, czyli zaprzyjaźnionych motocyklistów z Włocławka. Niezależnie od wieku i adresu zamieszkania wszyscy bawili się świetnie na zabawie kończącej
tegoroczną Sołtysiadę. Zapraszamy za rok!!!
Sołtys dziękuje sponsorom: OSP, KGW, przedstawicielowi PZU
A. Ostromeckiemu, radnej powiatowej M. Banaszkiewicz, R. M. Kornackim oraz paniom: W. Oźminie, A. Winieckiej, M. Urbańskiej, I. Kapelak, G. Kornackiej, U. Wąsikowskiej, K. Czyżnikiewicz, R. Stannej,
K. Dembowskiej, A. Bugalskiej, Z. Kurzawaie.

Iwona Kapelak
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Spotkanie kół gospodyń Licheń 2017
W pielgrzymce do Lichenia pominąć las grąbliński to jak będąc w Rzymie, nie widzieć papieża. Naszą pielgrzymkę do licheńskiego sanktuarium rozpoczęłyśmy od Grąblina właśnie, miejsca
związanego ściśle z objawieniami Maryjnymi. Piękna to historia,
a jednocześnie trudna. Następny etap naszej wędrówki to oczy-

wiście Bazylika Licheńska. Po momentach skupienia i modlitwy
byłyśmy świadkami przejazdu orszaku weselnego Made in USA,
były cadillaki, kabriolety itp., miejmy nadzieję, że nie nastąpi rozwód w stylu Vegas. Odwiedziłyśmy stoiska rękodzielnicze, wysłuchałyśmy też występów artystów ludowych. To był taki spokojny akcent na zakończenie lata pełnego wrażeń. Dziękujemy!
Iwona Kapelak

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W GMINIE ZAKRZEWO
Okres wakacyjny to czas, w którym w Domu Kultury organizowanych jest wiele imprez okolicznościowych dla społeczności lokalnej.
Koło Gospodyń wiejskich z Kolonii Bodzanowskiej oraz sekcja taneczna Domu Kultury w Zakrzewie w czerwcu uświetniły obchody
Święta Policji w Aleksandrowie Kuj. Panie przygotowały poczęstunek
zgodnie z kujawską tradycją, dzieci zatańczyły podczas pikniku.
W lipcu Dom Kultury w Zakrzewie oraz Świetlica „EDEN” zorganizowali cykl zajęć „Akademia Sztuk Plastycznych” dla dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję
wspólnie spędzić czas w aktywny sposób. Dzieci wykonywały prace
plastyczne, wyjeżdżały na wycieczki. Odbyły się wyjazdy do kina w Toruniu i do Szkoły Leśnej na Barbarce, gdzie poszukiwaliśmy nietoperzy.
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 słodki upominek oraz dyplom.
Wszystkie wykonane prace uczestnicy zabrali ze sobą do domu.
W sierpniu odbyły się po raz drugi wakacyjne zajęcia wyjazdowe.
Gościliśmy w Kolonii Bodzanowskiej oraz w Sędzinie, pracując z dziećmi, które nie mogły uczestniczyć w zajęciach lipcowych.

Z oferty Domu Kultury oraz świetlicy skorzystało 40 dzieci, które
bardzo chętnie przychodziły na zajęcia.
Serdeczne podziękowania dla Sołtysa Kolonii Bodzanowskiej
Pana Andrzeja Wąsikowskiego oraz Straży OSP Sędzin za miłe przyjęcie podczas wspólnych spotkań.
Do zobaczenia wkrótce…
W naszej gminie start i metę miał Dwumaraton Kujawski; była to
już czwarta edycjatej imprezy sportowej. Był to towarzyski bieg promujący walory powiatu aleksandrowskiego, by go obiec, wystarczy
dystans 84 kilometrów. Przed uczestnikami był cały dzień w biegu.
W imprezie wzięło udział 50 biegaczy z całego województwa kujawsko-pomorskiego.
Podczas turnieju kulinarnego „Postaw na kaczkę” organizowanego w Raciążku reprezentacja gminy – Koło Gospodyń Wiejskich
z Kolonii Bodzanowskiej – uzyskało dwa pierwsze miejsca w kategoriach potrawy oraz organizacji stoiska promującego Gminę Zakrzewo. Serdecznie gratulujemy Paniom i życzymy dalszych sukcesów.
W sierpniu kabaret „Byle do setki” koncertował podczas „Miodowego lata” w Zarzeczewie. Podczas występu nie zabrakło bisów.
Była to wspaniała okazja do promocji dorobku Domu Kultury oraz
Gminy Zakrzewo.
Dom Kultury w Zakrzewie zorganizował dla członkiń KGW wyjazd na 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.

Bartosz Podobieński
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