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Serduszko
dla serduszek

Ponownie zostały wylicytowane podczas
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
akcesoria dla pierwszej dwójki dzieci
urodzonych po finale WOPŚP

Filip Piszczek z Sędzina-Kolonii

urodził się 16 stycznia 2019 r.
Szczęśliwi rodzice to: Marta i Mateusz.
Filipek otrzymał nosidełko.

Adam Kudłak z Kobielic
urodził się 19 lutego 2019 r.
Szczęśliwi rodzice to: Daria i Daniel.
Adaś otrzymał leżaczek.

W dniu 22 marca Wójt Gminy Zakrzewo, Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odwiedzili dwóch małych mieszkańców naszej gminy, którzy byli pierwszymi maluszkami urodzonymi po 13 stycznia br.
w Gminie Zakrzewo. Naszym małym obywatelom zostały wręczone prezenty wylicytowane podczas tegorocznej Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy przez: Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Lipowskiego, Wójta Gminy Artura Nenczaka
i Zastępcę Wójta Jana Bąka.
Filip i Adaś są „oczkami w głowie” swoich rodziców i to wokół nich kręci się życie rodzinne. Dzielne i wspaniałe Mamy
otrzymały bukiety kwiatów, a dumni Tatusiowie życzenia i gratulacje.

od lewej: Wójt Gminy Zakrzewo Artur Nenczak, mama Adasia
Daria Trzmielewska, tata Adasia Daniel Kudłak, Przewodniczący
Rady Gminy Zakrzewo Tadeusz Lipowski.

od lewej: Wójt Gminy Zakrzewo Artur Nenczak, mama Filipka
Marta Piszczek, tata Filipka Mateusz Piszczek, Przewodniczący
Rady Gminy Zakrzewo Tadeusz Lipowski.
M. Kotas
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Z OBRAD RADY GMINY
21 lutego br. Radni obradowali na III Sesji, na której podjęli dwanaście uchwał:
1) Zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakrzewo na rok 2019.
2) W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019‑2023.
3) W sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzewo.
4) W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie
Zakrzewo na rok 2019.
5) Zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo.
6) W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.
7) W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
8) W sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zakrzewo.
9) W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzewo.
10) W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzewo.
11) W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzewo.
12) W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzewo.
15 marca br. odbyła się kolejna IV Sesja Rady Gminy.
Radni na tej Sesji Radni wysłuchali i przyjęli sprawozdania z:
1) Działalności Domu Kultury w Zakrzewie za 2018 rok.
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2) Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie za
2018 rok.
3) Średnich wysokości wynagrodzenia nauczycieli za 2018
rok.
4) Realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za
2018 rok.
Podjęli również trzy uchwały:
1) Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakrzewo na rok 2019.
2) Zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy
Zakrzewo.
3) W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzewo.
M.K.

Wybory sołtysów
W dniach od 18.03.-5.04.2019 r. w sołectwach naszej
Gminy odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich.
Oto nasi Sołtysi:
Ujma Duża – Wacław Andrzejewski; Lepsze – Henryk Nowak; Gosławice – Piotr Kotas; Kolonia Bodzanowska – Andrzej
Wąsikowski; Michałowo – Radosław Matuszewski; Kobielice
– Michał Rosiński; Bachorza – Anna Kurtys; Zarębowo – Marek Wiatrowski; Kuczkowo – Bartłomiej Kempara; Seroczki –
Wiesław Szczepański; Wola Bachorna – Helena Maciejewska;
Gęsin – Janusz Kacprzak; Sędzin – Tadeusz Fajkowski; Sinki
– Jarosław Zdzitowiecki; Zakrzewo – Sławomir Tobjasz; Siniarzewo – Andrzej Łukomski; Sędzin Kolonia – Jacek Kuźlecki.
Nowo wybranym Sołtysom składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej współpracy!

M.K.

Projekty
Gmina Zakrzewo w 2018 roku zrealizowała projekt pn.:
„Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na
terenie Gminy Zakrzewo” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1. Wspieranie
wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 556 642,01 zł, a całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi
1 320 742,09 zł, z tego dofinansowanie 499 910,81 zł.
W ramach projektu na terenie gminy Zakrzewo wykonano 53 instalacje, w tym 52 fotowoltaiczne i jedną solarną.
Moc zamontowanych instalacji fotowoltaicznych waha się
od 2,65 kWp do 9,81 kWp.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Również w 2018 roku zrealizowany został projekt pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej z niezbędną infrastrukturą techniczną
w miejscowości Michałowo” na dofinansowanie którego Gmina Zakrzewo podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach konkursu działania 19 „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020
na kwotę 207 231,00 zł. W ramach projektu wykonano:
– budynek parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący
z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokryty blachą powlekaną o powierzchni zabudowy 96,00 m2,
powierzchnia użytkowa 69,16 m2, kubatura 500,00 m3,
– przyłącze wodociągowe,
– zbiornik bezodpływowy na ścieki,

–

parking dla samochodów osobowych na dziesięć miejsc
postojowych w tym dwa miejsca dla niepełnosprawnych
W trakcie realizacji jest projekt pn.: „Zagospodarowanie
terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo”, który obejmuje:
– wykonanie altany drewnianej o wymiarach 5,9 m × 5,9 m
krytej gontem bitumicznym,
– wykonanie grilla kamiennego,
– montaż fontanny pływającej,
– montaż tablic informacyjnych oświetlonych panelami solarnymi 16W w ilości 3 szt.,
– czyszczenie stawów 500 m3,
– montaż koszy na śmieci w ilości 4 szt.
Gmina Zakrzewo podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie w kwocie 38 081,00 zł.
J. Bąk
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RODZICE ŻOŁNIERZY WYRÓŻNIENI
MEDALAMI
25 lutego 2019 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia rodzicom, których trzech synów pełniło czynną służbę wojskową srebrnych
medali “Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
Z terenu Naszej Gminy medalami zostali odznaczeni Państwo Irena i Marek Dzioba mieszkańcy Ujmy Dużej.
W imieniu Ministra Obrony Narodowej odznaczenia wręczył cz.p.o. Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu mjr Andrzej Sowa w obecności Wójta Gminy Zakrzewo
p. Artura Nenczak i Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo
p. Tadeusza Lipowskiego.
R. Ćwikliński

E-dowód
Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną – wydawane
są już od marca 2019 r. – to bezpłatne narzędzie usprawniające komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami
komercyjnymi. E-dowód to wspólny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.
E-dowód – co to jest?
E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą
elektroniczną, który jest bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem
do
komunikacji
obywatela z administracją,
służbą zdrowia i podmiotami
komercyjnymi. Nowe dowody
są zewnętrznie podobne do
obecnych, wewnątrz będzie
jednak znajdował się chip,
w którego pamięci znajdą się
m.in. dane identyfikacyjne
umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie
warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe
po przyłożeniu dokumentu do
czytnika, a nie włożeniu do czytnika. Nie zmieniły się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: potwierdza on tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawnia do przekraczania granic
niektórych państw. Nowy dowód również służy do uwierzytelnienia
w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.
Kiedy e-dowód?
Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpoczęło się w marcu 2019 r. Proces wymiany dowodów
jest naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym, będzie mógł go wymienić jeszcze
przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.
E-dowód jako środek identyfikacji elektronicznej
E-dowód to środek identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym. Oznacza to, że będzie mógł być wykorzystywany
do uwierzytelnienia posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usług online. Jeśli określona usługa online
nie będzie wymagała podpisu, a wymagać będzie uwierzytelnienia
(np. dostęp do własnych danych w rejestrze PESEL czy dostęp do
wykazu zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych), to
możliwe będzie wykorzystanie do tego celu e-dowodu. Elektroniczny dowód zapewnia logowanie do portali internetowych administracji publicznej, jeśli zostaną przyłączone do odpowiedniego systemu teleinformatycznego.
Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie osobistym każdej osoby pełnoletniej, jak również każdej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Pełnienie przez e-dowód funkcji środka identyfikacji elektronicznej i jego notyfikacja w Komisji Europejskiej pozwoli dodatkowo na
jego wykorzystanie w administracji Unii Europejskiej. Dzięki temu
obywatel Polski posiadający e-dowód będzie mógł bez przeszkód
kontaktować się z europejską administracją.
Podpis osobisty w e-dowodzie
Podpis elektroniczny, zwany podpisem osobistym, to rozwiązanie analogiczne do używanego już zarówno w administracji, jak
i w biznesie, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Użycie pod-

pisu osobistego będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki
sam skutek jak podpis własnoręczny. Każdy dokument elektroniczny
wysyłany do urzędu będzie można podpisać, używając do tego celu
podpisu osobistego. W przypadku podmiotu prywatnego (innego
niż podmiot publiczny) podpisanie dokumentu podpisem osobistym
wywoła ten sam skutek jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten
i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.
Certyfikat podpisu osobistego będzie zamieszczany w dowodzie
osobistym osoby, która wyrazi na to zgodę. Osoba, która nie wyraziła takiej zgody i w przyszłości dojdzie do przekonania, że podpis
osobisty jest jej potrzebny, będzie mogła wystąpić o wymianę dowodu osobistego. W przypadku osoby małoletniej, która w okresie
ważności ukończy 18 rok życia, certyfikat podpisu osobistego będzie
zamieszczany, jeżeli rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby
wyrazi na to zgodę.
Podpis kwalifikowany w e-dowodzie
Posiadacz dowodu osobistego, który będzie chciał mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, będzie mógł do tego wykorzystać e-dowód. W e-dowodzie zostanie zapewniona przestrzeń na zamieszczenie elektronicznych danych, które umożliwią składanie takiego
podpisu. Dzięki temu osoba będzie miała jedną kartę (e-dowód),
przy użyciu której będzie mogła złożyć podpis osobisty oraz kwalifikowany podpis elektroniczny dowolnego dostawcy certyfikatów.
Wgranie do e-dowodu danych umożliwiających złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego odbywać się będzie na warunkach
rynkowych, tj. osoba samodzielnie występuje o zakup takiego podpisu do wybranego przez siebie dostawcy.
Bezpieczeństwo
Użycie funkcjonalności elektronicznych dowodu osobistego będzie wymagało przyłożenia dokumentu do czytnika i wpisania numeru identyfikacyjnego CAN zamieszczonego w dowodzie osobistym
w postaci cyfrowej i kodu kreskowego lub odczytania numeru CAN
przy pomocy czytnika kodu kreskowego. Wiarygodność nawiązania
komunikacji potwierdzana będzie każdorazowo numerem identyfikacyjnym CAN, co uniemożliwi nieautoryzowane odczytanie danych.
Jak będzie wyglądał odbiór e-dowodu?
Aby móc korzystać z wszystkich funkcji e-dowodu, należy ustawić swój własny kod PIN do podpisu osobistego (sześć cyfr) i kod
PIN do profilu osobistego (cztery cyfry). Ustalanie tych kodów
(w sposób podobny do tego znanego przy kartach do bankomatów)
odbędzie się – zgodnie z decyzją obywatela -w urzędzie przy odbiorze albo później w dowolnym momencie. Osoby niezainteresowane
korzystaniem z funkcjonalności profilu osobistego (np. osoby starsze), nie będą zmuszone do jej używania, zachowując jednocześnie
możliwość jej uruchomienia w okresie ważności dokumentu. Przy
odbiorze dowodu osobistego obywatel otrzyma również kod PUK
(o zastosowaniu podobnym to tego w telefonie komórkowym: po
wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN, można wpisać kod PUK i później na nowo korzystać z wszystkich funkcjonalności e-dowodu).
Podawanie kodu PIN będzie potrzebne zawsze, gdy chcemy złożyć
podpis osobisty lub zostać uwierzytelnionym. W dowolnym momencie posiadacz dowodu osobistego będzie mógł dokonać zmiany
kodu PIN: w urzędzie lub przy wykorzystaniu aplikacji umożliwiającej
dokonanie takiej czynności.
E-dowód w świadczeniach medycznych
W przyszłości pacjenci posiadający nowy dokument będą mieli
możliwość rejestracji w placówce medycznej bez podawania danych
osobowych. Planowana jest również możliwość potwierdzenia przez
pacjenta pobytu w placówce medycznej bez użycia kodu PIN oraz
możliwość uwierzytelniania przy pomocy podpisu osobistego.
W Naszej Gminie wnioskowało o nowy dowód osobisty już
29 osób.
M. Kotas
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Pogoda i … nie tylko dla rolników
W połowie listopada w 2018 r. na terenie Kolonii Bodzanowskiej pojawił się nowy obiekt (fot. 1.), którym jest automatyczna stacja meteorologiczna zainstalowana w ramach
projektu INOMEL, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) (Nasza Gmina Zakrzewo
Nr 2/61). Zadaniem stacji jest dostarczanie w sposób ciągły
danych meteorologicznych niezbędnych do realizacji monitoringu meteorologicznego, który jest jednym z elementów
projektu. Głównym celem projektu jest monitorowanie, prognozowanie i operacyjne planowanie działań melioracyjnych
na obiekcie drenarskim w Kolonii Bodzanowskiej. Pieczę nad
stacją sprawują naukowcy z Bydgoszczy, gdzie mieści się Kujawsko-Pomorski Ośrodka Badawczy (KOB) Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego (ITP).
W odróżnieniu od wielu podobnych urządzeń w kraju,
stacje meteorologiczne działające w projekcie INOMEL służą
nie tylko naukowcom, ale są ogólnodostępnym źródłem informacji umożliwiającym śledzenie na bieżąco zmian w pogodzie w danym regionie. W przypadku Kolonii Bodzanowskiej, aby sprawdzić warunki meteorologiczne trzeba wejść
na stronę internetową stacji meteorologicznej (link podany
na końcu artykułu) i obejrzeć sześć wykresów pokazujących
przebieg opadów, temperatury i wilgotności powietrza,
prędkości i kierunku wiatru oraz promieniowania słonecznego w ciągu ostatnich 24 godzin. W przypadku okresów
bezopadowych, które niestety dość często pojawiają się na
Kujawach, wykres opadów będzie pusty. Wystarczy jednak
wydłużyć okres pomiarowy (np. tydzień, miesiąc, rok lub dowolny ustalony przez internautę) i pojawi się wykres podobny do tego, który jest przedstawiony na fot. 2.
System monitoringu meteorologicznego daje również
możliwość przeglądania i zapisywania w arkuszu kalkulacyjnym (np. Excel) szczegółowych danych pomiarowych każdego z powyższych parametrów meteorologicznych. W tym celu
należy uruchomić funkcję Exportuj CSV, która umożliwi zapis
wskazanych danych na komputerze i ich dalszą obróbkę.
Monitorowanie obiektu drenarskiego w Kolonii Bodzanowskiej nie ogranicza się tylko do warunków meteorologicznych.
Naukowcy z Bydgoszczy monitorują także warunki wilgotnościowe gleby. Widoczne na fot. 1 wystające z ziemi „pudełka”
to czujniki wilgotności gleby, które w marcu będą zainstalowa-

ne na kilku polach w rejonie wsi. Urządzenia te dają możliwość
transmisji danych siecią komórkową i będą one na bieżąco analizowane przez naukowców ITP, a także wykorzystywane do
prognozowania rozwoju lub zaniku suszy glebowej i rolniczej.
Ale to jeszcze nie koniec zakresu badań w tym regionie, bowiem w okresie wegetacyjnym będzie prowadzony równolegle
monitoring poziomu lustra wody gruntowej, odpływu wody
i azotanów z systemów drenarskich. Działania te będą służyć
regulowanym odwodnieniom i ograniczaniu niepotrzebnego
odpływu wody oraz zmniejszeniu ładunku azotanów odpływających do wód powierzchniowych.
Będzie również prowadzony monitoring teledetekcyjny
wykonywany za pomocą drona oraz specjalnego samolotu.
Uzyskane obrazy pozwolą na ocenę stanu upraw i wskażą
ewentualne zagrożenie suszą rolniczą.
Podsumowując, tej wiosny i latem będzie się dużo działo
w Kolonii Bodzanowskiej.

Dr inż. Bogdan Bąk (KOB ITP)
b.bak@itp.edu.pl

Fot. 1. Stacja meteorologiczna w Kolonii Bodzanowskiej

Fot. 2. Zapis przebiegu opadów w Kolonii Bodzanowskiej w lutym 2019 r.

Link do stacji meteorologicznej w Koloni Bodzanowskiej
https://system.pmecology.com/? Key=b7133ff6-b130
‑4fc9-bc02-b7d64ca0602a#/location/f6c7c0b733e74d18f31b5a519c92073/data/overview
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Aleksandrowski Klaster Energii
już formalnie zawiązany
W dniu 11 marca 2019 roku w gronie: Wójt Gminy Zakrzewo Artur Nenczak, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
Andrzej Olszewski, Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Prosument Klaster OZE Michał Szczepański i Cezary Wujciński,
została podpisana umowa powołująca do życia Aleksandrowski Klaster Energii z siedzibą w Zakrzewie.
Podstawowym zadaniem klastra jest umożliwienie realizacji
inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie gmin powiatu aleksandrowskiego, czego efektem będzie dostęp do czystej
i taniej energii elektrycznej dla odbiorców na terenie powiatu.
Dzięki powołaniu klastra energii zyskają zarówno lokalni inwestorzy – mieszkańcy powiatu zainteresowani produkcją energii elektrycznej przez własną farmę fotowoltaiczną, ale także
odbiorcy kupujący tą energię taniej niż na obecnych zasadach.
Inicjatywa gmin Zakrzewo i Aleksandrów Kujawski idzie
w kierunku samowystarczalności i produkowania energii
elektrycznej na potrzeby zarówno odbiorców prywatnych,
rolników, przedsiębiorców, ale też obiektów gminnych.
Dzięki zaproszeniu do klastra Stowarzyszenia Prosument
Klaster Odnawialnych Źródeł Energii z siedzibą w Lubrańcu,

klaster aleksandrowski będzie dysponował wiedzą na temat
dostępnych technologii, ale także możliwości finansowania
inwestycji.
W dobie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną i rosnących cen, możliwość produkowania energii
z własnych źródeł odnawialnych jest jedną z korzystniejszych
form inwestowania, także dzięki dostępowi do preferencyjnego finansowania w ramach klastra energii. Aleksandrowski Klaster Energii dołącza do istniejących już tego typu inicjatyw w powiatach: włocławskim (z siedzibą w Lubrańcu),
toruńskim (z siedzibą w Chełmży) i chełmińskim (z siedzibą
w Unisławiu).
Wszystkich zainteresowanych własną farmą fotowoltaiczną zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Stowarzyszenia Prosument Klaster OZE (email: wujcinski.c@prosumentklasteroze.pl tel. 696 577 688) lub z Urzędami Gmin
Zakrzewo i Aleksandrów Kujawski. W najbliższym czasie
Aleksandrowski Klaster Energii będzie organizował spotkania dla wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą, o czym
będziemy Państwa informować na bieżąco.
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „UŚMIECH MALUCHA”
W ZAKRZEWIE
Wizyta Mikołaja
6.12.2018 r. do
naszego przedszkola zawitał św. Mikołaj. Od samego rana dzieci nie mogły
się doczekać miłego gościa. Gdy tylko
pojawił się w drzwiach na wszystkich
buźkach pokazał się piękny uśmiech.
Mikołaj przygotował dla każdego piękne podarki, które miał ukryte w wielkim
worze. Po rozdaniu prezentów dzieci
zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. Następne odwiedziny dopiero
za rok. Już nie możemy się ich doczekać.

Dzień Babci i Dziadka
7 lutego 2019 r. w przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci
i Dziadka. Dziadkowie to bardzo ważne
osoby w życiu każdego dziecka, dlatego
w tym szczególnym dniu wnuczęta pamiętały o nich. Każda grupa zaprezentowała program artystyczny, a następnie
wręczyła własnoręcznie wykonane prezenty. Uroczystość zakończyła się wspólnym, słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. To był naprawdę
wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy z wnuków.

Bal karnawałowy
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją
bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Dzieci
przebrane były za bohaterów znanych
bajek. W salach przedszkolnych można
było spotkać wróżki, królewny, motylki,
piratów, policjantów, strażaków, Spider-Mana, Batmana – nie sposób zliczyć
i wymienić tych wszystkich postaci. Każdy bawił się wesoło, uśmiech nie znikał
z twarzy mimo chwilowego zmęczenia.
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom. Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie
w przygotowanie pięknych balowych
strojów oraz słodkiego poczęstunku.

Jasełka
W naszym przedszkolu istnieje tradycja wystawiania „Jasełek” w okresie
Świąt Bożego Narodzenia. Przygotowanie i zaprezentowanie przedstawienia
jasełkowego to domena grup najstarszych – Mądrych Sów i Biedronek.
Każde dziecko brało czynny udział
w przedstawieniu, każde miało do odegrania jakąś rolę zgodnie z wyrażoną
ochotą oraz predyspozycjami indywidualnymi. Co roku nasze „Jasełka” mają
inny scenariusz. Tym razem oprócz tradycyjnych postaci pojawiły się na scenie
Krasnoludki i Gwiazdki. Dziękujemy
Rodzicom za przygotowanie pięknych kostiumów dla małych artystów
oraz poczęstunku.

Dzień Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet w przedszkolu
wszyscy mali panowie tradycyjnie zaśpiewali swoim koleżankom uroczyste
100 lat, a następnie wręczyli piękne
prezenty i laurki. Tego dnia w przedszkolu panowała wesoła atmosfera.
Wiele radości sprawiły dzieciom przygotowane z tej okazji konkursy, gry i zabawy. Uroczystość zakończyła się smacznym poczęstunkiem. Uśmiechnięte buzie
przedszkolaków, a zwłaszcza dziewczynek świadczyły o miło spędzonym czasie.

Jadwiga Ceterska
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REALIZUJEMY MISJĘ INTEGRALNEGO ROZWOJU UCZNIA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ SPSK IM. ŚW. JOSE SANCHEZA DEL RIO W SINIARZEWIE
Wszyscy z pewnością zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest
wszechstronny rozwój człowieka: duchowy, psychiczny i fizyczny. Szczególną rolę odgrywają tutaj etapy wieku przedszkolnego
i szkolnego. Pewne wartości, umiejętności i postawy wykształcone i wypracowane na wcześniejszych etapach życia szkolnego, towarzyszą nam właściwie już na zawsze. Realizując pięć wymiarów
integralnego rozwoju ucznia: duchowy, moralny, kulturowy, społeczny i fizyczny, dokładamy wszelkich starań, aby oprócz typowo
szkolnej wiedzy, nie zaniedbać rozwoju młodego człowieka jako
takiego. Chcemy wychowywać wykształconych, inteligentnych,
odpowiedzialnych, obytych kulturowo, kreatywnych, ambitnych,
przyjaznych i przede wszystkim dobrych ludzi, a wszystko to, co
dzieje się w naszej szkole, ma wspomagać taki właśnie, wszechstronny rozwój. Stąd m.in. poranne modlitwy, wycieczki do teatru, pokaz historyczny, coroczne uczestnictwo w przeglądach teatrów szkolnych, liczne konkursy przedmiotowe, Dzień Ochrony
Danych Osobowych, dodatkowe zajęcia promujące zdrowe odżywianie, zajęcia specjalistyczne i wiele, wiele innych. Oto przegląd
kilku przykładowych wydarzeń z ostatniego okresu.
ZABAWA CHOINKOWA
Siedzenie w ławkach, niestety, nie sprzyja sprawności fizycznej, dlatego ruch, także ten taneczny (a może zwłaszcza on) jest
jak najbardziej wskazany. W tym roku Rada Rodziców zapewniła
wszystkim uczniom wyśmienitą zabawę choinkową. Ostatniego
stycznia, oprócz dyskoteki prowadzonej przez DJ-a i wspaniałe animatorki zabaw dla dzieci, można było poczęstować się
watą cukrową, skorzystać z zabawnego makijażu twarzy oraz
wystąpić w różnych konkursach sprawnościowych. Nie obyło się
również bez wizyty świętego Mikołaja, który przywiózł dzieciom
paczki ze słodkościami.

zefa Sancheza del Rio, poprowadził ks. Tomasz Bartkowiak. Po
powrocie do szkoły na dzieci czekała niespodzianka. Różnorodne gry i zabawy edukacyjne związane z postacią Patrona miały
za celu łączyć wiadomości i umiejętności zdobyte na poszczególnych przedmiotach (analiza i interpretacja tekstu, rozwiązywanie
zadań matematycznych, znajomość języków obcych, orientacja
w przestrzeni, logiczne myślenie, kreatywne sposoby poszukiwania wiadomości i rozwiązywania problemów typowych i nietypowych) z przypomnieniem i przybliżeniem niezwykłej postaci
naszego świętego Patrona.
DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
W związku z przypadającym pierwszego marca Narodowym
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 25 lutego nasza szkoła zorganizowała konferencję poświęconą tym polskim bohaterom, których dziś nazywamy „Żołnierzami Wyklętymi”. Udział w niej wzięli
uczniowie klas starszych szkoły podstawowej, w tym, gościnnie,
uczniowie klas ósmych z Zakrzewa i Sędzina wraz z opiekunami.
Spotkanie uświetnili swoją obecnością: Kujawsko – Pomorski Wicekurator Oświaty, p. Maria Mazurkiewicz, Dyrektor Centrum Usług
Oświatowych w Zakrzewie, p. Monika Sicińska – Podobieńska, Proboszcz Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Siniarzewie, ks. Tomasz
Bartkowiak. Podczas konferencji przedstawiono m.in. rys historyczny i przybliżono wybrane sylwetki „Żołnierzy Wyklętych”. Pani
Małgorzata Jarocińska, wybitna historyk, w szczególny sposób, bo
w formie interesującej gawędy historyczno – literackiej pt. „Zachowałam się jak trzeba”, przypomniała dzieje Danusi Siedzikówny,
„Inki”. Wyświetlono także film pt. „Bydgoska Łączka”.

DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ PO DRUGIEJ STRONIE ULICY
„Dobrze Cię widzieć po drugiej stronie ulicy” to ogólnopolska kampania społeczna realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa
niechronionych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dzieci i młodzieży. Uczniowie po raz kolejny przypomnieli
sobie, jak należy prawidłowo poruszać się w ruchu ulicznym,
a także uświadomili sobie, jak ważny jest odpowiedni ubiór i noszenie odblasków, nie tylko podczas zmniejszonej widoczności
czy podczas trudnych warunków pogodowych. Na dobry początek dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe i udały się na spacer,
aby w praktyce wykorzystać zdobyte informacje.

DZIEŃ PATRONALNY
11 lutego obchodziliśmy Dzień Patronalny. Uroczystą Mszę
Świętą ze wspomnieniem meksykańskiego męczennika, św. Jó-

W przyszłym roku szkolnym wachlarz dodatkowych i specjalistycznych zajęć zamierzamy poszerzyć o jeszcze kilka pozycji, m.in. trzeci język obcy i zajęcia z elementami bajkoterapii.
Tymczasem życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom miłej
i owocnej pracy w drugim semestrze, a wszystkim ósmoklasistom (szczególnie im) wytrwałości i powodzenia na egzaminach.
Więcej informacji o naszym oddziale przedszkolnymi i szkole
podstawowej mogą Państwo odnaleźć na stronie internetowej:
www.szkolasiniarzewo.pl
Pozdrawiamy, Karolina Gralak

oświata i wychowanie

9

Wieści z PSP w Sędzinie
WOŚP
13 stycznia po raz 27 grał Jurek Owsiak,
a my uczniowie PSP w Sędzinie już po raz 18.
W tym roku wolontariuszami byli: Trajder. Z,
Gralak J., Grzegórski S., Jaskulska O. oraz
pomagający im Matuszewska W., Tobjasz K.,
Gapska W. Mimo mroźnej aury uczniowie
od rana do popołudnia zbierali pieniądze na
zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom małym i dużym, że wspierali kolejny
raz tę akcję pod hasłem „Dzieci małe i bez
focha” Do zobaczenia za rok.

towanym programie lekcji patriotyzmu znalazły się opowieści o sytuacji Polaków pod
zaborami, dążeniach niepodległościowych,
marszałku Józefie Piłsudskim, I wojnie światowej. Uczniowie mogli przymierzyć stroje
z epoki: szwoleżer, powstaniec, kosynier,
oficer I brygady Legionów Polskich. Obejrzeli
także kolekcje replik broni używanych przez
powstańców, ich uzbrojenie i ekwipunek.
Ciekawa była ta żywa lekcja historii, która
nasze oko, ucho bawiła i przeniosła w czasy,
kiedy to każdy rycerz spieszył służyć pomocą oraz zaprosiła w podróż do krainy, którą
obecnie pokrył już kurz minionych wieków,
zostały jedynie legendy i gorliwi rzemieślnicy, odtwarzający dawną kulturę, aby przybliżyć wszystkim, co dziać się wówczas mogło.
Pokaz był interesującą wędrówką w krwawą,
ale chwalebną przeszłość naszej ojczyzny.

Internetu. Bohaterowie przedstawienia przestrzegali przed nieumiejętnym korzystaniem
z tego dobrodziejstwa. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i Kapturek znalazł
wybranka swego serca i wcale nie zrobił tego
na czacie, a w realu. Publiczność dopisała
(nawet brakło nam biletów)! Humory także!
Aktorzy otrzymali dłuuugie i głośne brawa.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy tę niedzielę spędzili z nami, oczywiście przy kawie
i pysznym ciachu. Podziękowania kierujemy
także do osób, które pomogły nam w zorganizowaniu tej uroczystości.

Się ma
Opiekun WOŚP Beata Kurant
Sportowe ferie
17 stycznia to data, która na długo pozostanie w naszej pamięci. Dlaczego? To pierwszy dzień ferii zimowych. Tego dnia byliśmy
na niecodziennym wyjeździe. Termy Uniejów.
Czy coś to Wam mówi? Mieliśmy to szczęście
kąpać się w basenie termalnym pod gołym niebem i to zimą. Wielka przygoda, bardzo ciepła
mimo że to styczeń. A potem powrót. Niesamowity! Kiedy wracaliśmy przywitała nas burza śnieżna. Ale się działo. Biało, biało, ale na
szczęście wszyscy wrócili do swoich domów.
Dziękujemy wszystkim odpowiedzialnym, szczególnie kierowcy – panu Edwardowi Adamskiemu.

Leszek Gruzel

Agnieszka Danafeld
Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole
Życzenia, wiersze, laurki i oczywiście
uśmiechy. Tym wszystkim obdarowani zostali Dziadkowie i Babcie z okazji obchodów
ich święta w naszej szkole. Oprócz montażu słowno – muzycznego, szanowni goście
wysłuchali także koncertu skrzypcowego
w wykonaniu Amelii Żywiczki. Utwory zagrane przez Amelię, niejednemu dziadkowi i niejednej babci, przywołały piękne
wspomnienia. Po części artystycznej, na
wszystkich przybyłych gości czekała kolejna
niespodzianka – słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców. Wspólne biesiadowanie było wspaniałą okazją do poznania
się, nawiązania rozmowy czy podzielenia
wspomnieniami. To był wspaniały dzień, do
zobaczenia za rok!

O tym jak ważny jest ruch w naszym
życiu wie każdy. Korzystając z tej wiedzy
uczniowie naszej szkoły od oddziału „0” po
„seniorów”, czyli ośmioklasistów postanowili spędzić ferie zimowe aktywnie i zdrowo.
Od kilku lat stałym zwyczajem jest wyjazd.
W tym roku odwiedziliśmy Park Trampolin –
Jump Arenę w Toruniu (i to aż dwa razy).
Podskoków, wspinaczek i akrobacji w powietrzu nie było końca. Naładowani pozytywną energią, odstresowani i w świetnych
humorach czekamy na kolejne takie wyjazdy.

Agnieszka Danafeld
Międzynarodowy Dzień Teatru
27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. W związku z tym uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie
udali się tego dnia z przedstawieniem teatralnym pt. „Czerwony Kapturek” do Domu
Kultury w Zakrzewie, gdzie wystąpili dla koleżanek i kolegów z zakrzewskiego Zespołu
Szkół. 28 marca sędzińska grupa teatralna
odwiedziła gminę Aleksandrów Kujawski.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Służewie
zaprezentowała się przed uczniami Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki. Spektakl opowiadał o współczesnym Czerwonym
Kapturku, któremu nie są obce tajniki Internetu. Dla zgromadzonej publiczności przygotowaliśmy również koncert skrzypcowy
w wykonaniu uczennicy klasy VIII. I aktorzy,
i widzowie doskonale się bawili.

Anna Sarnowska
Monika Gruzel
Ku niepodległej
20 lutego Grupa Artystyczna „Rekonstrukto” przyjechała do naszej szkoły z pokazem historycznym pod tytułem „Ku niepodległej”. Młodzi sympatycy historii opowiedzieli
nam o polskich bohaterach walczących
o wolność, honor i ojczyznę. W zaprezen-

„Czerwony Kapturek”
Na zakończenie karnawału, w niedzielę
3 marca, społeczność naszej szkoły zaprosiła
mieszkańców Sędzina i okolic na przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek”.
Na scenie stanęli uczniowie wcielający się
w postaci z tej, ale też i innych bajek. Spektakl był współczesną opowieścią o Czerwonym Kapturku, któremu nie obce są tajniki

Agnieszka Danafeld, Monika Gruzel
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Nowinki z Zespołu Szkół w Zakrzewie
PRZEDSTAWIENIE
– ŚNIEŻNA DAMA
6 lutego po raz kolejny odwiedził nas
Teatr Bajeczny z Bydgoszczy ze spektaklem pt. „Śnieżna Dama”, który był
zagrany dla grup przedszkolnych oraz klas I-IV. Spektakl
to adaptacja kultowej baśni H. CH. Andersena pt.: „Królowa Śniegu”. Główni bohaterowie oglądanego spektaklu to
Gaja, Kajtek oraz bezduszna, zimna Śnieżna dama. W zimowej atmosferze nawiązywał do wspaniałej wartości, jaką jest
pragnienie obcowania z drugim człowiekiem, potrzeba przyjaźni, miłości oraz rodzinnego ciepła. W nastrój wprowadziły
wszystkich przede wszystkim artystki, które oczarowały nas
wspaniałym śpiewem, muzyką na żywo, elementami tańca
oraz wyjątkową scenografią.

Uczniowie na pierwszych lekcjach czytali bajki filozoficzne, które inspirowały klasowe dyskusje na temat tolerancji,
konformizmu, altruizmu, empatii wobec ludzi i zwierząt.
Wszyscy pisali również testy językowe dostosowane do
grup wiekowych – klasy IV-V, VI-VII i VIII-gimnazjum. Zwycięzcami zostały: klasa Vb, klasa VII i klasa III b gimnazjum. Indywidualni laureaci to: Bartosz Szczepański z V
b i Jakub Szczepański z V a, Wiktoria Chrząszcz i Weronika Wawrzyniak z klasy VII oraz Oliwia Łukomska z III b
(gimnazjum).
Powtórka – za rok!
V.W.

BAL KARNAWAŁOWY
Karnawał to czas beztroskiej zabawy. 7 lutego nasza szkoła odświętnie przystrojona serpentynami, balonami zapełniła
się księżniczkami, piratami, bohaterami kreskówek i filmów.
Tańce i swawole uczestników przy dobrej muzyce przerywane były konkursami i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców. To było kolejne udane spotkanie
pełne śmiechu i radości.

POLSKIE MIASTA W BAŚNI I LEGENDZIE
19 lutego uczniowie klas I-III naszej szkoły wraz z wychowawczyniami wyjechali do Teatru Miejskiego w Inowrocławiu, gdzie obejrzeli przedstawienie teatralne pt. „Polskie
miasta w baśni i legendzie” w wykonaniu aktorów Teatru
Współczesnego z Krakowa. Spektakl wzbudził u dzieci wiele pozytywnych emocji. W sposób bardzo przystępny mogliśmy przypomnieć sobie, a niektórzy poznać legendy i baśnie
związane z historią najważniejszych miast w Polsce. Przedstawienie bardzo nam się podobało i pogłębiło naszą wiedzę
historyczną o naszej ojczyźnie.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
21 lutego pod hasłem „OJCZYZNA – POLSZCZYZNA”
w Zespole Szkół w Zakrzewie obchodziliśmy po raz kolejny
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Pojawiły się zabawne i pouczające gazetki językowe,
upowszechniające poprawne posługiwanie się polszczyzną.

PRZEDSTAWIENIE PROFILAKTYCZNE
25 lutego uczniowie klas I – III mieli okazję obejrzeć
przedstawienie w wykonaniu aktorów Teatru Kurtyna
z Krakowa pt. „Gadająca Niespodzianka”. Bajkowa przypowieść o zachowaniu niesfornego Jacusia przybliżyła młodym widzom, jak ważna jest wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu oraz adekwatne zachowanie się w sytuacjach
zwycięstwa i porażki. Przedstawienie pełne zaskakujących
i dynamicznych zwrotów akcji wywarło na uczestnikach
niezwykłe wrażenie.

AUDYCJA MUZYCZNA
6 marca uczniowie naszej szkoły mieli możliwość spotkać
się z muzykami i wysłuchać audycji przygotowanej przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną pt. „Zaczarowany Świat Akademii”. Za sprawą Ambrożego Kleksa – profesora cudaka

oświata i wychowanie
oraz piosenek Andrzeja Korzyńskiego uczniowie mieli możliwość przenieść się do świata bajek. Zabawa była wspaniała
i aktywizowała uczniów do działania.
SEANS PLANETARIUM NIEBA PÓŁNOCNEGO
13 marca gościliśmy w naszej szkole „Planetarium Nieba
Północnego”. Jest to najstarsze planetarium przenośne w Polsce. Celem zajęć była popularyzacja nauki, zwłaszcza astronomii
oraz zachęcanie młodych ludzi do zgłębiania tajemnic Wszechświata. Program pokazów został zróżnicowany tematycznie
i dostosowany do grup wiekowych. Uczniowie uczestniczyli
w seansach pt. „Statek kosmiczny planeta Ziemia”, „Gwiazdy i planety” i „Wszechświat wokół nas”. Forma prezentacji (system projektorów i rzutników, przekazy multimedialne,
efekty specjalne wizualne i dźwiękowe) i jej miejsce (przenośna
nadmuchiwana kopuła) okazały się wielką atrakcją dla uczniów
oraz fantastyczną pomocą dydaktyczną. Seanse pozostaną
w pamięci nie tylko dzieci, ale także nauczycieli.
SUKCESY SZKOLNE
Uczniowie klas IV-VIII oraz gimnazjaliści wzięli udział w VII
Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczo-Literacko-Plastycznym organizowanym przez Centrum Edukacji „LECTURA”
w Aleksandrowie Łódzkim, którego ideą jest rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży. Odbywał się w trzech kategoriach, w których z Zespołu Szkół w Zakrzewie uczestniczyło:
• w kategorii test literacki
– 11 uczniów
• w kategorii praca literacka
– 10 uczniów
• w kategorii praca plastyczna – 15 uczniów
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Wyniki zostały ogłoszone 28 lutego, dla nas bardzo miłe,
ponieważ mamy dwóch laureatów:
• Bartosz Szczepański z klasy V b zajął III miejsce w Polsce w kategorii – praca literacka;
• Andrzej Depka Prądzyński z klasy V a zajął I  miejsce
w województwie w kategorii – test literacki.
Gratulujemy obu chłopcom. Życzymy dalszych sukcesów
literackich, które wynikają z faktu, że Bartek i Andrzej „KOCHAJĄ CZYTANIE KSIĄŻEK”.
V.W.

Nasza szkoła bierze udział w konkursie „Ekologiczny
edukator szkolny” organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach projektu „Edukacja
społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na
zielonym”. W ramach konkursu dwoje uczniów kl. VI tj.
Julia Błońska i Mateusz Kowalczyk przygotowało projekt
związany z ochroną środowiska, który uzyskał pozytywną
akceptację Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Na realizację pracy konkursowej uczniowie otrzymali granty w wysokości 650 złotych na ucznia. Opiekunem
uczniów uczestniczących w konkursie jest p. Joanna Karasińska-Mordyl.
18 marca dwoje uczniów szkoły podstawowej uczestniczyło w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczeń kl. VI Mateusz Kowalczyk zajął II miejsce.
Gratulujemy!

Szanowni Państwo, Absolwenci, Przyjaciele i Sympatycy Szkoły Podstawowej w Zakrzewie,

w imieniu Całej Społeczności Szkolnej zwracamy się z prośbą o finansowe wsparcie, które pozwoli na ufundowanie
sztandaru i przekazanie go szkole. W wyniku głosowania Szkoła Podstawowa będzie nosić imię „Polski Niepodległej”.
Każdy, kto będzie miał możliwość i chęć włączenia się w te niezwykle ważne przedsięwzięcie może zostać jednym
z fundatorów sztandaru. Wszyscy darczyńcy zostaną wpisani do księgi pamiątkowej, a fundatorów, którzy wpłacą
minimum 200 zł wyróżnimy „gwoździem honorowym” umieszczonym na drzewcu sztandaru.
Osoby, które chcą wspomóc zakup sztandaru, prosimy o wpłatę pieniędzy na konto Rady Rodziców:

61 9537 0000 0060 1021 2000 0001 z dopiskiem „SZTANDAR SZKOŁY”
lub w sekretariacie szkoły (budynek gimnazjum).
Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli nie pozostaną Państwo obojętni na naszą gorącą prośbę.
Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Rady Rodziców
Beata Sobczak

Dyrektor Zespołu Szkół w Zakrzewie
Anna Lewandowska

kultura, sport, rekreacja

Liga piłki nożnej halowej
Kolejny raz w rozgrywkach Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi
Futsalu uczestniczyły drużyny z naszej gminy – Łokietek Siniarzewo i WKS Kiszonka Sędzin. Do sezonu 2018/2019 zgłosiło
się 11 drużyn. Rozgrywki XI edycji CALF trwały od 2 grudnia
2018 roku do 23 lutego 2019 roku. Podobnie jak w sezonach

ubiegłych rozgrywana była 1 runda system „każdy z każdym”,
a następnie faza play-off. W ostatecznym rozrachunku po rozegraniu 12 (często bardzo emocjonujących) spotkań Łokietek
Siniarzewo zajął 6 miejsce, a WKS Kiszonka Sędzin miejsce 7.
Obie drużyny pozostawiły po sobie bardzo dobre wrażenie.
W rozgrywkach triumfował zespół Jedyna Forever Ciechocinek.
(C.Ł)
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XI Turniej Tenisa Stołowego
23 marca już po raz XI został rozegrany Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Zakrzewo. Uczestniczyło w nim ośmiu zawodników.
Pierwsze miejsce i Puchar Wójta wywalczył Przemysław Ratajczyk,
drugie miejsce – Kamil Kochanowski,
trzecie miejsce – Arkadiusz Nowak.
Pozostali zawodnicy biorący udział
w Turnieju to: Łukasz Szydłowski, Radosław Kryszak, Przemysław Grzanka, Robert Szydłowski, Katarzyna Półgęs.
Zawodnicy biorący udział w Turnieju
otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy zwycięscy,
a wszystkim zawodnikom dziękujemy za
udział w Turnieju i sportową walkę.

R. Ćwikliński

liga piłki siatkowej
W niedzielę 7 kwietnia 2019 roku
zakończyły się zmagania w XVII Regionalnej Lidze Piłki Siatkowej w sezonie
2018/2019 organizowanej przez TKKF
„Radziejowianka”.
W
rozgrywkach
udział wzięło 6 drużyn, mecze były rozgrywane systemem „każdy z każdym –
mecz i rewanż”. Ostatnie spotkanie to
była wyjątkowo zacięta walka drużyn
o każdą piłkę. Przed końcową kolejką
wciąż nie było wiadome kto zajmie czołowe lokaty. Po ostrej rywalizacji zwycięzcą ligi została drużyna SPS Dragon
Dobre, drugie miejsce zajęli Leśni Powałkowice, a trzecia lokata przypadła
dla drużyny AGROPOL ZAKRZEWO, która
w ostatniej kolejce obroniła się przed naciskami Old Star Radziejów.
Tabela:
1. SPS Dragon Dobre
2. Leśni Powałkowice
3. AGROPOL ZAKRZEWO
4. Old Star Radziejów
5. NKA Kruszwica
6. Pogromcy Powałkowice
Skład AGROPOL Zakrzewo:
1. Cezary Łęga

2. Marcin Błachowicz
3. Igor Skowroński
4. Konrad Skowroński
5. Dawid Kłosiński
6. Piotr Lewandowski
7. Bartłomiej Kempara
8. Waldemar Maciejewski
9. Łukasz Korzeniewski
10. Piotr Bogdański
11. Jakub Rudnicki
12. Radosław Roszak
Trener – Sławomir Cieślewicz

(C.Ł)

AKTYWNI SENIORZY
Nowy Rok po raz kolejny powitaliśmy tanecznym krokiem. Sylwestrowy bal dla seniorów odbył się w Dworze
biesiadnym w Zakrzewie. Wspólne tańce, zabawa, wesołe
pogawędki w miłym towarzystwie… i ani się obejrzeliśmy
a zegar „północ zaczął bić..” Nowy Rok powitaliśmy z nadzieją, że przyniesie nam dużo dobra i radości, że nie da nam
powodów do zmartwień i łez. Czy nasze plany i marzenia się
spełnią? Miejmy nadzieję, że tak.

„Cała sala śpiewa z nami...” – tę i inne piosenki śpiewaliśmy podczas tradycyjnego spotkania karnawałowego.
Wieczorek to nie tylko tańce i zabawa. Dla nas- seniorów to
okazja do spotkania w gronie bliskich sobie osób, kilka godzin spędzonych wspólnie, rozmowy, śpiew, humor. Dlatego
tak chętnie uczestniczymy w imprezach, poznajemy się bliżej
i stwierdzamy, że nam ze sobą naprawdę dobrze.

Seniorzy zawsze chętnie włączają się w pomoc słabszym
i potrzebującym. Od lat wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku nasze koleżanki upiekły przepyszne babeczki, rogaliki i kruche ciasteczka. Na licytację
przekazaliśmy też własnoręcznie przygotowany okazjonalny
tort. Pieniądze ze sprzedaży łakoci i z licytacji tortu zasiliły
konto Orkiestry.

Na początku marca skorzystaliśmy z zaproszenia na
spotkanie organizowane przez Dwór Biesiadny w Zakrzewie z okazji Dnia Kobiet. Gwoździem wieczoru był autorski program satyryczny przygotowany przez wodzireja Bano
Show pt. „Baby, ach te baby….Czyli jakie jesteście i za co
was kochamy.” Był stand UP, spora dawka humoru, konkursy

kultura, sport, rekreacja
i wspólne śpiewanie. Wielu członków naszego klubu aktywnie uczestniczyło w proponowanych konkursach i tańcach.
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z gorącymi życzeniami zdrowia, szczęścia pomyślności wręczyli swoim koleżankom przepiękne czerwone róże. Oczywiście nie obeszło się bez chóralnego wykonania „sto lat”.
Panie również przygotowały drobne upominki dla swoich
mężczyzn. To wspaniałe, że potrafimy cieszyć się z każdego
gestu uprzejmości i każdego, nawet drobnego upominku.
W niedzielne, marcowe popołudnie wybraliśmy się do
Bydgoszczy na występ zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Niektórzy
z nas po raz pierwszy mieli możliwość oglądać taki występ na
żywo. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem kunsztu artystów,
którzy z niezwykłym profesjonalizmem zaprezentowali nam
najpiękniejsze perełki z naszej ogromnej skarbnicy narodowej.

Od lat w Klubie Seniora wspólnie świętujemy Dzień Kobiet (8 marca) i Dzień Mężczyzn (10 marca). Panowie, wraz

L. Błachowicz

Wieści z Kolonii Bodzanowskiej
Przyznaję z ręką na sercu, że nasze imprezy taneczne, bale
czy wieczorki są bardzo udane. Piszę to szczerze a prawie zawsze mówię prawdę, WRRRóć!. To samo zdanie tylko bez” prawie”. Możecie się, kochani o tym sami przekonać, przychodząc
na nasze potańcówki. Najbliższa taka okazja już niebawem czyli
23 listopada. A ja jeszcze o tegorocznym karnawale. Trzeba powiedzieć, że choć trwał dość długo to minął wyjątkowo szybko.
Bo ludziom w pewnym wieku czas umyka jak nie przymierzając,
dziki koń na prerii. Niestety! Nasz tegoroczny bal karnawałowy
odbył się 23 lutego. Piękna pogoda towarzyszyła przygotowaniom a robota paliła się w rękach. Początek imprezy to zawsze
stres żeby wszystko się udało, żeby tylko wszystko się udało.
Stare porzekadło, że jeszcze taki się nie urodził, który by... itd
ble ble ble, niewiele pomaga. Z każdą chwilą wiadomo było, że
jest świetnie. Nie tylko trafiłyśmy w gusta smakowe ale i muzyka znalazła uznanie. Z tą ostatnią jest zawsze najtrudniej, gdyż
klientela bardzo wybredna. Dziękujemy za to, że byliście z nami
i zapraszamy w listopadzie. W tym jeszcze dość Nowym Roku
życzymy wyłącznie udanych imprez i wielu powodów do radości. Smutki smuteczki precz !!!

sołtysa wielu powodów do radości. Dziękujemy za zaproszenie
do szkoły w Siniarzewie. Wdzięczne jesteśmy za zaproszenie do
Dworu Biesiadnego w Zakrzewie. Na zaproszenie starosty, Lidii Zwierzchowskiej, pojechałyśmy do Aleksandrowa. Byłyśmy
obecne również w bydgoskiej hali Łuczniczka na występie zespołu pieśni i tańca Śląsk. Uff... cóż to był za maraton. Pełen
serdeczności, wesołości ale i wzruszeń. Dziękujemy za pomoc
i wsparcie w naszej działalności panu Arturowi Nenczakowi,
wójtowi naszej gminy, bez którego nie było by tak...jak jest!!!
A jest tak jak być powinno!!!

Iwona Kapelak

Dzień Kobiet
Pierwsza dekada marca upłynęła nam kobietom na świętowaniu. Obrodziło w tym roku w okazje ku temu sprzyjające. Jak
to mówią: jak nie my to kto, jak nie teraz to kiedy? Są i tacy, którzy twierdzą, że gdzie diabeł nie może tam babę pośle. Miejmy
nadzieję, że żadne ukryte cele, naszym panom nie przyświecały.
Taka malutka dygresja. Reasumując wszystkie te spotkania bardzo przypadły nam do gustu. Były miłą odskocznią od często
niewesołej rzeczywistości. Nie samym chlebem żyje człowiek.
Stwierdzam jednakowoż, że przestawiłam się na strasznie moralizatorski ton, ale dość o tem. Wspominamy z serdecznością
nasze spotkanie w bodzanowskiej świetlicy. Panu dyrektorowi
Domu Kultury w Zakrzewie, naszym dzielnym strażakom i oczywiście naszemu kochanemu sołtysowi dziękujemy za kwiaty i prezenty oraz za życzenia. Tradycji stało się za dość, gdyż
odwiedziła nas „koza”, potańcowali, poszaleli. Nie obyło się
i bez smutnych refleksji nad tymi, których już z nami nie ma.
A wszystkim Panom z okazji ich święta przypadającego 10 marca, życzymy zdrowia, spełnienia marzeń, cierpliwości i wielu
sukcesów. Dla ciebie, drogi Andrzeju, również życzenia w dniu

Iwona Kapelak
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Dobre wieści z Michałowa
Koło Gospodyń Wiejskich – konkurs kulinarny
Dnia 5.12.2018 r.w naszej wsi zostało utworzone Koło
Gospodyń Wiejskich składające się z 33 osób. Już 16 grudnia
wzięliśmy udział w konkursie kulinarnym w Domu Kultury
w Zakrzewie na najlepszą potrawę wigilijną. Jak się okazało startowaliśmy jako „świeżynki” a zajęłyśmy debiutanckie
3 miejsce.

inka dla dzieci. Był ciepły poczęstunek i słodycze. Dzieci
bawiły się z Panią Magdą-animatorką „Fantazje-Animacje”.
Zamykane były w bańkach mydlanych, były także tańce,
bezpieczne bańki dymne i ogniowe. Ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się bajkowe tatuaże brokatowe. Największą zaś niespodzianką był przyjazd świętego
Mikołaja, który każdego obdarował prezentem. Najmłodsi
śpiewali piosenki i recytowali wierszyki. Atmosfera była bardzo miła a na twarzach wszystkich małych i dużych dzieci
widniały uśmiechy.
Wieczorek
Styczeń jak wiadomo jest miesiącem zabaw karnawałowych.26 stycznia w Świetlicy Wiejskiej odbył się wieczorek
taneczny zorganizowany przez nasze Koło Gospodyń Wiejskich. Było pyszne swojskie jedzenie przygotowane przez nasze panie, głośna muzyka i wspólne tańce. Zabawa trwała do
białego rana w świetnej, szampańskiej atmosferze.

Wigilia
19.12.2018 r. nasze KGW zorganizowało pierwsze spotkanie opłatkowe w Świetlicy Wiejskiej w Michałowie. Przy wigilijnym, syto zastawionym stole zgromadzili się członkowie naszego Koła Gospodyń Wiejskich oraz zaproszeni goście z Urzędu
Gminy. Zaczęliśmy od życzeń przy choince, dzielenia się opłatkiem a potem przyszła kolej na uroczystą kolację przygotowaną
wspólnymi siłami. Atmosfera była ciepła i rodzinna.

Tłusty czwartek
28 lutego odbył się w naszej świetlicy tłusty czwartek. Jak
mówi tradycja jeden dzień w roku kiedy wszystkie diety idą
w kąt. Panie z naszego KGW upiekły pyszne pączki i faworki.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie-były pączki z nadzieniem
i bez, z lukrem i cukrem pudrem a także pyszne chruściki.
Wszyscy delektowali się smakiem pączków domowej roboty.
Jeden dzień w roku kiedy wszyscy mają słodki, dobry humor
i nie martwią się, że kaloriami...

Choinka
Oczywiście czas świąt każdemu kojarzy się z choinką,
świętym Mikołajem oraz prezentami. U nas też tak było...20
stycznia w Świetlicy Wiejskiej zorganizowana została cho-

Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn
Dnia 17 marca nasze KGW zorganizowało Dzień Kobiet
oraz Dzień Mężczyzn. Spędziliśmy czas ten w miłej atmosferze przy domowym jedzeniu. Panie dostały bukiecik kwiatów, a Panowie skromny upominek. Więc i nasze drogie Panie i kochani Panowie byli zadowoleni.

kultura, sport, rekreacja
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małyśmy MY-Koło Gospodyń Wiejskich Michałowo. Jesteśmy
bardzo dumne i zaszczycone. Dziękujemy.

Konkurs – Słodka Wielkanoc
30 marca 2019 r. nasze KGW zostało zaproszone na wyjątkowe spotkanie do Kaniewa pt. „Słodka Wielkanoc na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej” gdzie wzięłyśmy udział w konkursie na najlepsze ciasto wielkanocne. Miałyśmy okazję spotkać
się ze wspaniałą Panią Anną Gembicką, Europosłem Panem
Kosmą Złotowskim oraz Kierownikiem KOWR w Bydgoszczy
Panem Michałem von Ossowskim. Mogłyśmy skosztować potraw, które za pomocą ciekłego azotu czarował dla nas profesjonalny kucharz. Udział w konkursie wzięły 22 koła. Panie
z naszego KGW postawiły na przepis naszych babć i do konkursu wystawiłyśmy staropolską babkę drożdżową posypaną
cukrem pudrem. Stoły były zastawione mazurkami, sernikami, babkami, tortami-każde ciasto było inne i wyjątkowe.
Ku naszemu zdziwieni specjalną nagrodę za najlepszą babkę
wielkanocną z rąk Europosła Pana Kosmy Złotowskiego otrzy-

Marta Michałowska

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W GMINIE ZAKRZEWO
W I kwartale 2019 r. w Domu Kultury w Zakrzewie miało
miejsce wiele wydarzeń kulturalnych. Rozpoczęliśmy w styczniu od cyklicznej imprezy jaką jest organizacja Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podobnie jak w latach ubiegłych w akcję włączyli się wolontariusze z Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie. Kwestujących wolontariuszy było
50, w tym 25 z gminy Zakrzewo oraz 25 z gminy Bądkowo.
W Zakrzewie impreza rozpoczęła się o godz. 14:00. Podczas
finału odbywały się występy uczniów szkół z terenu gminy,
uczestników sekcji działających w Domu Kultury przerywane
licytacjami gadżetów WOŚP zakupionych przez sztab oraz
podarowanych przez darczyńców. Do wylicytowania było
ponad 100 gadżetów. Podczas imprezy sprzedawane były
również gadżety wykonane przez dzieci i młodzież ze szkół
podstawowych, gimnazjum, Domu Kultury oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Sędzina. Działał bar, w którym
kupić można było ciasto, kawę, napoje przygotowane przez
Radę Rodziców Zespołu Szkół w Zakrzewie oraz rodziców
Szkoły Podstawowej w Sędzinie i ufundowane przez Dom
Kultury w Zakrzewie. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Michałowa ugotowały pyszny bigos, Ochotnicza Straż Pożarna
w Straszewie częstowała grochówką a Klub Seniora działający w Domu Kultury w Zakrzewie upiekł pyszne babeczki.
O godz. 20:00 było Światełko do Nieba, gwiazdami wieczoru
były zespoły MISTER I SELFIE. W tym roku pobiliśmy rekord,

Gminny Sztab WOŚP w Zakrzewie zebrał 37 986,87 zł, w tym
Gmina Zakrzewo 24298,74 zł, Gmina Bądkowo 13 688,13 zł.
Wszystkim ofiarodawcom, kupującym i osobom, które aktywnie włączyły się w organizację imprezy składamy wyrazy
podziękowania.

Dom Kultury dla dzieci i młodzieży z okazji ferii zimowych
przygotował tygodniowe zajęcia. W ramach zajęć odbyły się
dwa spektakle teatralne pt. „Smerfy” oraz „Lodowa Kraina”.
Podczas warsztatów z polarnikami dzieci i młodzież mogły
dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat organi-

zacji wypraw. Dodatkową atrakcją były przywiezione sanie
do psich zaprzęgów oraz psy zaprzęgowe. W ramach ferii
z Domem Kultury odbył się również wyjazd do kina Cinema
City w Toruniu na film pt. „Ralph demolka w Internecie”. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

ściu powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Gościem spotkania była Pani Minister Andżelika Możdżanowska.

Z okazji Dnia Kobiet na deskach sceny wystawiony został
spektakl teatralny pt.: Czas się żenić”. Scenariusz przedstawienia powstał na motywach twórczości Antoniego Czechowa. W spektaklu wystąpili bydgoscy artyści.

Z okazji Walentynek Dom Kultury zaprosił mieszkańców
na spotkanie z „Kabaretem Czwarta Fala” – formacją młodego pokolenia, istniejąca od września 2009 roku, w skład której wchodzą 3 osoby- Mateusz Lewkowicz, Damian Lebieda
oraz Bartłomiej Cedro. Twórcami hitu „Wieśka Tico”.

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

Dom Kultury był organizatorem spotkania pn. „Sercem
z KGW” w którym wzięły udział członkinie Kół Gospodyń z sze-

Przez cały czas w Domu Kultury pracują stałe formy zajęć:
zumba, taniec nowoczesny, Zespół „RETRO”, Kabaret „Byle
do 100”, Orkiestra Dęta, sekcja piłki nożnej, Koła Gospodyń
Wiejskich, prowadzone są lekcje z języka angielskiego.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w sekcjach serdecznie zapraszamy.
Bartosz Podobieński
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