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11 listopada
– Narodowe Święto Niepodległości
W tym roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Naszą Ojczyznę niepodległości. Po 123 latach niewoli narodowej, która naznaczona była walką z bronią w ręku
w powstaniach narodowych, udziałem w wydarzeniach rewolucyjnych i konfliktach zbrojnych w Europie, Polska wróciła na mapę Europy. Polacy przez te lata niewoli musieli walczyć
o utrzymanie polskości pod zaborami, szczególnie rosyjskim i pruskim, w czasach wzmożonej germanizacji i rusyfikacji, antypolskiej polityki Rosji i Prus. Dziesiątki tysięcy Polaków
emigrowało, czy to z przyczyn politycznych, czy też za chlebem. Wielu uczestników powstań
i ich rodziny zostali zesłani na Syberię, gdzie ciężko pracowali przy wyrębie lasów i w kopalniach. Wielu z nich nie wróciło nigdy do Ojczyzny, pozostali tam na zawsze.
W 1914 roku wybucha I wojna światowa, która dla wielu Polaków wydaje się dobrym
momentem rozpoczęcia starań mających na celu odzyskanie niepodległości. Polacy rozdarci
pomiędzy trzech zaborców walczą na frontach po stronie Trójprzymierza i Trójporozumienia.
Powstają lokalne ośrodki władzy na ziemiach polskich, Józef Piłsudski tworzy Legiony, staje na ich czele.
Państwa biorące udział w wojnie w 1916 roku zaczynają snuć plany odbudowy państwa
polskiego. W 1917 roku prezydent USA W. Wilson, w słynnym orędziu, mówi, że po to USA
przystępuje do wojny, aby powstało niepodległe państwo polskie z dostępem do morza.
Wybuch rewolucji w Niemczech, później w Austrii daje Polakom realne szanse na odbudowę
państwa. Uwolniony z twierdzy Józef Piłsudski 10 listopada 1918 roku przybywa do Warszawy, gdzie Rada Regencyjna oddaje mu władzę wojskową. Dzień później rozwiązuje się,
pełnię władzy przejmuje Józef Piłsudski jako Tymczasowy Naczelnik Państwa.
Proces odradzania się Polski będzie trwał do 1922 r., wtedy to ostatecznie zostaną ustalone granice państwa. Bardzo ważną rolę w tworzeniu państwowości polskiej
obok Józefa Piłsudskiego odegrały takie postacie jak wybitny pianista i kompozytor
Ignacy Paderewski, polityk i mąż stanu Roman Dmowski, przywódca PSL Wincenty
Witos oraz Ignacy Daszyński i Wojciech Korfanty.
Data 11 listopada 1918 roku jest datą symboliczną, musimy sobie zdawać sprawę, że
państwo nie miało określonego terytorium i granic, było zniszczone w wyniku działań wojennych. Jednak radość i entuzjazm był wielki, bo po ponad stuletniej niewoli odzyskaliśmy
wolność i niepodległość.
A. Książkiewicz
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Z OBRAD RADY GMINY
W IV kwartale br. Radni obradowali dwukrotnie.
W dniu 7 listopada br. obradowali Radni poprzedniej kadencji, na sesji tej podjęli następujące uchwały:
• zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakrzewo na rok 2018,
• w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt.
stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zakrzewo na 2019 r.,
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2019 r.,
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.,
• w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat,
stanowiących dochody Gminy Zakrzewo instrumentem
płatniczym,
• zmieniającą uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
niezabudowanej wchodzącej w skład zasobu gminy Zakrzewo,
• w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy
Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.,
• zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Gminy
Zakrzewo.
Nowo wybrani Radni obradowali 20 listopada br. Przed
I Sesją Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie wręczyli Radnym i Wójtowi zaświadczenia o wyborze. Po ceremonii wręczenia za-

świadczeń rozpoczęła się I Sesja Rady Gminy, którą otworzył
Radny Senior Andrzej Wąsikowski. Następnie Radni oraz
Wójt złożyli ślubowanie. Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. W głosowaniu tajnym Radni dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Tadeusz Lipowski
oraz Wiceprzewodniczącego – Adama Gralaka. Powołane
zostały również Komisje Rady Gminy:
1. Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Michał Mańkowski
Członkowie: Grzegorz Kretkowski, Radosław Matuszewski
2. Komisja Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów:
Przewodniczący: Mariusz Kempara
Członkowie: Błażej Dzioba, Adam Gralak, Magdalena
Grzegórska, Grzegorz Kretkowski, Leszek Puchalski, Marcin Szopski, Andrzej Wąsikowski
3. Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Socjalnych:
Przewodniczący: Marcin Szopski
Członkowie: Magdalena Grzegórska, Mariusz Kempara,
Leszek Puchalski, Jadwiga Śmichura, Andrzej Wąsikowski
4. Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego
i Samorządów:
Przewodniczący: Artur Promiński
Członkowie: Stanisław Lewandowski, Zbigniew Lewandowski, Radosław Matuszewski, Jadwiga Śmichura
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Przewodniczący: Leszek Puchalski
Członkowie: Adam Gralak, Grzegorz Kretkowski

Rada Gminy Zakrzewo kadencji 2018-2023

Od lewej: Radosław Matuszewski, Mariusz Kempara,  Adam Gralak, Grzegorz Kretkowski, Błażej Dzioba, Jadwiga Śmichura, Marcin Szopski, Tadeusz Lipowski, Michał Mańkowski, Magdalena Grzegórska, Artur Promiński, Leszek Puchalski,
Zbigniew Lewandowski, Andrzej Wąsikowski, Stanisław Lewandowski
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Zakrzewo
Zaufanie do drugiej osoby to fundament współpracy.
Nie jest łatwo osiągnąć ten cel w tak krótkim czasie – zaufanie zdobywa się konsekwentną działalnością dla dobra
nas wszystkich.
Ostatnie cztery lata były dla mnie więc wyzwaniem. Zdaję sobie sprawę, że nowa osoba w nowym miejscu może
być odbierana różnie. Zmiany zawsze są więc ryzykowne.
Nie mniej jestem przekonany, że warto je podejmować,
z troską o lepsze jutro.
Wierzyłem w to, że wybór w 2014 roku nie był przypadkowy. Byliście Państwo pełni nadziei, że zrealizuję swój
program wyborczy. Dziś mogę powiedzieć, że dotrzymałem
słowa. Zdaję sobie sprawę, że jedna kadencja to zbyt krótki
czas na realizację działań będących procesem długofalowym. Dlatego też w październiku spotykałem się z Wami,

Podatki w Gminie Zakrzewo
Na obszarze Gminy Zakrzewo stawka podatku rolnego
w 2019 r. wynosi 50,00 zł za 1 dt (q), na obszarze Gminy Zakrzewo stawka podatku leśnego w 2019 r. wynosi 191,98 zł
za 1 m3.
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na obszarze Gminy Zakrzewo w 2019 r.
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków. – 0, 85 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
c) 	 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0, 15 zł od 1m² powierzchni.
d) 	niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r., poz. 1398), i położonych na
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabu-

by pokazać jak przez ostatnie cztery lata zmieniła się Nasza
Gmina Zakrzewo. Wiem, część mojego programu wyborczego pozostaje niezrealizowana, lecz dzięki Państwu nadal
może stać się rzeczywistością.
Sukces wyborczy zawsze cieszy. Jednocześnie mobilizuje
on do jeszcze cięższej pracy na rzecz Naszej Małej Ojczyzny.
Tym bardziej dziękuję za każdy oddany głos na mnie. To, co
stało się przy urnach 21 października odbieram jako nowy
kredyt zaufania na następne pięć lat. Mam nadzieję, że nie
zawiodę.								
							
Z wyrazami szacunku

dowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni;
2. 	od budynków lub ich części:
a) 	mieszkalnych – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,00 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
c) 	 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
10,98 zł od 1 m2 – powierzchni użytkowej,
d) 	związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od
1m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej.
3. od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie
art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7. ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
M.R.

Budżet za I półrocze 2018

Projekt budżetu na rok 2019

Plan dochodów wynosił 17 559 380,94 zł, a realizacja
8 664 977,67 zł, czyli 49,35%.
Plan wydatków wynosił 18 809 380,94 zł, a realizacja
8 166 354,63 zł, co stanowi 43,42%.
Budżet na rok 2018 ma zaplanowane 1 250 000,00 zł
deficytu, a po I półroczu uzyskano nadwyżkę w wysokości
498 623,04 zł.
Zadłużenie na 30 czerwca 2018 roku wynosiło
1 130 062,00 zł i stanowiło 6,43% w stosunku do dochodów Gminy Zakrzewo. W I półroczu 2018 roku został złożony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosek o przyznanie pożyczki na
„Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie
gminy Zakrzewo”. Planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 660 000,00 zł.
W I półroczu 2018 roku Gmina Zakrzewo uzyskała refundację środków z poprzedniego roku za zadanie „Program Rewitalizacji dla Gminy Zakrzewo”. Natomiast w dalszym ciągu
czekamy na zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego za
realizację zdania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zakrzewo, Kuczkowo, Sędzin”.

Zgodnie z art. 238 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1529) „ Zarząd
jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada
projekt uchwały budżetowej: 1) organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego, 2) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania do dnia 15 listopada
roku poprzedzającego rok budżetowy”. W myśl cytowanego
przepisu Wójt Gminy Zakrzewo opracował projekt budżetu
Gminy Zakrzewo na rok 2019.
Przewidywane dochody na rok 2019 wynoszą 16 566
596,00 zł, a wydatki 16 916 596, 00 zł. Zaplanowano deficyt
w wysokości 350 000,00 zł.
Poza zadaniami bieżącymi (pomoc społeczna, edukacja
publiczna, zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie
ścieków komunalnych, gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne), zaplanowano także inwestycje na kwotę
1 601 000,00 zł.
W wydatkach zaplanowano również dotacje dla Domu
Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnej Spółki Wodnej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie (ta dotacja składa się z subwencji przyznanej z Ministerstwa Finansów i środków własnych Gminy Zakrzewo).

E.M.

E.M.
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Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie zmiana przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
(DZ.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), zgodnie z którą, na podstawie art. 61a § 1 rada gminy może dopuścić zapłatę podatków i innych opłat, stanowiących dochody budżetu gminy za
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pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
Obecnie opłaty w kasie Urzędu dokonywane są wyłącznie
gotówkowo.
Zainstalowany został w kasie Urzędu Gminy w Zakrzewie
terminal kart płatniczych. Wprowadzanie możliwości zapłaty podatków, w tym opłat i niepodatkowych należności budżetowych za pomocą karty płatniczej ułatwi podatnikom
wykonywanie ich obowiązków. Zainstalowany terminal nie
powoduje skutków finansowych ani po stronie gminy, ani po
stronie płatnika, gdyż uczestniczące w Programie jednostki
administracji publicznej nie ponoszą kosztów związanych
z akceptacją płatności bezgotówkowych.
Katarzyna Matuszewska

Relacja z XXVIII Olimpiady Wiedzy Rolniczej
– Aleksandrów Kujawski
Dnia 8 listopada 2018 roku w Sali Kominkowej Zespołu
Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim odbyła się XXVIII Olimpiada Wiedzy Rolniczej – eliminacje powiatowe. Jak co roku impreza ta cieszy
się dużym zainteresowaniem ze strony rolników z powiatu
aleksandrowskiego. Konwencja wydarzenia jest ciekawa,
duch rywalizacji wśród młodych rolników jest wiecznie żywy,
dlatego chętnie uczestniczą oni w tym przedsięwzięciu. Nie
bez znaczenia są również nagrody, które można zdobyć za
wykazanie się swą wiedzą, a które w tym roku, dzięki licznym sponsorom, były okazałe. Organizatorem Olimpiady
jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie. Za organizację eliminacji powiatowych odpowiada Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego (PZDR)
w Aleksandrowie Kujawskim. W olimpiadzie mogli startować
rolnicy z terenu powiatu aleksandrowskiego, właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami.
Mogły to być osoby prowadzące własną, dodatkową działalność w ramach gospodarstwa rolnego. Nie mogły natomiast
uczestniczyć w Olimpiadzie osoby pracujące dodatkowo
poza gospodarstwem oraz uczniowie szkół i uczelni dziennych. Istnieje również ograniczenie wiekowe. Uczestnicy musieli spełnić kryterium wieku od 18 do 40 roku życia.
W Olimpiadzie uczestniczyło 12 rolników z terenu powiatu aleksandrowskiego. Musieli oni zmierzyć się z pisemnym
testem, który składał się z 32 pytań jednokrotnego wyboru przygotowanych przez specjalistów zakładowych ODR
z Minikowa, Przysieka i Zarzeczewa. W skład Komisji Konkursowej, którą powołała Anna Dykczyńska, kierownik PZDR
w Aleksandrowie Kujawskim, weszły następujące osoby: Pan
Piotr Maciejewski (Kierownik Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), Pan Franciszek
Kaczorowski (Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej

z Bądkowa), Pan Andrzej Nowicki (Dyrektor Zespołu Szkół
Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim) oraz przewodnicząca Pani
Laura Maciejewska (Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego). Stopień trudności był wysoki, jak co roku, a rywalizacja o najlepsze miejsca duża. Komisja zorganizowała
ustną dogrywkę o miejsca IV i V. Dogrywki te są zawsze ciekawym elementem Olimpiady, wzbudzają wiele emocji, podsycają ducha zdrowej rywalizacji. Laureatem I miejsca i zdobywcą największej liczby punktów okazał się mieszkaniec
gminy Zakrzewo Pan Błażej Dzioba z Ujmy Dużej. Będzie on
reprezentował powiat aleksandrowski na Finale Wojewódzkim Olimpiady, który odbędzie się 22 listopada 2018 roku
w Przysieku. Miejsce II zajął Pan Marek Urbański z Ostrowąsa
(gmina Aleksandrów Kujawski), III miejsce wywalczył Pan Sławomir Jaskólski z Kaniewa (gmina Bądkowo). Poziom wiedzy
był wyrównany, wszyscy trzej najlepsi zdobyli podobną liczbę punktów, wyniki różniły się tylko jednym punktem.
W trakcie Olimpiady odbyło się również szkolenie na temat „Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla
wytwórcy” oraz „Zasady bioasekuracji gospodarstw przed
wirusem ptasiej grypy”. Tematy te zostały zaprezentowane
przez Pana Stanisława Chmielewskiego oraz Panią Renatę
Podlewską z Inspekcji Weterynaryjnej w Aleksandrowie Kujawskim.
Dzięki wsparciu sponsorów Olimpiada co roku zachęca
młodych rolników z terenu powiatu aleksandrowskiego do
uczestnictwa w niej, a tym samym do pogłębiania wiedzy
w dziedzinie rolnictwa. Wsparcia udzieliły jednostki samorządu terytorialnego, w tym Gmina Zakrzewo oraz lokalni
przedsiębiorcy i firmy z otoczenia rolnictwa takie jak MAS-DROB z Siniarzewa i AGROPOL Zakrzewo.
Anna Dykczyńska
Kierownik PZDR w Aleksandrowie Kujawskim
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„Złote i Diamentowe Gody” – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół,
to lata nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.
Osiem Par z Gminy Zakrzewo świętowało swój Jubileusz w dniu 22 listopada 2018 r. Wójt Gminy Zakrzewo Pan Artur
Nenczak w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo Pana Tadeusza Lipowskiego oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Marzeny Kotas udekorował małżonków Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Jubilatami 50-lecia są małżonkowie:
Państwo Marianna i Wiktor Dziobowie z Ujmy Dużej
Państwo Hanna i Lucjan Kapelakowie z Kolonii Bodzanowskiej
Państwo Halina i Władysław Krzyżaniakowie z Gęsina
Państwo Mirosława i Henryk Łodygowscy z Sędzina
Państwo Alfreda i Stanisław Ossowscy z Kolonii Bodzanowskiej
Państwo Jadwiga i Stefan Perzyńscy z Siniarzewa
Jubilatami 60-lecia są małżonkowie:
Państwo Anna i Władysław Dziedzic z Ujmy Dużej
Państwo Helena i Zygmunt Jóźwiakowie z Sinek
Po ceremonii zabrał głos Przewodniczący oraz Wójt Gminy Zakrzewo, którzy swoje wystąpienie poświęcili głównie tolerancji i szacunkowi w rodzinie oraz złożyli życzenia Jubilatom. Zgromadzeni goście usłyszeli również piękne słowa od ks.
Mariusza Idczaka Proboszcza Parafii Zakrzewo, który w swym przemówieniu głównie nawiązywał do miłości i wyrozumiałości
w małżeństwie.

Po części oficjalnej przy symbolicznej lampce szampana i poczęstunku oraz po odśpiewaniu tradycyjnego „Sto Lat” nie zabrakło toastów, życzeń wspomnień i pamiątkowych zdjęć. W tym wyjątkowym dniu Jubilatom towarzyszyli najbliżsi. Dodatkowo
klimat tej uroczystości umiliły swym śpiewem i występem Kabaret „Byle do 100-tki” działający przy Domu Kultury w Zakrzewie.
Jubilatom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulacje, życzymy dużo zdrowia oraz kolejnych wspólnych lat życia.

M.K.

w samorządzie i o samorzĄdzie

Pani Jadwiga Perzyńska

Państwo Alfreda i Stanisław
Ossowscy

Państwo Hanna i Lucjan
Kapelakowie

Państwo Mirosława i Henryk
Łodygowscy

Państwo Halina i Władysław
Krzyżaniakowie

Państwo Helena i Zygmunt
Jóźwiakowie
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Państwo Marianna i Wiktor
Dziobowie

W imieniu Państwa Dziedziców
Państwo Elżbieta i Władysław
Dziedzicowie
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oświata i wychowanie
Wieści z Publicznego Przedszkola „Uśmiech Malucha” w Zakrzewie

Dzień przedszkolaka
Co roku w całej Polsce 20 września
przedszkolaki świętują swój dzień Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Uroczystość miała na celu dostarczenie dzieciom kolejnych okazji do wesołej zabawy
i czerpania radości z bycia przedszkolakiem. Tego dnia dzieci ze wszystkich grup przyszły ubrane
na niebiesko konkursom, zabawom i tańcom nie było końca.
Uwieńczeniem tego pełnego wrażeń dnia był słodki poczęstunek oraz dyplom i medal „PRZEDSZKOLAKA NA MEDAL”.

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości
W piątek 9 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości z tej
okazji wszystkie dzieci odświętnie ubrane o godzinie 11.11
zebrały się na szkolnym korytarzu, aby „Bić rekord dla Niepodległej” uroczyście odśpiewać Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Przedszkolaki wykonywały również prace plastyczne związane z Polską. Głównym celem spotkania było
kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego,
jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych
naszego kraju.

Dzielny skrzat –pasowanie na przedszkolaka
25 października na długo pozostanie w pamięci dzieci z grup Krasnali, Biedroneczek, Muchomorków i Mądrych
Sów. Tego właśnie dnia odbyła się najważniejsza uroczystość
w życiu każdego dziecka – Pasowanie na Przedszkolaka.
Uroczystość wszystkie dzieci rozpoczęły od odśpiewania
hymnu przedszkola „Uśmiech Malucha”. Następnie każda z grup odśpiewała swój hymn. Dzieci z uśmiechami na
twarzach recytowały wierszyki, tańczył i śpiewały piosenki.
Następnie pani Wicedyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Nasze przedszkolaki
przyrzekały, że będą chętnie chodzić do przedszkola, śpiewać piosenki, uczyć się wierszy, zgodnie bawić z innymi
dziećmi oraz porządkować sale po skończonej zabawie. Dla
przedszkolaków było to ogromne przeżycie, a dla rodziców
powód do dumy ze swoich pociech.

A. Niedziałkowska

oświata i wychowanie
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Wieści z PSP w Sędzinie
Święto pieczonego ziemniaka
Jesień to czas podsumowań, ciężkiej pracy i zbiorów. Społeczność sędzińskiej szkoły
postanowiła uczcić zbiór bardzo popularnego w Polsce warzywa jakim jest ziemniak.
Zorganizowaliśmy „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Były konkursy, zawody sportowe oraz
zabawy ze śpiewem. Bawiliśmy się w wykopki poszukując ukrytych ziemniaków. Były rzuty ziemniakami do celu, zabawy z „gorącymi
kartofelkami” oraz biegi, w których trzeba
było wykazać się dużym sprytem i zwinnością. Poznaliśmy również ciekawostki dotyczące przybycia naszego bohatera do Polski
i dowiedzieliśmy jakie nosi nazwy w różnych
rejonach kraju. Dzieci mogły wykazać się
wiedzą na temat potraw jakie można wykonać z ziemniaków. Podsumowaniem święta
było wręczenie pamiątkowych dyplomów,
a także zorganizowanie ogniska i degustacja
upieczonych ziemniaków. Były też inne pyszności. Mniam, mniam…

roczny Dzień Papieski nosił hasło: „Promieniowanie Ojcostwa”. Również i w tym roku
mogliśmy liczyć na ludzi dobrej woli. Zebraliśmy aż 840 złotych. Za okazane serce bardzo
dziękujemy.
Monika Gruzel
Ślubujemy…
Pasowanie na ucznia, to bardzo ważne
wydarzenie dla uczniów oraz ich rodziców.
W tym roku odbyło się ono 25 października. Oczywiście poprzedzone było wieloma
przygotowaniami. Tego dnia przejęci pierwszoklasiści zdawali przed całą społecznością
szkoły swój pierwszy w życiu ważny egzamin. Były śpiewy, tańce i wędrówki przez różnorodne krainy. Dzieci miały okazję spotkać
wielu sympatycznych bohaterów znanych
bajek, a także wykazać się wiedzą z różnych
dziedzin życia. Myślimy, że egzamin zdali
celująco. Wszystkim pierwszoklasistom gratulujemy. Życzymy wytrwałości, zapału do
nauki oraz wielu sukcesów.

Moja pierwsza wizyta w kinie
22 października dzieci z grupy przedszkolnej i klasy I wybrały się do Multikina na
warsztaty edukacyjne pt. „Moja pierwsza wizyta w kinie”. Zajęcia w przystępny i atrakcyjny sposób wprowadziły dzieci w wymagający
świat kultury audiowizualnej. Jedną z głównych atrakcji programu było zwiedzanie kina
„od środka”. Dzieci nieczęsto mają okazję
zajrzeć do kabiny projekcyjnej, samodzielnie
wydrukować bilet, podpatrzeć, jak przygotowuje się popcorn... Z „Moją pierwszą wizytą
w kinie” było to możliwe! Po warsztatach,
jak przystało na prawdziwą wycieczkę, dzieci
odwiedziły McDonald’s, żeby nie wracać do
domu z pustymi brzuszkami : -)

Anna Sarnowska
Basen
3 października i 8 listopada po zajęciach
uczniowie klas IV – VIII pojechali korzystać
z uroków krytej pływalni w Radziejowie.
Pływający szlifowali swe umiejętności na
dużym basenie. Pozostali pluskali się w małym. 2 godziny minęły tak szybko, że pływający nawet nie zauważyli, a już trzeba było
wyskakiwać z wody. Dlaczego to, co dobre
szybko się kończy? Jednak po basenie czekała jeszcze jedna atrakcja, mianowicie pizza
w radziejowskiej pizzerii. Wyjazd wszyscy zaliczyli do udanych.
Agnieszka Danafeld

Monika Gruzel
„Mój Nauczyciel – mój Mistrz”
12 października 2018 r. w Publicznej
Szkole Podstawowej w Sędzinie uroczyście
obchodzono Dzień Edukacji Narodowej.
Uczniowie klasy V przygotowali z tej okazji
krótkie przedstawienie, które w zabawny
sposób prezentowało blaski i cienie pracy
nauczyciela. Również Rodzice mieli w tym
dniu miłą niespodziankę dla pedagogów,
były nią życzenia, podziękowania oraz pyszny tort. Ten wyjątkowy dzień stał się także
okazją do wręczenia nauczycielom nagród
przyznanych przez dyrektora placówki.

Aleksandra Wilniewczyc
Dzień papieski
Październik jak co roku związany był
z wolontariatem. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia już po raz XVIII poprzez swój
program stypendialny postanowiła wesprzeć
uzdolnioną młodzież oraz dzieci. W piękny,
niedzielny dzień – 14 października uczniowie naszej szkoły, tak jak ich koledzy w całej
Polsce, zamienili się w wolontariuszy. Tego-

Monika Gruzel
Wycieczka do lasu
8 listopada przedszkolaki wybrały się na
spacer po lesie poszukiwać śladów jesieni,
po którym oprowadzała ich Pani Monika
Gralak. Głównym celem wycieczki było zapoznanie dzieci przyrodą za pomocą wzroku,
słuchu i dotyku. Poznały różnorodność szaty
roślinnej lasu: drzewa iglaste, liściaste, krzewy, mchy i runo leśne. Słuchały odgłosów
lasu, a do kącików przyrodniczych zbierały
„skarby”, które pani Jesień zostawiła w lesie.
Były to kolorowe liście (tylko te, które same
spadły z drzewa), szyszki, trochę mchu, suche igły drzew iglastych, kawałki kory. Na
zakończenie wycieczki czekała ich miła niespodzianka, Pani Daria Depta upiekła pyszne ciasto, którym poczęstowała wszystkich
uczestników wyprawy.

Anna Sarnowska

„100 lat niepodległości”.
Słowa te były mottem uroczystej akademii zorganizowanej dnia 9 listopada 2018r.
w szkole z okazji setnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. Przygotowany
montaż słowno – muzyczny miał przypomnieć wszystkim zebranym, że po 123 latach
niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. O godzinie 11.11. przed
Domem Kultury w Zakrzewie wzięliśmy udział
w akcji „Rekord dla Niepodległej”. Wspólnie
z uczniami ze szkół z Siniarzewa oraz Zakrzewa, przedstawicielami Ochotniczej Straży
Pożarnej, Urzędu Gminy oraz mieszkańców,
trzymając w dłoniach biało – czerwone flagi
odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu narodowego. Poprzez udział w tej uroczystości
chcieliśmy podkreślić, że patriotyzm i miłość
do Polski nie są czymś archaicznym lub wstydliwym oraz pokazać, że postawa szacunku
i oddania własnej Ojczyźnie w dzisiejszych
czasach nic nie straciła na swojej aktualności.
Bo jak mówią słowa pewnej rozrywkowej piosenki: „ … Za to, że z Tobą czuję się swojsko,
ja tak po prostu kocham Cię (Polsko)!”.

Michalina Piotrowska
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BIAŁO-CZERWONA JESIEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPSK
IM. ŚW. JÓZEFA SANCHEZA DEL RIO W SINIARZEWIE
Dwa lata temu hucznie obchodziliśmy 1050-lecie Chrztu Polski. Tegoroczna jesień przebiega pod znakiem licznych uroczystości
patriotycznych związanych z doniosłą, bo setną rocznicą Odzyskania Niepodległości w 1918 roku. 11 listopada nawet w japońskiej
telewizji można było posłuchać przepięknie wykonanego przez
Międzynarodową Orkiestrę Symfoniczną Mazurka Dąbrowskiego,
a biało-czerwone flagi zostały wyświetlone m.in. na egipskich piramidach oraz Krzywej Wieży w Pizie. Polska Fundacja Narodowa
we współpracy z Melem Gibsonem nakręciła z tej okazji interesujący
spot oparty na koncepcie bardzo długiej podróży. Również w naszej
Wspólnocie oddajemy hołd tym, którzy poświęcali życie za Ojczyznę.
Mamy obowiązek pamiętać, że wielu z nich nigdy już nie powróciło
do domów, za które tak zacięcie wcześniej walczyło. W listopadzie
2018 roku szczególnie mocno modlimy się więc za zmarłych, zaginionych i zamordowanych w związku z szeroko rozumianym czynem
patriotycznym. Swoją postawą staramy się czcić ich pamięć oraz dawać dobry przykład wychowawczy.
UROCZYSTOŚĆ 100. ROCZNICY ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI I 34. ROCZNICY ŚMIERCI
BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU
18 października Poczet Sztandarowy naszej szkoły wraz z panią
Wicedyrektor, Katarzyną Kuźnicką oraz panią Pedagog, Joanną Sają,
wziął udział w uroczystościach, podczas których obecni byli goście
honorowi, m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polski, Andrzej Duda oraz
rodzina poniosłego męczeńską śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ – WSPÓLNE ŚPIEWANIE HYMNU
PAŃSTWOWEGO W ZAKRZEWIE
W ramach ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej” wybraliśmy się do Szkoły Podstawowej w Zakrzewie, aby wspólnie odśpiewać Hymn Państwowy.

V BIEG PATRIOTYCZNY W ZESPOLE SZKÓŁ SPSK
W MODZEROWIE
Uczniowie, którzy mimo wybitnie listopadowej aury, zdecydowali się reprezentować swoje szkoły podczas V Biegu Patriotycznego
udowodnili, że także w ten sposób, aktywnie, na sportowo, można
realizować swoją postawę patriotyczną. Nasi reprezentanci z klas
1‑8 zdobyli kilka medali i wielokrotnie stawali na podiach, a cała
epika spisała się świetnie. Radosław Rybacki zajął I, a Damian Zdzitowiecki III miejsce w kategorii klas ósmych i gimnazjum (w biegu
chłopców). Weronika Kotas przybiegła na metę jako druga, a Anna
Skibińska jako trzecia w tej samej kategorii (w biegu dziewcząt).
Anna Cygańska z klasy czwartej zajęła III miejsce w swojej kategorii.
Wszyscy szczęśliwie ukończyli bieg (wcale nie tak łatwy, zważywszy
na długość dystansów wyznaczonych do pokonania oraz trudne warunki atmosferyczne) i w dobrych nastrojach wrócili do szkoły, aby
pochwalić się sukcesami swoimi oraz koleżanek i kolegów. Organizatorzy zapewnili również ognisko z pieczeniem kiełbasek i słodki
poczęstunek.
W październiku i listopadzie odbyło się u nas także wiele innych
imprez, tj. pasowanie na przedszkolaka i ucznia klasy pierwszej, Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, odwiedziła nas grupa cyrkowa
oraz grupa teatralna.

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA DLA NIEPODLEGŁEJ
ORAZ OGNISKO PATRIOTYZMU
11 listopada, w niedzielę, w Kościele Parafialnym w Siniarzewie,
uczniowie wraz z nauczycielami zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony burzliwej historii naszego kraju. Dwa dni później
mieliśmy również, jak co roku, Ognisko Patriotyzmu w szkole. Ponownie wystąpiliśmy, śpiewaliśmy przy ognisku pieśni patriotyczne
oraz mieliśmy okazję podzielić się autentycznymi wspomnieniami
przechowywanymi z pokolenia na pokolenie przez bliskich z naszych
rodzin oraz znajomych. Tego wieczoru Wicedyrektor, pani Katarzyna
Kuźnicka, posadziła przed budynkiem szkoły symboliczne drzewko
dębu. Po wspólnym śpiewaniu pieśni każdy gość mógł poczęstować
się ciepłym posiłkiem oraz słodkim co nieco.

Więcej informacji o naszej szkole znajdą Państwo na stronie internetowej: www.szkolasiniarzewo.pl
K.G.
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Szkolna codzienność
w Zespole Szkół w Zakrzewie
Niezwykła, Niepodległa, Niepokonana... – nasza szkolna lekcja historii
Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez
Polskę miały szczególnie uroczysty przebieg. A zaczęło się
już w październiku. Wtedy to uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w ogólnopolskiej akcji – 100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości, której koordynatorem była p. Violetta
Werner. Pisząc kartki pocztowe, promowaliśmy Kujawy, prezentowaliśmy ich atrakcyjne i ciekawe miejsca. Sami również otrzymaliśmy sto pozdrowień z każdego zakątka naszej
ojczyzny, przychodziły pozdrowienia z północy, południa,
wschodu i zachodu, z centralnej Polski. Nasza symboliczna
Polska wypełniła się cudnymi krajobrazami i pięknymi pozdrowieniami…

Na tydzień przed 11.11. na szkolnych korytarzach i w salach lekcyjnych pojawiły się dekoracje w biało-czerwonych
barwach. Mieliśmy okazję wysłuchać też „Koncertu Polskiego” zaprezentowanego przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. W programie była m.in. muzyka naszego wielkiego
rodaka Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Stanisława Moniuszki. Dzięki twórczości oraz postawy patriotycznej tych artystów, kultura polska przetrwała czasy zaborów i wojen.
9 listopada nastąpiła kulminacja naszych szkolnych działań. Tego dnia wszyscy uczniowie przyszli odświętnie ubrani.
Każdy miał przypięty kotylion – biało-czerwony liść dębu.
Około godziny 10.00 dotarliśmy do Domu Kultury. Tam obejrzeliśmy program przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Recytacje, pieśni i taniec wprowadziły nas w patriotyczny

nastrój, który został dopełniony udziałem w kolejnej ogólnopolskiej akcji. Po zakończeniu występu cała społeczność
szkolna udała się przed Dom Kultury, gdzie spotkaliśmy się
z uczniami z pozostałych szkół Gminy Zakrzewo – Sędzina i Siniarzewa oraz mieszkańcami Zakrzewa, pracownikami Urzędu Gminy oraz przedstawicielami Straży Pożarnej. A wszystko po to, aby pobić „Rekord dla Niepodległej” i zaśpiewać
o 11:11, tak jak wielu Polaków, 4 zwrotki naszego hymnu.
Stało się! Z dumą, radością i szacunkiem włączyliśmy się w tę
kolejną akcję, aby uczcić tak ważną Rocznicę. Świętowanie
dla naszej społeczności jednak się nie skończyło.
W niedzielę – 11.11.2018 r. wzięliśmy udział we mszy za
Ojczyznę, która odbyła się w Kościele p.w. św. Józefa w Zakrzewie. Następnie w Domu Kultury odbył się montaż słowno-muzyczny „Niezwykła, Niepodległa, Niepokonana...”
przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Zakrzewie
dla społeczności lokalnej pod opieką pp. K. Włochowicz,
A. Wilniewczyc, A. Błachowicz, K. Filipiak i p. R. Modrzejewskiego. Nie zabrakło wspólnego śpiewania, momentów
wzruszeń i ogromnej radości, którą wywoływali u widzów
swoim występem nasi uczniowie. I tego dnia nie mogło zabraknąć odśpiewania naszego „Mazurka Dąbrowskiego”
przez naszych młodych aktorów i wypełnioną po brzegi salę
Domu Kultury.

12

oświata i wychowanie

Kropką nad „i” było 100 km na 100-lecie Niepodległości. W czwartek i piątek uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w kolejnej ciekawej akcji przygotowanej przez nauczycieli
wychowania fizycznego pp. M. Wernera, I. Skowrońskiego, M. Gołębiowskiego. Wyposażeni w symbole narodowe
wybraliśmy się na wspólny spacer, aby pokonać trasę 100
km. Bez problemu udało nam się wykonać zadanie.
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” – wydarzenia w naszej szkole pokazały, że słowa
Józefa Piłsudskiego są nam bliskie i świadczą o tym, że
robimy wszystko, aby prawo do przyszłości było dla nas
oczywistością.
K. Włochowicz

Sie czyta, sie wie!
Pod takim hasłem piątoklasiści pracowali na biwaku
szkolnym z 16 na 17 listopada. Zmierzyli się z dwoma lekturami: „Opowieści z Narnii” i „Chłopcy z Placu Broni”.
Pod czujną opieką i przy wsparciu nauczyciela plastyki p.
Ryszarda Modrzejewskiego i swoich wychowawców – pp.
Violetty i Marka Wernerów tworzyli dwie makiety, wizualizując baśniową Narnię z Lwem Aslanem i Białą Czarownicą
oraz Plac Broni, na którym czerwone koszule i drużyna Boki
stoczyli symboliczną walkę na piaskowe kule.

Dzieciaki były bardzo zaangażowane, wszystkie pracowały z wielkim zapałem. Trwało to dość długo, ok. sześciu godzin, ale nikt nie narzekał. Efekt przerósł oczekiwania wszystkich. Powstały dwa „dzieła”, które świadczą, że kto czyta,
ten potrafi!
V.W.

Biwak „Nocno-Pomocny”
Z 23 na 24 listopada odbył się całonocny Biwak Artystyczny Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół
w Zakrzewie. Uczniowie z klas: VI, VII, VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum pod okiem opiekunów SKW
pp. K. Sobieraj, M. Gąsiorowskiej, J. Karasińskiej-Mordyl i p. R. Modrzejewskiego wykonywali gadżety na Kiermasz Bożonarodzeniowy i Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy. W przyjaznej i wesołej atmosferze wolontariusze
szyli, wycinali, naklejali, malowali i… nawet godziny nie
spali!

Za udział i wkład pracy dziękujemy wszystkim obecnym
i ich rodzicom.

K. Sobieraj
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Aktywni Seniorzy
W tym roku obchodzimy 10- lecie Klubu. Wszystko zaczęło się 15 kwietnia 2008 roku, kiedy to z inicjatywy Dyrektora
Domu Kultury P. Bartosza Podobieńskiego, został zawiązany
Klub Seniora 50+, działający przy Domu Kultury. Na początku zrzeszał kilkunastu członków. Od tamtej pory mniej lub
bardziej regularnie spotykamy się i z roku na rok jest nas
coraz więcej. 10 lat to wiele wspólnych spotkań, wycieczek,
wieczorków tanecznych, imprez w plenerze ale także zajęcia
warsztatowe, praca na rzecz środowiska lokalnego. Najważniejsze wydarzenia z naszych wspólnych lat dokumentujemy
na kartach Kroniki Klubu.
Na uroczyste spotkanie jubileuszowe przybyły władze
gminy oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych klubów seniora
z Aleksandrowa Kuj., Bądkowa i Raciążka. Wieczór uświetnił
występ Kabaretu Byle do setki oraz koncert chóru Retro.

Mijający rok obfitował w wydarzenia, które na pewno na
długie lata pozostaną w naszej pamięci.
Seniorzy chętnie uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych. Jednodniowe wyjazdy pozwalają nam zwiedzić miejsca niezbyt odległe, ale niezwykle ciekawe. W maju wybraliśmy się do Torunia i Chełmna. Po zwiedzeniu toruńskiej
starówki, podziwialiśmy panoramę miasta z pokładu statku
podczas rejsu po Wiśle. Chełmno- to miasto, które najczęściej omijamy jadąc w kierunku Gdańska. Urzekło nas swoją
architekturą a o niezwykłej historii słuchaliśmy z ogromnym
zainteresowaniem. Pani przewodnik wskazała nam najciekawsze z niezwykłych miejsc. Wróciliśmy z przekonaniem, że
na pewno kiedyś jeszcze pojedziemy do Chełmna, zresztą Toruń też nie odkrył przed nami wszystkich swoich tajemnic...

We wrześniu wyruszyliśmy do Trójmiasta. Najpierw spacer z przewodnikiem po starym Gdańsku, nad Motławą,
niezwykła historia miasta w pigułce. Zwiedziliśmy Bazylikę
Mariacką, największą w Europie świątynię z cegły oraz kościół Św. Brygidy z jedynym w swoim rodzaju bursztynowym
ołtarzem. Drugim przystankiem na naszej trasie była Gdynia, gdzie przy Skwerze Kościuszki zacumował Dar Pomorza,
szkolny żaglowiec, obecnie statek- muzeum. W czasie zwie-

dzania mieliśmy możliwość poznania historii statku, jego
wyposażenia, pomieszczeń. Po intensywnym dniu nadszedł
czas na spacer brzegiem morza, bowiem w drodze powrotnej odwiedziliśmy Sopot.

Niewątpliwie wielokrotnie więcej wrażeń dostarczyła
nam kilkudniowa wycieczka w Bieszczady. Program wyjazdu
był bardzo atrakcyjny. Na trasie naszej wędrówki znalazły się
między innymi Klasztor Święty Krzyż w Górach Świętokrzyskich, Solina, Myczkowce ze wspaniałą zaporą i Ogrodem Biblijnym, Lesko, Cisna, Sanok. Niewątpliwie dużą atrakcją był
rejs po Zalewie Solińskim oraz przejazd kolejką Bieszczadzką.
Podziwialiśmy przepiękne bieszczadzkie pejzaże. Poznaliśmy
skarby architektury, urocze cerkwie a w Sanoku obiekty budownictwa ludowego.

W listopadowy wieczór, w pięknej, nastrojowej scenerii
członkowie Klubu Seniora 50+ wspólnie z Chórem Retro
i Kabaretem Byle do setki zaproponowali mieszkańcom gminy ciekawy i niezwykle wzruszający spektakl „I łzą serdeczną
zabłyśnie Wam oko...’, który rozpoczął cykl gminnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
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O tym, iż występ się podobał, świadczyły gorące brawa, łzy
wzruszenia i niezwykle pochlebne komentarze widzów.

Grupa seniorów uczestniczyła w spotkaniu ze st. asp.
Marcinem Osielskim, dzielnicowym PP w Konecku. Tematyką prelekcji było min. bezpieczeństwo seniorów jako uczestników ruchu drogowego, zagrożenia dla zdrowia i mienia
osób starszych, sposoby zachowania w sytuacjach zagrożenia, podstawowe poradnictwo prawne. Pan dzielnicowy
chętnie i wyczerpująco odpowiadał na nurtujące seniorów
pytania. Planowane są kolejne spotkania.

Tegoroczne dożynki powiatowe odbyły się w Konecku.
W barwnym korowodzie dożynkowym, naszą gminę Zakrzewo reprezentowali przedstawiciele Klubu seniora 50+. Na
ręce gospodarzy dożynek złożyli kosz z plonami zebranymi
z naszych, kujawskich pól.

Seniorzy nie pozostają obojętni wobec najbliższego nam
środowiska naturalnego. Wszyscy doceniamy walory wypoczynku nad wodą, w lesie. Uwielbiamy przebywać na łonie
natury, słuchać radosnych ptasich treli, czerpać radość z obcowania z przyrodą. Postanowiliśmy zachęcić ptaki do pozostania
w naszych parkach, budując dla nich budki lęgowe. Z inicjatywy kolegi Dariusza, na drzewach w naszej miejscowości i gminie przybyło domków dla naszych skrzydlatych przyjaciół.

                   
Wieczór z poezją. Stowarzyszenie Klub Seniora 50+
wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Zakrzewie zaprosiło czytelników na spotkanie z ks. doktorem kanonikiem Piotrem Głowackim, autorem trzech tomików poezji.

Lucyna Błachowicz

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.
A Nowy Rok obdaruje pomyślnością
i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019
życzą członkowie Klubu Seniora 50+
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Spotkanie z poezją

We wtorek 27 listopada br. odbyło się spotkanie z ks. Piotrem Głowackim, poetą, doktorem teologii, proboszczem parafii św. Urszuli w Kowalu. Ksiądz Głowacki od czasów młodości
pisał wiersze. Poezja była bliska jego sercu także w późniejszym
czasie, kiedy był już klerykiem i kapłanem. Poezja ks. Piotra,
o czym mogli przekonać się uczestnicy spotkania słuchając recytacji wierszy poety w wykonaniu czytelników i samego autora, przesycona jest bogactwem różnorodnych refleksji i pełna autentycznych przeżyć. Pełnych duchowych treści, ale też
dotyczących codziennych, zwyczajnych aspektów życia. Autor
wydał trzy tomiki wierszy: pierwszy pt. „Odwieczna klepsydra”,
drugi pt. „Bóg jest kapitalny” i trzeci najnowszy pt. „Bogu rzucam się na szyję”. Dwa ostatnie tomiki wierszy ze swym autografem poeta podarował Bibliotece. Za co bardzo dziękuję.
Spotkanie z ks. Piotrem Głowackim zorganizował Klub Seniora
50+ i Biblioteka.
E.K.
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pierwszy raz na Kujawach, była zauroczona naszą miejscowością i gościnnością. Dziękujemy za spotkanie.
E.K.

Dom Kultury
w Zakrzewie

Czwarty kwartał 2018 roku Dom Kultury rozpoczął zapisami na zajęcia w stałych formach zajęć działających w instytucji, między innymi taniec nowoczesny, orkiestra dęta,
sekcja piłki nożnej, zajęcia fitness zumba oraz breakdance.
Nową działalnością jest nauka języka angielskiego.
Na początku października Dom Kultury zorganizował
imprezę plenerową pn. „Jesienne spotkania z kulturą” we
współpracy z Urzędem Gminy w Zakrzewie, Stowarzyszeniem Wędkarskim KARP, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju
Gminy Zakrzewo RAZEM. Impreza odbyła się w ramach projektu realizowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014‑2020.
Podczas imprezy odbyły się rodzinne zawody wędkarskie,
pokazy taneczne, koncert orkiestry dętej. Atrakcją były również warsztaty rękodzieła oraz zabawy animacyjne dla dzieci.

„Mała książka – wielki
człowiek”

Mamy za sobą już połowę projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”, w którym uczestniczy nasza Biblioteka. Akcja
ma zachęcić rodziców do częstego odwiedzania bibliotek
i codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do jednej z 3 tysięcy bibliotek w kraju
biorących udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze wiersze dla…”,
czyli zbiór wierszy dla dzieci autorstwa wybitnych polskich
poetów, pięknie zilustrowanym przez Ewę Kozyrę-Pawlak
i Pawła Pawlaka, broszurę dla rodziców „Książką połączeni,
czyli o roli czytania w życiu dziecka”, która przypomina o korzyściach wynikających z czytania, oraz Karta Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Od września już ponad 13 tys.
trzylatków z całej Polski otrzymało
Wyprawki Czytelnicze w ramach kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”. W naszej Bibliotece do projektu włączyło się 12 trzylatków. Zapraszamy
do udziału w projekcie pozostałych trzylatków i ich rodziców.

E.K.

Biblioteczne a… b… c…
Spotkanie z Magdą Skubisz
W październiku uczniowie starszych klas Zespołu Szkół
w Zakrzewie uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Magdą
Skubisz – pisarką literatury dla młodzieży, wokalistką jazzową
i nauczycielką emisji głosu. W trakcie spotkania rozmawiali
o twórczości, muzyce i zainteresowaniach autorki. Pani Magda
opowiadała o nauce w liceum, emocjach związanych z pobytem w szkole, o nauczycielach, którzy uczyli pisarkę. Autorka
podzieliła się wiedzą skąd czerpie pomysły i inspiracje do swej
twórczości oraz jak wygląda pisanie książki. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali i zadawali pytania autorce. Pisarka była

W listopadzie z okazji 100 rocznicy Niepodległości Polski odbył się montaż słowno muzyczny zatytułowany „I łza
serdeczną zabłyśnie Wam oko…” przygotowanym przez
seniorów działających w stowarzyszeniu Klub Seniora 50+,
zespole muzyczno-wokalnym RETRO oraz Kabarecie „Byle do
100-tki”.Koncert miał miejsce w Domu Kultury w Zakrzewie.
Podczas koncertu usłyszeć można było pieśni i utwory o tematyce patriotycznej. Inicjatorką przedsięwzięcia była Pani
Lucyna Błachowicz.
Dom Kultury wraz ze szkołami z terenu gminy włączył się
w akcję „Dnia dla niepodległej” podczas której na placu przy
budynku Domu Kultury 9 listopada o godzinie 11:11 wspólnie odśpiewany został hymn państwowy.
11 listopada na deskach sceny młodzież z Zespołu Szkół
w Zakrzewie wystawiła montaż-słowno muzyczny pt. „Niezwykła, Niepodległa, Niepokonana”. Imprezę poprzedziła
msza w kościele parafialnym w Zakrzewie.

Na zakończenie roku 2018 zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do wspólnego świętowania podczas „Sylwestra pod gwiazdami” przy Domu Kultury.
Tradycyjnie w Domu Kultury będzie miał swoją siedzibę
Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 27 finał WOŚP który odbędzie się 13 stycznia 2019 r.
Z okazji świąt składamy wszystkim mieszkańcom, uczestnikom, najlepsze życzenia. Niech ten wyjątkowy czas napełni
serca otuchą i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć nawet
największe trudności. Składają Dyrektor, Pracownicy i Instruktorzy Domu Kultury.
Bartosz Podobieński
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