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Z obrad Rady Gminy
25 lutego 2016 r. Radni obradowali na XII Sesji, na której
zapoznali się ze sprawozdaniami za 2015 rok:
• z 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,
• z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli,
• z działalności Domu Kultury w Zakrzewie,
• z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie.
Na Sesji tej Radni podjęli dziewięć uchwał w sprawie:
• wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez
Gminę Zakrzewo Powiatowi Aleksandrowskiemu,
• zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakrzewo na rok 2016,
• niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku,
• przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Zakrzewo na lata 2016-2020”,
• określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicz-

•

•
•
•

nego gimnazjum, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Zakrzewo, dotyczących kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie Gminy Zakrzewo:
z dniem 1 kwietnia 2016 będzie obowiązywała nowa
stawka za 1 m3 wody, wynosić będzie 2,45 zł, w tym podatek VAT. W porównaniu do obowiązującej stawki wzrośnie o 0,07 zł. Przy jej obliczaniu brano pod uwagę koszty
poniesione w roku ubiegłym, zwiększając o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Ministerstwo Finansów,
wydzierżawienia nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu gminy Zakrzewo,
określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie
Zakrzewo na rok 2016,
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
U.S.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Wójt Gminy Zakrzewo informuje o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, która świadczona jest
w Domu Kultury w Zakrzewie w każdą środę w godzinach
od 11:00 do 15:00.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.
poz.1255), nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie
fizycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie
się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało
przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której
w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia,
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. poz. 1863),
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz
z 2015 r. poz. 693),
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
5) która nie ukończyła 26 lat,
6) która ukończyła 65 lat,

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy
naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji
zagrożenia lub poniosła straty.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym
stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub
o spoczywających na niej obowiązkach,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego,
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma
w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem
pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.

J. Bąk
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500+ KROK PO KROKU
Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko
(do ukończenia 18. roku życia), bez dodatkowych warunków.
ko będą dokumentowały sytuację dochodową, dołączając
do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy
rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania
sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim
przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia
tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej
się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami,
jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane
o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla
rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Kto otrzyma świadczenie?
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z ustawą z pomocy skorzystają rodzice
oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z niepełnoletnimi dziećmi będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku
rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie
otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe
wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na
podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?
Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których
rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz
rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic,
który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Co w przypadku rodzin patchworkowych?
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze
na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód.
Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców,
jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal
otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie
dziecka niepełnosprawnego).
Kto będzie wypłacał świadczenie?
Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej -wnioski będą dostępne od
1kwietnia.
Jak załatwić formalności?
Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do
roku. Będzie można to zrobić przez Internet lub osobiście
w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziec-

Kiedy będzie można składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r., tj.
od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony
w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie
wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć
w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą
wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu
okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30
września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że
pierwszy okres, na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia, będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r.
i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku,
kiedy program wejdzie w życie.
Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?
W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25. roku życia.
Dodatkowo wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok
życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek
opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.
500 plus, a inne świadczenia dla rodzin?
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do
dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń
z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń
rodzinnych, dodatków mieszkaniowych. Zmiana ta została
dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.
Rodzina 500 plus w UE
Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze
nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia
rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te
informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od
wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat, funkcjonuje już
w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Opracowała: A. Lewandowska
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Opiekun prawny osoby
ubezwłasnowolnionej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie prowadzi nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych osób
ubezwłasnowolnionych. Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką lub kuratelą ubezwłasnowolnionego podopiecznego, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem z bazy przedstawia
sądowi wniosek o objęcie opieką lub kuratelą przez wskazanego kandydata.
Opiekunem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych.
Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione
umyślnie.
Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku powinien
dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać,
aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził
i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób.
Sąd opiekuńczy przyznaje na żądanie opiekuna stosowne
wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeśli osoba
ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane
przez ośrodek pomocy społecznej.
A. Hołtyn

Nasze strony internetowe
Dla przypomnienia Czytelnikom podajemy adresy naszych stron internetowych:
• www.zakrzewo.com.pl – jest to informacyjny serwis
Gminy Zakrzewo, na którym to między innymi informujemy o najważniejszych, aktualnych wydarzeniach, zamieszczamy kurendy i informacje, jak również komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne.
• www.bip.zakrzewo.com.pl – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zakrzewo – jest ujednoliconym system
stron internetowych stworzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Posiadanie strony BIP nakłada na jednostki
samorządu terytorialnego Ustawa z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
R. Ćwikliński

Zebrania
sprawozdawczo-wyborcze
w jednostkach OSP
W marcu br. odbyły się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Zakrzewo, na których podsumowano działalność za rok 2015 i przyjęto plan działania na rok 2016 oraz
dokonano wyboru władz na 5-cio letnią kadencję. Składy
zarządów poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gęsinie od 9 marca
2016 r.:
Prezes – Gabriel Winiecki, Wiceprezes – Tomasz Pogodziński, Naczelnik – Krzysztof Pogodziński, Sekretarz – Tadeusz
Gradusiak, Skarbnik – Łukasz Gradusiak, Gospodarz – Karol
Żywiczyński, Członek – Marian Doligalski
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonii Bodzanowskiej od 17 marca 2016 r.:
Prezes – Grzegorz Król, Naczelnik – Marian Cygański, Sekretarz – Maciej Winiecki, Skarbnik – Dariusz Czyżnikiewicz,
Gospodarz – Błażej Wąsikowski, Członek – Piotr Jackowski
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinie od
11 marca 2016 r.:
Prezes – Janusz Kaźmierczak, Naczelnik – Franciszek Nowak, Zastępca Naczelnika – Tomasz Wiśniewski, Sekretarz –
Maciej Woźniarski, Skarbnik – Tomasz Nowak, Gospodarz –
Marcin Zabłocki, Członek – Łukasz Lewandowski
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Siniarzewie od
12 marca 2016 r.:
Prezes – Ryszard Kochanowski, Wiceprezes – Antoni Kurtys, Naczelnik – Krzysztof Madajczyk, Sekretarz – Krzysztof
Serkowski, Skarbnik – Aleksander Skowroński, Gospodarz –
Grzegorz Ogrodowski, Członek – Andrzej Łukomski
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie od
5 marca 2016 r.:
Prezes – Paweł Błachowicz, Wiceprezes – Jakub Rusek,
Naczelnik – Zbigniew Lewandowski, Zastępca Naczelnika –
Marek Frątczak, Sekretarz – Marcin Błoński, Skarbnik – Marian Gmiński, Gospodarz – Ryszard Krzyżaniak, Kronikarz –
Marcin Błachowicz, Członek – Tomasz Kułakowski
Na 21 maja 2016 r. zaplanowano zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Zakrzewie, na którym nastąpi wybór przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Aleksandrowie Kujawskim i delegatów na zjazd Oddziału Powiatowego.
J. Bąk
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Modernizacja
gospodarstw rolnych

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski
o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.
Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:
• rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
• rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
• rozwojem produkcji bydła mięsnego – wysokość wsparcia
może wynieść 500 tys. zł;

Dopłaty do materiału
siewnego
Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać
wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
UWAGA:
W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek. Decyzje będą
wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów
ww. rozporządzenia RM, w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany.
Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana
przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku,
w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć
15000 euro.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty
znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis
w rolnictwie”.
W 2016 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
Źródło: www. arr.gov.pl
Opracowała:
Aneta Wejner-Wiśniewska
KPODR

• racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem
innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali
produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem
wartości dodanej produktu – maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową,
modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów
paszowych w gospodarstwach – max. wysokość pomocy
wynosi 200 tys. zł.
Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie
przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji.
Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się
młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie
kilku rolników.
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale
od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych”. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna
należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej
15 tys. euro, a w roku, w którym zostanie złożony przez nich
wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej
10 tys. euro.
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie
punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała
o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in. wzrost liczby zwierząt w gospodarstwie, których
wsparcie dotyczy, to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował, służy ochronie środowiska
naturalnego.
W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków
zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy.
Opracowała:
Aneta Wejner-Wiśniewska
KPODR

Lista odmian zalecanych
na 2016 rok
Rokrocznie, z początkiem roku odbywa się posiedzenie
Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO. Spotkania organizowane w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie
mają na celu podsumowanie wyników badań porejestrowych odmian roślin uprawnych oraz opracowanie Listy Odmian Zalecanych dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Również w tym roku 28 stycznia członkowie zespołu
spotkali się, aby ustalić wspomnianą listę oraz podsumować
wyniki PDO. W rezultacie powstał wykaz odmian, których
uprawa będzie zalecana do uprawy w naszym województwie w 2016 roku.
Wśród odmian znalazło się kilka nowych, które na przestrzeni ostatnich lat wykazywały się najwyższą plonotwórczością i jakością. Odmiany te należą do gatunków uprawnych pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, jęczmienia
ozimego, owsa, rzepaku, łubinu oraz ziemniaka.
Lista odmian zalecanych na 2016 rok znajduje się na stronie http://www.coboru.pl/DR/rekomendacja_woj.aspx
Opracowała:
Aneta Wejner - Wiśniewska
KPODR
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Publiczne Przedszkole „Uśmiech malucha” w Zakrzewie
Mikołaj w przedszkolu
Tegoroczna nietypowa aura nie zmyliła Świętego Mikołaja, pomimo braku
białego puchu 7 grudnia w przedszkolu
pojawił się długo oczekiwany gość, który obdarował wszystkie przedszkolaki
prezentami.

Przedszkolne Jasełka
8 grudnia grupa starszaków odwiedziła mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Zakrzewie. Dzieci zaprezentowały przedstawienie Jasełkowe,
wprowadzając wszystkich w nastrój
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W przedszkolu Jasełka odbyły się
tuż przed Świętami z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

obszyła wszystkim dzieciom kolorowe
poduszeczki do igieł. Pani Kazia przyniosła wiele ciekawych rekwizytów, np.
kolorowe guziki, koronki, nici. Zarówno
chłopcy jak i dziewczynki z wielkim skupieniem i zaciekawieniem przyglądali się
czynnościom, które wykonywała. Bardzo
dziękujemy pani krawcowej.

Wizyta w AGD
Dzięki uprzejmości pana Artura Promińskiego maluchy miały możliwość
poznania wyposażenia sklepu z artykułami gospodarstwa domowego. Panu
Arturowi dziękujemy za życzliwość
i serdeczne przyjęcie.

Święto Babci i Dziadka
Do tego wyjątkowego dnia wszystkie przedszkolaki przygotowywały się
bardzo starannie, wspierali nas także
rodzice, którzy zadbali o stronę kulinarną uroczystości. Po występach artystycznych odbyły się wspólne zabawy
i konkursy.

Wizyta w salonie Fryzjerskim
Pracę fryzjera obserwowały maluchy
w salonie fryzjerskim u p. Julity Majerowskiej. Dzieci poznały przyrządy i narzędzia, którymi posługuje się fryzjer,
widziały, jak przebiega strzyżenie oraz
inne zabiegi upiększające. Jesteśmy
wdzięczni p. Julicie za przybliżenie nam
charakteru swojej pracy.

Przedszkolaki poznawały różne
zawody:
Grupa starszaków gościła u siebie
krawcową p. Kazimierę Dębowiak, która zademonstrowała maszynę do szycia,

Wizyta w sklepie
samoobsługowym
Krasnale udały się do Biedronki.
Dzieci poznawały zasady zachowania

się w miejscach użyteczności publicznej,
uczyły się szacunku dla każdej pracy.

Odwiedzamy kuchnię szkolną
Podczas wizyty w kuchni szkolnej
dzieci miały okazję podpatrzeć, jak
przygotowywany jest obiad, z wielkim
zainteresowaniem oglądały ogromne garnki i inne urządzenia niezbędne
w pracy kucharza. Przedszkolaki poznały także zasady higieny, które obowiązują wszystkie osoby przygotowujące
posiłki. Dziękujemy szefowej kuchni
i wszystkim paniom dbającym o smak
i jakość przygotowywanych potraw.

Zdrowe żywienie
Zasady zdrowego żywienia przybliżyła dzieciom p. intendentka, która
odwiedziła nas w sali przedszkolnej. Poznaliśmy jadłospis oraz produkty użyte
do przygotowania potraw. Dziękujemy.
Natomiast 10 marca p. dietetyk
przeprowadziła w przedszkolu warsztaty dotyczące zasad zdrowego żywienia.
Dzieci poznały piramidę zdrowia, każda
grupa wspólnie z gościem przygotowała „Domową Nutellę”, a przepis na jej
wykonanie (w formie obrazkowej) każde dziecko zabrało do domu.

W. Banaszkiewicz, G. Szymczak
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Wieści z PSP w Zakrzewie…
Kolejna szkolna Wigilia w naszej szkole
Jak zwykle pełna podniosłego nastroju i życzliwości. Nie
może być inaczej. Rankiem korytarze naszej szkoły zapełnili
odświętnie ubrani uczniowie, w tle przygotowań do dzielenia
się opłatkiem słychać było kolędy. W klasach nastąpiło spotkanie z wychowawcami. Około godziny 10.30 cała społeczność
szkolna udała się do Domu Kultury, aby obejrzeć przygotowane przez część uczniów Jasełka. Wspaniale, z przejęciem odgrywali swoje role aktorzy, rewelacją jasełek okazał się mały aktor
Jezusek, w którego rolę wcielił się Tymek Podobieński. Zdobył
on gromkie brawa. Serdecznie dziękujemy rodzicom Tymka.

WOŚP
Kolejny raz braliśmy udział w finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W tym roku Fundacja Jerzego Owsiaka
zbierała pieniądze dla najmłodszych i najstarszych obywateli
naszego społeczeństwa. Jak zwykle uczniowie naszej szkoły
wraz z opiekunem p. Igorem Skowrońskim kwestowali na
ulicach Zakrzewa, a od 15.00 pod opieką p. Justyny Sarnowskiej i p. Jadwigi Ceterskiej ustawiali „Małe licytacje” gadżetów, które nasza szkoła przygotowała na ten dzień. Pani
Izabela Wojasińska oraz pani Anna Błachowicz przygotowały
również występy naszych uczniów na tę okazję. Uczniowie
z klasy III tańczyli i śpiewali, chłopcy z klasy VI zaprezentowali taniec „Łabędzi” oraz składankę hiphopową.

Bal Karnawałowy
Karnawał to czas beztroskiej zabawy. 16.01.2016 r. w sobotę w szkole odbył się bal karnawałowy, który jak zwykle
był balem przebierańców. Szkoła zapełniła się księżniczkami,
piratami, bohaterami kreskówek, słynnymi postaciami. Tańce
i swawole uprzyjemniały uczestnikom balu konkursy.

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego
8 lutego został rozegrany Turniej Tenisa Stołowego w naszej szkole (systemem do dwóch przegranych). Frekwencja
dopisała. W kategorii dziewcząt wystartowało 8 zawodniczek, a 14 zawodników zmierzyło się w kategorii chłopców.
Po długiej i zaciętej walce wyłoniliśmy zwycięzców:

Kategoria Dziewcząt: I miejsce Małgorzata Lewandowska,
II miejsce: Oliwia Chałasińska, III miejsce Klaudia Włodarska;
Kategoria Chłopców: I miejsce Filip Kuczyński, II miejsce: Szymon Czapski, III miejsce Szymon Zakrzewski. Gratulujemy!
Spektakl „Wielki odkrywca”
9.02.2016 roku dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zakrzewie (klasy I-III) wraz z wychowawcami pojechały na
interaktywne przedstawienie pt. ,,WIELKI ODKRYWCA” do
Włocławka do Centrum Kultury Browar B. Tematem spektaklu był bardzo ważny problem społeczny, jakim jest uzależnienie od komputerów. Inscenizacja pokazywała, że zdobycze techniki powinny być niewielkim dodatkiem w życiu,
a nie jego najważniejszym sensem.

Wyjazd do schroniska dla zwierząt
Po raz pierwszy w szkole z inicjatywy SU została przeprowadzona akcja charytatywna na rzecz zwierząt ze schroniska.
11.02.2016 r. uczniowie odwiedzili schronisko dla zwierząt
mieszczące się we Włocławku i przekazali produkty zebrane
podczas akcji charytatywnej przeprowadzonej w szkole. Zostaliśmy oprowadzeni po schronisku, przekazano nam informacje na temat zwierząt tam przebywających.

Biwak edukacyjny
W dniach 12.02-13.02.2016 r. odbył się biwak kółka polonistycznego i matematycznego pt. „Rok 2016 – Rokiem Cichociemnych”. Biwak zorganizowany był z okazji przypadającej 75. rocznicy pierwszego zrzutu Cichociemnych. Podczas
biwaku uczniowie zebrali informacje na temat polskich spadochroniarzy szkolonych w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych. Obejrzeli również film o Kapitanie Wojska Polskiego
Janie Piwniku przeszkolonym w Wielkiej Brytanii, który później działał w grupie Cichociemnych.
Przygotowaliśmy świeczkowisko, podczas którego przy
dźwięku gitary śpiewaliśmy harcerskie piosenki.

Justyna Sarnowska, Izabela Wojasińska, Igor Skowroński
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SZKOŁA PODSTAWOWA SPSK W SINIARZEWIE
Nawet się nie obejrzeliśmy, jak rok 2015 przeszedł do lamusa historii Szkoły Podstawowej SPSK w Siniarzewie.
Grudzień upłynął pod znakiem promocji czytelnictwa
oraz przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Finał szkolnego konkursu, pt. „Czy znasz baśnie H.Ch. Andersena” oraz
spektakl, pt. „Dziewczynki z zapałkami są wśród nas” umożliwiły naszym uczniom zaprezentowanie talentów, których
odkrywanie i rozwijanie leży nam na sercu.

Uwieńczenie okresu rekolekcyjnego stanowiło spotkanie
społeczności szkolnej z siostrą Natalią. 21 grudnia odbyły się
wyczekiwane przez uczniów Jasełka Bożonarodzeniowe oraz
Wigilia szkolna przy wspólnym stole. Po przerwie świątecznej uczniowie kontynuują przygodę edukacyjną już w No-

wym Roku 2016. Przedstawienie Bożonarodzeniowe mieliśmy okazję zaprezentować raz jeszcze w czasie przeglądu
Kolorowy Świat Jasełek w Aleksandrowie Kujawskim, skąd
przywieźliśmy do naszej szkoły piękną pamiątkę.

Podczas ferii zimowych, kiedy to pojechaliśmy na wycieczkę do Torunia, dzieci zyskały okazję na zasłużony wypoczynek, ale też mogły uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez szkołę. W tym czasie odwiedzili nas absolwenci,
którzy najwidoczniej doskonale się czuli w gronie „dawnych”
kolegów i koleżanek.
Dla uczniów klas I – VI zorganizowaliśmy wyjazd na interaktywny spektakl „Wielki odkrywca” mający miejsce 9 lutego 2016 r. w tzw. Browarze. B we Włocławku. Recenzje
dzieci oraz galeria zdjęć dostępne są na stronie internetowej.
W lutym br. rozmawialiśmy z uczniami na temat higieny oraz zasad zdrowego odżywiania, rozstrzygnięto kolejny
konkurs czytelniczy, odwiedziliśmy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Walentynowie, wzięliśmy udział w konkursie biblijnym dotyczącym Ewangelii św. Mateusza, dzieci
z klasy I zawitały do biblioteki, godnie uczciliśmy Dzień Babci
i Dziadka oraz nagrodziliśmy wkład uczniów w zorganizowane z tej okazji przedstawienia dyskoteką choinkową.
Dla tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o naszej
szkole, polecamy stronę internetową www.szkolasiniarzewo.pl
Karolina Gralak
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Wieści z PSP w Sędzinie
DO BETLEJEM
W dzień Wigilii szkolnej przenieśliśmy się w czasy, kiedy to narodził
się Zbawiciel. Mogliśmy spotkać się
z bohaterami tego niezwykłego wydarzenia. Stało się to za sprawą Jasełek,
które były w tym dniu przedstawione na szkolnej scenie. Dane było nam
spotkać się ze Świętą Rodziną, pasterzami i królami. Nasi mali aktorzy mieli
jeszcze sposobność wystąpić w Jasełkach w Kościele Parafialnym oraz na
przeglądzie „Kolorowy Świat Jasełek”
w auli Kolegium Salezjańskiego, który
był pod patronatem ZHP w Aleksandrowie Kujawskim.
Monika Leszek Gruzel

„Książę szuka żony”
Tradycyjnie w jedną z zimowych niedziel spotkaliśmy się w murach naszej
szkoły, aby obejrzeć sceniczne występy
uczniów. Tym razem zaprezentowaliśmy teatralne przedstawienie baśniowe
z elementami współczesnymi, zatytułowane „Książę szuka żony”. Książę wybierał, przebierał, szukał i oczywiście
znalazł, bo jak to się mówi: „Kto szuka,
ten na pewno znajdzie”. Choć sami do
końca nie wiedzieliśmy, czy tej żony to
szukał syn czy może jego ojciec? Motywem przewodnim naszego spektaklu
były słowa autora „Małego Księcia”
Antoine’a de Saint-Exupery’ego „Drogi
prowadzą zawsze do ludzi”.
Po występach Rada Rodziców zaprosiła wszystkich czcigodnych gości na
poczęstunek.
Bardzo dziękujemy naszym wiernym
widzom za to, że już od kilkunastu lat
są z nami.
Agnieszka Danafeld

gdzie występował Teatr Form.art z Łodzi. Młodsze dzieci obejrzały „Wielkiego
Odkrywcę” – interaktywne przedstawienie poruszające problemy społeczne,
a starsi uczniowie zobaczyli spektakl
„Działo się”, w którym to bohater wędrował w czasie, odwiedzając wszystkie epoki literackie. Mimo iż tematyka
przedstawień nie wszystkim przypadła
do gustu, zapamiętamy tę wyprawę,
gdyż zachwycił nas gmach i wnętrze
włocławskiego Centrum Kultury.
Agnieszka Danafeld

WIELKANOCNE ATRAKCJE
W naszej szkole dało się poczuć wielkanocną atmosferę. A to za sprawą pisanek i wielkiego jaja, które wzięło udział
w konkursie na pisanki Wielkanocne.
Była to świetna świąteczna zabawa, ponieważ mogła w niej uczestniczyć cała
społeczność szkolna, czyli dzieci, grono
pedagogiczne oraz rodzice.
Przedłużeniem tej atmosfery był
jeszcze wielkanocny kiermasz, który odbył się 13 marca. Społeczność sędzińska
mogła zaopatrzyć się np. w stroiki wielkanocne.
Monika Leszek Gruzel, Anna Sarnowska

Dzień Babci i Dziadka
Babcia i Dziadek to bardzo ważne
osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tych szczególnych dniach wszyscy uczniowie naszej szkoły pamiętali
o swoich najbliższych, którzy okazują
wnukom wiele troski, czułości, serdeczności, poświęcenia. Na zakończenie części artystycznej dzieci w dowód
wdzięczności za okazaną miłość i trud
wychowania wręczyły swoim babciom
i dziadkom własnoręcznie wykonane
drobne upominki oraz piękne laurki.
Radość i uśmiech na twarzach zaproszonych gości, gorące brawa, słowa
uznania i podziękowania za wspaniałą
uroczystość były największą nagrodą
dla uczniów i ich nauczycieli.
A.Sarnowska, A. Niedziałkowska

Obcowanie ze sztuką
Uczniowie naszej szkoły lubią wyjazdy do teatru. Ostatnio najczęściej
odwiedzaliśmy ten w Inowrocławiu,
a 9 lutego udaliśmy się do Włocławka,
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Gimnazjalny przednówek
W dawnej polskiej wsi
pora przednówka była czasem marazmu. Życie zastygało jakby w bezruchu, bo
dla mieszkańców nadchodził trudny do przetrwania
czas. Koniec zimy oznaczał wyczerpanie zapasów
z poprzedniego roku i pogrążony w półśnie świat przyrody. Dzisiaj przednówka nie
dostrzegamy ani w codziennym życiu wsi, ani w funkcjonowaniu wiejskiego gimnazjum. W zakrzewskim Kasprowiczu
to wciąż żywy, bo pracowity czas.
Jak zawsze rozpoczynamy z końcem stycznia nowy semestr.
Przełomowy okres tętni zwyczajną nauką, ale też i niezwyczajną, bo związaną z wyjazdami, imprezami. Uczniowie aktywnie
wdrażają w życie kolejne ciekawe pomysły, które wespół w zespół tworzą Szkolny Program Profilaktyki. Staramy się uczyć
niejako mimochodem. Stąd też dbamy, by nasi uczniowie „łykali” kulturę, bo ta stanowi o ich obyciu, poziomie intelektualnym. Stąd też byli w teatrze, by usłyszeć ze sceny wiekopomne
dzieła dramatyczne – „Skąpca” Moliera czy „Romea i Julię”
Szekspira. Były też wypady do kina. Młodzież postawiła na
polską rozrywkę kinematograficzną i oglądała „Listy do M2”
oraz „Planetę Singli”. Zainteresowani sztuką „wyższą” zwiedzili wystawę obrazów Zdzisława Beksińskiego „Poza snem”
w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. To zainspirowało gimnazjalistów do ciekawego pomysłu – uczniowie klas drugich,
pod „dowództwem” pp. Aleksandry Wilniewczyc i Ryszarda
Modrzejewskiego, na biwaku artystycznym tworzyli żywe obrazy – współczesne fotografie, dla których pomysłów szukano
w obrazach wielkich mistrzów z przeszłości.

Profilaktycznie dbamy o to, by nasi wychowankowie skutecznie ustrzegli się wszelakich szkodliwych uzależnień, na
które młodzież współczesna jest wyjątkowo narażona. Jeszcze kilka lat temu twierdzono, że „wsi spokojna, wsi wesoła” jest wolna od takich problemów. Ale dzisiaj pukają one
i do naszej prowincjonalnej rzeczywistości. Stąd dmuchamy
na zimne. Uczniowie spotkali się na specjalnych warsztatach
profilaktycznych, które poprowadziła pedagog z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kuj. p.
Małgorzata Czerwińska.
Uczniowie nasi uczyli się także „inaczej” chemii. Panie od
przedmiotów ścisłych (Anna Kacprzak, Ewa Marek i Kinga
Pawlicka) zabrały młodzież na warsztaty chemiczne prowadzone dla gimnazjalistów przez UMK w Toruniu. Było wiele niezwykłych naukowych atrakcji, które pokazują młodym
ludziom, że chemia jest naszą codzienną towarzyszką i że
współczesny człowiek bez chemii obyć się nie może.

Na bieżąco realizujemy nasz projekt „Czytam, więc jestem”. Uczniowie uczestniczyli w kolejnym nocnym czytaniu i w kolejnych obchodach Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego. Gimnazjaliści obejrzeli film rysunkowy
o dziejach języka polskiego, a potem razem z nauczycielami
i pracownikami Urzędu Gminy w Zakrzewie rozwiązywali test
językowy, sprawdzając swoje umiejętności z zakresu poprawności językowej, ortografii i interpunkcji. Mottem tego dnia
były słowa Josepha Conrada: „Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a poruszę świat”. Bijemy na ALARM!!!
65% Polaków nie czyta książek w ogóle, co przekłada
się na bylejakość życia nas wszystkich. Polacy pod tym
względem są w ogonie Europy. Każdy z nas może i powinien to zmienić, więc zachęcamy do czytania!

Te wszystkie działania pobudzają uczniów do rozwoju
intelektualnego. Wielu zaczęło czytać książki, wielu chętnie
uczestniczy w konkursach, wielu włącza się w życie pozalekcyjne, by ciekawie, mądrze, a jednocześnie wesoło spędzić
czas wolny. Efekty dają się zauważyć w codziennym życiu
szkolnym. Mamy też swoje perełki – trzy laureatki, uczennice klas trzecich: Julia Szymczak – Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Chemii (opiekun p. Kinga Pawlicka), Nicola
Błachowiak – Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach – Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński
na tle historii polskiego Kościoła w latach 1901 – 1981 (opiekunowie pp. Alina Książkiewicz i Agnieszka Kamińska) oraz
Marta Wieteska – I miejsce w konkursie „Mój drogowskaz,
autorytet, doradca i … Kto i w jaki sposób pomaga mi w wyborze szkoły i zawodu? ” – konkurs organizowany przez PPP
w Aleksandrowie Kuj. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia
Kariery 2015 (opiekun p. Karolina Maciejewska).

Piękny przednówek za nami. Tak trzymać!

A.L., V.W.

INFO – ZDROWIE
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GRYPA: objawy i profilaktyka
OBJAWY
Grypa jest zespołem objawów klinicznych związanym
z ostrym zakażeniem układu oddechowego, wywołanym
przez wirusa grypy. Grypę sezonową najczęściej wywołują wirusy podtypów H1N1 i H3N2 (w niektórych sezonach
H1N2), w mniejszym stopniu wirus grypy B. Wirusa grypy
A charakteryzuje duża zmienność antygenowa, która powoduje ryzyko zachorowania każdego roku i konieczność corocznej aktualizacji składu szczepionek. Sezon zachorowań
na grypę w naszym regionie przypada na okres od jesieni
do wczesnej wiosny (październik – kwiecień). Zakażenie jest
przenoszone drogą kropelkową (możliwe także zakażenie
przez kontakt ze skażonymi przedmiotami lub poprzez ręce),
a źródłem zakażenia jest chory lub zakażony człowiek. Drogi
zakażenia:
1. dłuższe przebywanie w bliskiej odległości (do 1,5–2 m)
od chorego na grypę bez zabezpieczenia (maseczka na
twarz) lub kontakt twarzą w twarz,
2. kontakt bezpośredni z chorym lub zakażonym, albo ze
skażonymi przedmiotami,
3. niedostateczna higiena rąk,
4. dotykanie skażonymi rękoma okolicy ust, nosa, oczu,
5. przebywanie w dużych skupiskach ludzi w sezonie zachorowań na grypę.
Okres wylęgania wynosi 1–7 dni (śr. 2 dni). Okres zakaźności u dorosłych to 1 dzień przed i 3–5 dni po wystąpieniu
objawów (czasem nawet do 10 dni), a u małych dzieci kilka dni przed i do 10 dni po wystąpieniu objawów. Chorzy
z ciężkim upośledzeniem odporności mogą wydalać wirusa
przez kilka tygodni lub miesięcy. Grypa charakteryzuje się nagłym wystąpieniem objawów:
1. ogólnych – gorączka, dreszcze, ból mięśni, ból głowy
(najczęściej okolicy czołowej i zagałkowej), uczucie rozbicia i osłabienia, złe ogólne samopoczucie,
2. ze strony układu oddechowego – ból gardła i nieżyt nosa
(zwykle o niedużym nasileniu), suchy kaszel,
3. rzadziej powyższym objawom towarzyszą (zwłaszcza
u dzieci) nudności, wymioty i/lub łagodna biegunka.
Choroba zwykle ustępuje samoistnie po 3 –7 dniach, ale
kaszel i uczucie rozbicia mogą się utrzymywać do 2 tygodni. Do 50% zakażeń przebiega bezobjawowo. W większości
przypadków (80%) zachorowania na grypę A/H1N1v mają
przebieg łagodny lub średnio ciężki, choroba ustępuje samoistnie po upływie 5–7 dni, a obraz kliniczny nie różni się od
grypy sezonowej.

PROFILAKTYKA
Szczepienia – to podstawowa metoda profilaktyki. Szczepienie przeciwko grypie nie daje 100% gwarancji ochrony
przed chorobą (skuteczność zależy od sezonu i stanu zdrowia chorego), dlatego nie zwalnia z przestrzegania przedstawionych poniżej ogólnych zasad higieny.
Higiena rąk – w sezonie grypowym a zwłaszcza w przypadku bliskiego kontaktu z chorym na grypę. Niezbędne jest
częste mycie rąk wodą z mydłem (najlepiej środkiem na bazie
alkoholu: po każdym kontakcie z chorym, skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem lub dotykaniem ust i nosa, po powrocie do domu, po toalecie nosa lub zasłanianiu ust podczas
kichania i kaszlu.
Noszenie maseczki na twarz (np. chirurgicznej, dentystycznej) w sytuacji bliskiego kontaktu z chorym (do 1,5–2
m) Maseczkę powinien nosić także chory na grypę, aby
zmniejszyć ryzyko zakażenia innych. Jeśli zachoruje ktoś
z domowników, noszenie maseczki w domu i ścisła higiena rąk przestrzegane przez wszystkich w domu przez 7 dni
mogą zmniejszyć ryzyko zakażenia i zachorowania innych
współmieszkańców nawet o ponad 50%, jeśli zostaną zastosowane jak najszybciej po wystąpieniu choroby (najpóźniej
w ciągu 36 h). W czasie sezonu epidemicznego grypy należy
zasłaniać chusteczką jednorazową usta podczas kaszlu i kichania, a następnie wyrzuć ją do kosza i dokładnie umyć ręce
(w razie braku chusteczki zaleca się zasłanianie ust przedramieniem, a nie dłonią); po oczyszczeniu nosa wyrzucić
chusteczkę do kosza i dokładnie umyć ręce; unikać kontaktu
twarzą w twarz z innymi osobami; unikać tłumu i masowych
zgromadzeń; unikać dotykania niemytymi rękami ust, nosa
i oczu; często dokładnie wietrzyć pomieszczenia.
Izolacja chorych przez 7 dni od wystąpienia objawów
lub – jeśli trwają dłużej – 24 h po ustąpieniu gorączki
i ostrych objawów ze strony układu oddechowego. Przez
ten okres chory na niepowikłaną grypę powinien pozostać
w domu i ograniczyć swoje kontakty z innymi do niezbędnego minimum.
Profilaktyka farmakologiczna (oseltamiwir, zanamiwir)
– możliwa w grupach dużego ryzyka po bliskim kontakcie
z chorym, ale nie jest aktualnie rutynowo zalecana. Preferuje
się leczenie przeciwwirusowe osób z grupy ryzyka jak najszybciej po wystąpieniu objawów grypy. Leki homeopatyczne (np. Oscillococcinum) i witamina C są nieskuteczne.
D. Filipiak
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DRUŻYNA AGROPOL ZAKRZEWO
PODSUMOWANIE SEZONU SIATKARSKIEGO
28.02.2016 r. zakończyły się
rozgrywki Regionalnej Ligi Piłki
Siatkowej prowadzonej przez
ognisko TKKF „Radziejowianka”.
W tym sezonie w lidze udział
brało 8 drużyn, grając tylko jedną rundę. Rywalizacja toczyła się
często na bardzo wysokim i równym poziome. Po wielu emocjonujących meczach nasza drużyna zakończyła rozgrywki na
4 miejscu, odnosząc 4 zwycięstwa, przy poniesionych 3 porażkach. Mistrzem regionalnej ligi
został zespół MGOKiR Strzelno
(tabela obok).

Liczba
rozegranych
spotkań

Punkty

Sety
zdobyte - stracone

1. MGOKiR Strzelno

7

18

20-7

2. OLD Star Radziejów

7

17

20-8

3. Leśni Powałkowice

7

14

16-10

4. Agropol Zakrzewo

7

13

15-12

5.Dragon - Dobre

7

10

14-14

6. UKS Słowak Kruszwica

7

5

7-18

7. Polonia Bytoń

7

4

8-18

8 .TKKF Radziejowianka

7

3

5-18

Zajęte miejsce
– Nazwa drużyny
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Nasz zespół trenuje w każdy piątek na sali gimnastycznej
Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie.
W sezonie 2015/2016 drużynę AGROPOL Zakrzewo pod
wodzą trenera Sławomira Cieślewicza reprezentowali: Igor
Skowroński, Konrad Skowroński, Cezary Łęga, Marcin Błachowicz, Mateusz Ziemecki, Maciej Rusek, Jakub Rusek, Piotr
Zieliński, Piotr Lewandowski, Krystian Kuraczyk, Dawid Kuraczyk, Patryk Kryszewski, Dominik Goździecki, Bartłomiej
Kempara, Fryderyk Markiewicz, Sławomir Kopaczewski.
Zawodnicy drużyny AGROPOL Zakrzewo dziękują Wójtowi Gminy Zakrzewo Panu Arturowi Nenczakowi oraz Panu
Marcinowi Kowalczykowi za wsparcie i możliwość rywalizacji
o puchary, medale i punkty.
Cezary Łęga

VIII Turniej Tenisa Stołowego
29 stycznia został rozegrany VIII Turniej tenisa stołowego
o puchar Wójta Gminy Zakrzewo. Uczestniczyło w nim dziewięciu zawodników.
Pierwsze miejsce i Puchar Wójta wywalczył Przemysław Ratajczyk, drugie miejsce – Radosław Kryszak, trzecie miejsce – Krzysztof Kurdupski.
Pozostali zawodnicy biorący udział w Turnieju: Łukasz
Szydłowski, Kamil Kochanowski, Arkadiusz Szydłowski, Przemysław Grzanka, Robert Szydłowski, Marcin Grzegórski.
Zawodnicy biorący udział w Turnieju otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzcy gratulujemy,
a wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział w Turnieju
i sportową walkę.
R. Ćwikliński

Jak co roku w karnawale,
wszyscy bawili się wspaniale
6 lutego 2016 r. w Domu Kultury w Zakrzewie odbył się
„Bal Karnawałowy” zorganizowany przez Klub Seniora 50
Plus w Zakrzewie. Seniorzy urozmaicili zabawę ciekawymi konkursami, a zwycięzcy byli nagradzani. Impreza przy
dźwiękach zespołu „BIT” przyniosła wiele radości, uśmiechu
i dobrego humoru uczestnikom, a to było głównym celem
tego balu.
Wspólna, bardzo kulturalna zabawa po raz kolejny przyczyniła się do integracji ze społeczeństwem i nawiązania no-

Wieści z Kolonii Bodzanowskiej
„Przeminęło z wiatrem”...
Te 365 dni od 14 grudnia 2014 do 14 grudnia 2015 r.,
czyli pierwszy rok naszego koła po reaktywacji, upłynął prawie jak w Matrixie; dużo się działo – wartka akcja, zebrania
– spotkania – ciekawe dialogi. Wszystko to dowodzi, że jeśli
czegoś się naprawdę chce, to można to osiągnąć. Starałam
się na bieżąco informować o ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłyśmy. Chcę podziękować za świetną współpracę i pogratulować sukcesów drogim koleżankom.
Iwona Kapelak

wych znajomości. Pozyskaliśmy nowych członków Klubu – co
dodatkowo satysfakcjonuje zarząd i klubowiczów. Podsumowując, impreza udała się fantastycznie i chcielibyśmy organizować takie bale częściej.
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i dobrą zabawę. Mamy nadzieję, że spotkamy się przy takich okazjach
częściej. Zarząd Klubu Seniora 50 Plus zaprasza wszystkich
mieszkańców gminy Zakrzewo.
Zarząd Klubu

kultura, sport, rekreacja
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Stół wigilijny...
Można by dużo mówić tudzież pisać o sernikach, makowcach, barszczu czerwonym, rybach pod wieloma postaciami
ale... nie zrobię tego. A tym, których z nami nie było, dedykuję zdjęcia. Patrzcie i żałujcie, że do tego stołu nie zasiedliście.
Iwona Kapelak

Sylwester
Po raz kolejny w naszej świetlicy witaliśmy Nowy Rok 2016.
Mieszkańców do wspólnej integracji jakoś specjalnie nie trzeba zachęcać, ponieważ jest zawsze: dobra muzyka, smaczne
posiłki, dyskotekowe oświetlenie i miła atmosfera. Bawiliśmy
się do białego rana. Do zobaczenia w następnym roku.
Sołtys

Z Kolumbii do Polski!!!
Z jak Zumba, Z jak zdrowie
I nikt teraz już nie powie:
– Tu mnie boli, tam mi strzyka.
Bo nie trzeba już medyka!
Latynoskie rytmy dotarły i do naszej świetlicy, zimową
porą rozgrzewają do czerwoności, a pot z czoła spływa. Spotkania osób, którym zależy na dobrym zdrowiu i samopoczuciu, odbywają się w każdy poniedziałek o 19.00, ćwiczenia
prowadzi Agnieszka Matusiak.
Iwona Kapelak

Bal karnawałowy
Prosiłam po „Andrzejkach” o czas na zebranie sił na karnawał, bo choć krótki był w tym roku, to nie przeszkodziło
nam to w dobrej zabawie. Cudownie jest się spotkać z sąsiadem, porozmawiać, zatańczyć. Bal, no cóż, znów udany!!!
Tak udany, że nastąpiły poprawiny, tzw. śledzik, który mimo
panującej grypy pozostawił miłe wspomnienia z zakończonego karnawału.
Iwona Kapelak

Dzień Kobiet
W tym roku już 5 marca świętowałyśmy Dzień Kobiet,
zwiększając częstotliwość otrzymywania kwiatów, życzeń
i prezentów; tego przecież nigdy za wiele. Dziękujemy serdecznie za kwiaty i życzenia panu wójtowi, panom z Urzędu
Gminy, naszym nieocenionym strażakom i panu sołtysowi,
któremu w tym miejscu chcę podziękować podwójnie, za
okazaną pomoc i wsparcie. Ten sobotni wieczór upłynął nam
w miłej atmosferze bardzo szybko.
Szkoda tylko, że nasze święto przypada w poście, byłaby
kolejna okazja do poprawy kondycji po zimie, bo wszystkie
lubimy tańczyć. A panom, z okazji Dnia Mężczyzny 10 marca,
życzymy dużo zdrowia i zapraszamy na Zumbę.
Iwona Kapelak

Nowe miejsce na ogłoszenia
Tablica ogłoszeniowa w Kolonii Bodzanowskiej była za
mała. Postanowiliśmy postawić słup ogłoszeniowy, który ma
większą powierzchnię na ogłoszenia. Sołtys dziękuje za pomoc: Dariuszowi Czyżnikiewiczowi, Tomaszowi i Krystianowi
Dębowskim, Maćkowi Winieckiemu, Piotrowi Cygańskiemu,
Błażejowi Wąsikowskiemu.
Sołtys
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KGW SINIARZEWO

Biblioteczne a…b…c…

17 lutego spotkałyśmy się w świetlicy szkoły w Siniarzewie na pierwszym w tym roku zebraniu organizacyjnym.
Omówiłyśmy między innymi plan działania na ten rok.
Skutkiem tego spotkania był kurs kulinarny zorganizowany
w remizie OSP w Siniarzewie „Kurczaka 5 smaków”, którego
degustacja odbyła się 5 marca na obchodach święta Dnia
Kobiet.

W ubiegłym roku biblioteka zakupiła 524 woluminy.
Wśród nowości wydawniczych czytelnicy znajdą wiele ciekawych i godnych polecenia dzieł z literatury beletrystycznej
i popularnonaukowej nie tylko dla dorosłych, ale również dla
dzieci i młodzieży.
W lutym na lekcji bibliotecznej pt. „Nasze bezpieczeństwo” gościła klasa III z SP w Zakrzewie. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, rebusy na temat bezpieczeństwa w domu,
szkole, sieci, na ulicy itp. Natomiast klasa I z SP SPSK w Siniarzewie z zainteresowaniem uczestniczyła w spotkaniu na
temat biblioteki i pracy w bibliotece. Raz w miesiącu kontynuowane jest głośne czytanie książeczek w przedszkolu.

13 marca prezentowałyśmy swoje umiejętności na
„Gminnym pokazie potraw Wielkanocnych” w Domu Kultury
w Zakrzewie.

15 marca zostałyśmy zaproszone wraz z innymi kołami
współpracującymi z władzami powiatu aleksandrowskiego na świętowanie Dnia Kobiet, którego gospodarzem był
Starosta aleksandrowski p. Dariusz Wochna, a cała impreza
miała miejsce w Willi Radwan w Aleksandrowie Kujawskim.
Spotkanie umilał nam zespół z Ciechocinka „Maska”. W ramach podziękowania za dotychczasową współpracę otrzymałyśmy piękne kwiaty od pana starosty. Takie spotkanie integracyjne zawsze skutkuje wieloma ciekawymi pomysłami,
których świadkami wkrótce będziecie.
B. Stolcman

Kierownik Biblioteki dziękuje wszystkim, którzy pomogli
w zebraniu wiadomości i zdjęć o Zakrzewie. Dzięki temu powstał zbiór zdjęć pt. „Zakrzewo na starej fotografii”. Można
zobaczyć, jak zmieniła się nasza wieś na przestrzeni stu lat.
Zapraszam.
E. Krzyżaniak

kultura, sport, rekreacja
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA DOMU KULTURY
I ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ
Rok kalendarzowy 2015 w Domu Kultury oraz Świetlicy
Socjoterapeutycznej „EDEN” zakończony został spotkaniem
opłatkowym dla wszystkich dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
którzy systematycznie korzystają z oferty zajęć.
Na spotkaniu opłatkowym było prawie 200 osób, które
otrzymały upominki z rąk „prawdziwego Mikołaja”. Było to
duże zaskoczenie i miła niespodzianka, szczególnie dla najmłodszych dzieci. Na scenie wystąpiły dzieci i młodzież ze
świetlicy „EDEN” w przedstawieniu „Wizyta Św. Mikołaja”
przygotowanym pod kierunkiem P. Moniki Sicińskiej-Podobieńskiej.
Podziękowania dla P. Tadeusza Lipowskiego za humor
i dostarczenie dzieciom niezapomnianych wrażeń, dla
Klubu Seniora za przygotowanie słodkiego poczęstunku,
dla rodziców za pomoc w organizacji spotkania.

W tym roku w gminie Zakrzewo tradycyjnie działał Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podobnie
jak w latach ubiegłych w akcję włączyła się gmina Bądkowo.
Kwestujących wolontariuszy było 56, w tym 31 z gminy Zakrzewo oraz 25 z gminy Bądkowo.
W Zakrzewie impreza rozpoczęła się o godz. 15:00.
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 były liczne gadżety, w tym m.in. tort, długopisy oraz
pióra z grawerem WOŚP, talony na masaże. Niespodzianką
był gadżet „Kot w worku”, który okazał się wyzwaniem dla
lubiących hazard – licytowano, nie wiedząc, co jest w paczce.
Najdroższym gadżetem był zestaw pióro i długopis z grawerem, kupiony za 600 zł przez P. Artura Nenczaka Wójta
Gminy Zakrzewo, tort kupiony za 350 zł przez P. Sławomira
Tobjasza i rozdany wszystkim obecnym na finale.
Podczas imprezy sprzedawane były również gadżety wykonane przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjum, Domu Kultury, świetlicy „EDEN” oraz mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Działał bar, w którym kupić można było ciasto, kawę, żurek oraz napoje przygotowane przez Radę Rodziców PG w Zakrzewie oraz ufundowane przez Dom Kultury w Zakrzewie.
Sponsorami 24. Finału WOŚP w Zakrzewie byli: Urząd
Gminy w Zakrzewie, Dom Kultury w Zakrzewie, Firma „AGROPOL” P. M. Kowalczyk, Firma „AGROBUD” P. P. Matusiak, Firma „MAS-DROB” P. B. M. Chojniccy, Firma „SŁAW-BUD” P.
A. S. Tobjaszowie, Sklep „KONICZYNKA” P. B. Matusiak, P. E.
Wawrzyniak, Sklep „EWMAR” P. A. Promiński, Sklep „SOFKA” P. M. Markiewicz, P.H.U. „LEO” P. B. K. Sobczakowie, P. T.
Basa, Ośrodek Szkolenia Kierowców „TATER” P. S. Niedziałkowski., Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kuj.
O godz. 20:00 było Światełko do Nieba, gwiazdami wieczoru były zespoły MISTER I BLUE BOX.
W tym roku pobiliśmy rekord, Gminny Sztab WOŚP
w Zakrzewie zebrał 25107,07 zł, w tym Gmina Zakrzewo
16058,74 zł, Gmina Bądkowo 9048,33 zł.
Wszystkim ofiarodawcom, kupującym i osobom, które
aktywnie włączyły się w organizację imprezy, składamy wyrazy podziękowania.

W styczniu Dom Kultury wspólnie ze Świetlicą Socjoterapeutyczną „EDEN” zorganizował zajęcia podczas ferii zimowych. Dzieci i młodzież miały możliwość wyjazdu do kina
Cinema City w Toruniu oraz do Centrum Zabaw „Kubuś” we
Włocławku. Uczestnicy zapoznali się również z historią średniowiecza, strojami, bronią i obyczajami danej epoki dzięki
uprzejmości P. Leszka Kalickiego. Zajęcia były dostosowane
do każdej grupy wiekowej.
Na zakończenie ferii odbył się bal karnawałowy dla wszystkich dzieci z terenu Gminy Zakrzewo. Był to bal przebierańców
z tańcami, konkursami i wieloma innymi atrakcjami.
Podziękowania dla P. Agnieszki Stefańskiej oraz P. Wioletty i Pawła Fabisiaków za pomoc w organizacji imprezy
oraz dla wolontariuszy Justyny Mańkowskiej i Jakuba Promińskiego za wsparcie podczas zajęć.

24 stycznia 2016 r. na deskach sceny Domu Kultury w Zakrzewie wystąpili artyści Nieszawskiego Towarzystwa Kulturalnego ze spektaklem pt. „Z Kolędą”. Było to widowisko jasełkowe Mariana Mikuty w konwencji ludowej.
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Dom Kultury przygotował konkurs plastyczny dla dzieci
z przedszkoli i szkół. Tym razem była to kolejna edycja wielkanocnego konkursu pt. „Gala Malowanej Pisanki”. Konkurs przeszedł oczekiwania organizatorów, do oceny było
około 100 prac, w tym wydmuszki, jajka gotowane ozdobione w różnych technikach – kraszanki, malowanki, oklejanki i wiele innych. W tym roku wprowadzono dodatkową
kategorię – szkoły. W tej kategorii pracownicy ww. instytucji wspólnie z dziećmi mieli przygotować pisankę wielkości
1 m. Zadanie to wszystkich zmobilizowało do wytężonej pracy i twórczego wykorzystania styropianowego jaja.
Komisja konkursowa po obejrzeniu wszystkich prac przyznała następujące miejsca:
W  kategorii wiekowej do 6 lat: I miejsce Lena Rudnicka,
II miejsce Patryk Juszczyński, III miejsce Jakub Nowak
Wyróżnienia: Justyna Dąbrowska, Mateusz Tokarski, Zuzanna Pogodzińska
W  kategorii klas I-III: I miejsce Kacper Tokarski, II miejsce
Krzysztof Szczerbiak, III miejsce Łukasz Lewandowski
Wyróżnienia: Julia Magnuszewska, Damian Karczmarek,
Marcel Rudnicki, Patryk Lewandowski
W kategorii klas IV-VI: I miejsce Weronika Kotas, II miejsce
Liwia Trawińska, III miejsce Julia Nowak
Wyróżnienia: Dawid Szczerbiak, Anna Skibińska
W kategorii klas gimnazjalnych: I miejsce Patrycja Miśkiewicz, II miejsce Martyna Żak, III miejsce Dominik Łukowiak
Kategoria szkoły: Jury postanowiło przyznać wszystkim
szkołom pierwszą nagrodę.
Do konkursu przystąpiły: Publiczna Szkoła Podstawowa
w Sędzinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie,
Publiczne Przedszkole w Zakrzewie, Publiczne Gimnazjum
w Zakrzewie, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Siniarzewie.
Podziękowania dla dyrektorów szkół, nauczycieli,
opiekunów, dzieci oraz rodziców za udział w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród oraz prezentacja prac odbyły się 13 marca w Domu Kultury. Było to połączone z pokazem stołów wielkanocnych i prezentacją świątecznych potraw.
Wszystkie potrawy zostały przygotowane przez panie
z Kół Gospodyń Wiejskich z Sędzina, Kolonii Bodzanowskiej,

Siniarzewa, Ujmy Dużej oraz Woli Bachornej. Na stołach prezentowały się babki, mazurki, potrawy z jaj, żurek kujawski.
Gminne Gospodynie zaskoczyły przybyłych gości pomysłami
na dania, które wszystkim bardzo smakowały.

Dziękujemy wszystkim paniom za wspaniale przygotowany poczęstunek.
Podczas imprezy odbyło się również głosowanie wśród przybyłych
na jajko – pisankę przygotowaną przez szkołę.
Nagrodę
publiczności
uzyskała praca z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie
i będzie reprezentować
naszą gminę na Powiatowym Pokazie Stołów
Wielkanocnych w Aleksandrowie Kujawskim.
Bartosz Podobieński,
Monika
Sicińska-Podobieńska

IX Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych
19 marca 2016 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Nr
2 w Aleksandrowie Kuj. już po raz IX odbyły się Powiatowe prezentacje potraw i tradycji Wielkanocnych. Ekspozycje
stołów wielkanocnych zostały przygotowane przez reprezentantki kobiecych organizacji społecznych z poszczególnych
gmin naszego powiatu oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP
i Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Co roku
jedna z potraw zgłaszana jest do konkursu, w tym roku był
to wielkanocny żurek.
Naszą Gminę reprezentowały Panie: Renata Kornacka,
Wiesława Wąsikowska, Renata Stanna i Wanda Oźmina
z Koła Gospodyń Wiejskich z Kolonii Bodzanowskiej, które zajęły II miejsce.
Serdecznie gratulujemy!!
R. Ćwikliński

„Nasza Gmina Zakrzewo” – Kwartalnik Samorządowy Gminy Zakrzewo
Wydawca: Wójt Gminy Zakrzewo
Adres redakcji: Urząd Gminy w Zakrzewie ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo
tel. 54 272 09 41, fax. 54 272 03 46, e-mail ugzakrzewoalex@pro.onet.pl
www.zakrzewo.com.pl, www.bip.zakrzewo.com.pl
Redaguje kolegium: Mariola Banaszkiewicz, Anna Cerak, Anna Lewandowska, Stanisław Malicki, Przemysław Skowroński,
Urszula Skrzypińska, Violetta Werner, Roman Ćwikliński – redaktor naczelny
Tekstów i zdjęć niezamówionych redakcja nie zwraca.
Zastrzegamy sobie prawo do skrótów, redagowania i zmian tytułów oraz tekstów.
Nie publikujemy tekstów, listów anonimowych oraz nie odpowiadamy za treść zamieszczanych ogłoszeń.
Nakład 500 egz.
Skład i przygotowanie do druku: EPSILON Inowrocław, tel. 501 239 059, e-mail: epsilon@post.pl
Druk: STEMPL-DRUK, ul. Orłowska 34, 88-100 Inowrocław, tel. 52 353 20 87

