Nasze Złote Gody 2016
„Ty i Ja spośród tysięcy
mocno trzymamy się za ręce,
niezwykły dzień, doniosła chwila
i szept nieśmiały: miły... miła...
Odtąd już razem zawsze i wszędzie.
Tak miało być i tak niech będzie.”
Bolesław Leśmian
Corocznie w kalendarzu imprez organizowanych przez
Urząd Gminy wpisane są spotkania par małżeńskich, które
wspólnie przeżyły 50 i 60 lat. Spotkania takie w naszej gminie organizowane są od 2008 r. W bieżącym roku uroczystość Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego odbyła się
18 listopada.
Uroczystego aktu dekoracji Jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt
Gminy Pan Artur Nenczak.
Jubilatami 50 –lecia są małżonkowie:
1. Państwo Aurelia i Czesław Borkowscy z Seroczek
2. Państwo Wiesława i Stanisław Jankowscy z Seroczek
3. Państwo Genowefa i Leszek Lewandowscy z Seroczek
4. Państwo Jadwiga i Wiesław Maciejewscy z Michałowa
5. Państwo Danuta i Eugeniusz Świątkowscy z Gęsina
Wójt skierował do Jubilatów słowa uznania szacunku
za wspólną półwieczną drogę małżeńską. Podkreślił, że tak
piękny Jubileusz to również wzór dla młodych ludzi zawierających związki małżeńskie. Życzenia Jubilatom oprócz Wójta
Gminy złożyli także Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zakrzewo Pan Andrzej Wąsikowski oraz Proboszcz Parafii Zakrzewo

ks. Paweł Kacprzak. Uroczystość poprowadziła Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Kotas.
Jubilaci Złotych Godów otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Nie zabrakło symbolicznej
lampki szampana, którą wzniesiono toast i zaśpiewano Jubilatom „Sto lat”.
Kabaret pod motywującą nazwą „Byle do 100…” działający przy Domu Kultury w Zakrzewie uświetnił uroczystość,
śpiewając wiele pięknych piosenek nawiązujących do obchodzonej okazji oraz przedstawił kilka zabawnych skeczy. Po
występie została wniesiona niespodzianka wieczoru – pyszny
tort, który efektownie wjechał na salę. Spotkanie odbyło się
w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.
Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego należą do
uroczystości, którym towarzyszy wielkie wzruszenie. Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć
wstecz na to, co zostało osiągnięte w ciągu wspólnego życia.
Zacnym Jubilatom jeszcze raz pragniemy pogratulować
i życzyć wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości
i wzajemnym szacunku. Życzymy radości z każdego kolejnego dnia i wszelkiej pomyślności, byście mogli Państwo świętować kolejne jubileusze.
M. Kotas

Nasze Złote Gody 2016

4

w samorządzie i o samorzĄdzie

Z obrad Rady Gminy
W czwartym kwartale Radni obradowali dwukrotnie:
4 października i 8 listopada. Na sesji październikowej radni zapoznali się z informacją z realizacji budżetu Gminy za I półrocze
2016 roku i podjęli pięć uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na
2016 r.,
2) 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 2017 rok,
3) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych wchodzących w skład zasobu Gminy Zakrzewo,
4) w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zakrzewo”,
5) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia
opłaty od posiadanych psów, określenia stawek, zasad i poboru oraz terminu płatności tej opłaty.
Na sesji listopadowej Radni podjęli dziewięć uchwał w sprawie:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Zakrzewo na 2016 rok,
2) obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 2017 rok,
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień w tym podatku na 2017 rok,
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok,
5) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej,
6) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej wchodzącej
w skład zasobu gminy Zakrzewo w trybie bezprzetargowym,
7) zmiany nazwy Zespołu Obsługi Szkół w Zakrzewie na Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie i nadania Statutu,
8) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
z terenu Gminy Zakrzewo,
9) przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zakrzewo na lata 2016-2032”.
U.S.

Projekt budżetu na 2017 rok

Projekt budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017 przygotowany
przez Wójta Gminy określa dochody w wysokości 15 128 037,00
zł. Natomiast wydatki na rok 2017 zostały zaplanowane na kwotę 15 613 653,00 zł. Jak z powyższego wynika – budżet na rok
2017 nie jest zrównoważony i zakłada deficyt w wysokości 485
616,00 zł.
Przeznaczenie wydatków:
– Oświata i wychowanie – 4 556 314,00 zł,
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 408 388,00 zł,
– dotacje dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie – 655 315,00
– wydatki inwestycyjne w gminie – 1 896 000,00 zł,
– Urząd Gminy (oczyszczalnia, zaopatrzenie w wodę, rolnictwo, Ochotnicze Straże Pożarne, świetlice, Urząd
Stanu Cywilnego, Rada Gminy, oświetlenie i konserwacja placów i ulic, dotacje dla Domu Kultury i Biblioteki)
– 4 097 636,00 zł.
Wszystkie wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione.
Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2017 zostały zaplanowane w wysokości 1 896 000,00 zł i jak każdego roku dotyczą przede wszystkim infrastruktury.
Zadłużenie Gminy Zakrzewo na 01.01.2017 wynosić będzie
131 835,00 zł.
W roku 2017 przypada do spłaty 112 900,00 zł z tytułu
wcześniej zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Projekt budżetu, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, został przekazany Przewodniczącemu Rady Gminy Zakrzewo oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.
E.M.

Dofinansowanie projektu pn.
„Remont ul. Osiedlowej
i ul. Dworcowej w miejscowości
Zakrzewo”

W poprzednim numerze Kwartalnika informowaliśmy o dofinansowaniu w kwocie 92 776,11 zł, które otrzymaliśmy na
projekt pn. „Remont ul. Osiedlowej i ul. Dworcowej w miejscowości Zakrzewo” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś
priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1
Infrastruktura drogowa – schemat drogi lokalne. 20 października
2016 r. Wójt Gminy Zakrzewo Pan Artur Nenczak podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim aneks do umowy o dofinansowanie w formie refundacji, na podstawie którego Gmina
Zakrzewo otrzymała dofinansowanie w kwocie 241 828,70 zł.
J. Bąk

Brązowy Krzyż Zasługi
4 grudnia 2016 r. mieliśmy
okazję uczestniczyć w wyjątkowej
uroczystości. W niedzielne popołudnie w Domu Kultury w Zakrzewie odbyło się uroczyste wręczenie
Brązowego Krzyża Zasługi nadanego Jarosławowi Dąbrowskiemu
przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej. Ceremonii odznaczenia
dokonał Wicewojewoda Kujawsko ‑ Pomorski Józef Ramlau. Jarosław Dąbrowski jako założyciel
i jednocześnie dyrygent chóru Cordiale Coro z Aleksandrowa Kujawskiego poprowadził swój chór do wielu zwycięstw, nagród
i wyróżnień na skalę ogólnopolską jak i międzynarodową. Zaangażowanie i poświęcenie włożone w wykonywaną pracę zostało
docenione, stąd tak zasłużone odznaczenie. Na sali nie zabrakło zaproszonych gości, a także mieszkańców okolicznych wsi,
którzy z wielkim skupieniem i wzruszeniem wysłuchali występu
chóru Cordiale Coro pod batutą osobliwego dyrygenta.
M. Słomczewska

w samorządzie i o samorzĄdzie
Czy mój dowód osobisty jest ważny?
Sprawdź datę wydania dowodu osobistego już teraz! Jeśli
od tego momentu minęło 10 lat (5 lat w przypadku wydania dowodu osobistego osobie niepełnoletniej), dokument stał się nic
nieznaczącą plastikową kartą. Został unieważniony w systemie.
Oznacza to, że nie tylko nie otrzymamy kredytu w banku,

Sprawdź
ważność
dowodu!

nie kupimy nic na raty,
nic nie załatwimy u notariusza, ale podczas
policyjnej kontroli możemy mieć kłopoty. Czarny scenariusz to sprawa
w sądzie, wysoka grzywna i miesiąc ograniczenia
wolności. Taka bowiem
kara grozi za uchylanie
się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego.
A zgodnie z przepisami, każdy polski obywatel, który mieszka
w Rzeczypospolitej Polskiej i ukończył 18 lat, musi mieć dowód
osobisty.
Formalności:
Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego należy
wystąpić co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności
dowodu. Możemy zgłosić się w tej sprawie do najbliższego urzędu w Polsce, mając na uwadze fakt, że w tym urzędzie musimy
odebrać dowód.
Jakie dokumenty?
• Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
• Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę
w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi
szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi
włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Utrata dowodu osobistego!
W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, by
uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, natychmiast powinniśmy
zgłosić ten fakt w najbliższym urzędzie miasta/gminy lub jednostce konsularnej.
Po zgłoszeniu w urzędzie zostanie nam wydane zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, które jest

Wycieczka
do Brukseli
W dniach 03-07 grudnia 2016 r. miała miejsce niecodzienna wycieczka do
Brukseli. Wyjazd był nagrodą ufundowaną przez Europosła Janusza Zemke
dla Jarosława Dąbrowskiego, który zwyciężył w plebiscycie Gazety Pomorskiej
na „Człowieka Roku 2015”. Zwycięzca
przekazał nagrodę Justynie Mańkowskiej
– dla najlepszego wolontariusza Gminy
Zakrzewo, wybranego przez Radę Gminy.
Program wycieczki był niezwykle ciekawy, znalazły się w nim takie punkty jak:
zwiedzanie Ratuszu Brukseli, Parlamentu,
Parlamentarium i Rezydencji Króla. Pełna
wrażeń i niezapomnianych chwil, Justyna, długo będzie wspominać ten wyjazd.
M. Słomczewska
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ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, jednak
nie dłużej niż 2 miesiące.
Informację o utracie dokumentu warto przekazać również
do banku, w którym posiadamy konto.
M. Kotas

Podatki w Gminie Zakrzewo
Na obszarze Gminy Zakrzewo stawka podatku rolnego na
2017 r. wynosi 50,00 zł za 1 dt.
Na obszarze Gminy Zakrzewo stawka podatku leśnego na
2017 r. wynosi 191,01 zł za 1 m3.
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Zakrzewo na 2017 r.:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków. – 0,82 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
4,54 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0, 12 zł od 1m² powierzchni.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. poz. 1777), 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 zabudowy, 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 – 2,98zł 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 – 9,30 zł od
1 m2 – powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 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 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych.
M.R.
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oświata i wychowanie

Publiczne Przedszkole „Uśmiech malucha” w Zakrzewie
10 listopada, tuż przed obchodami Święta Niepodległości
w całym kraju, wszystkie przedszkolaki świętowały ten wyjątkowy dla nas – Polaków dzień. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną „Symbole narodowe” oraz wykonały biało
– czerwone flagi, z którymi przemaszerowały ulicami naszej
miejscowości.

30 listopada odbyła się w naszym przedszkolu zabawa andrzejkowa. Dzieci z grupy Krasnali rozpoczęły ten dzień tańcem w strojach kujawskich i zaśpiewały „Czerwone jabłuszko”. We wspólną zabawę zaangażowani byli również rodzice.
Grupa Muchomorów i Mądrych Sów zamieniła się w dobre
i złe wróżki. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat zwyczajów andrzejkowych. Z pomocą wróżek i czarodziejów z Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum był to
dzień pełen magii i czarów. Dzieci dowiedziały się, co je czeka w przyszłości, kim będą jak dorosną, ustawiały buty i lały
wosk. Po andrzejkowych wróżbach czekał na każdą z grup
słodki poczęstunek. Był to dzień pełen zabawy i radości.

25 listopada wszystkie dzieci z naszego przedszkola przyniosły pluszaki, by wspólnie z nimi świętować Dzień Pluszowego Misia. Po „misiowych” zabawach w grupach dzieci
wraz z opiekunami wybrały się do Gminnej Biblioteki Publicznej na dalsze świętowanie. Podczas wizyty w bibliotece dzieci poznały historię Pluszowego Misia oraz wysłuchały
przygód ,,Kubusia Puchatka” i ,,Misia Paddingtona”. Miła
atmosfera podczas „misiowych” tańców i pląsów znakomicie zintegrowała dzieci.

W. Banaszkiewicz
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Wieści z PSP w Sędzinie
Wybory
23 września uczniowie klas starszych
wybrali przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego. W tym roku funkcję tę
pełni uczennica klasy VI Natalia Nowak.
Jej zastępcą została Julia Nowak z klasy
V. Dziewczynom gratulujemy zwycięstwa.
Natalia realizuje swoje obietnice wyborcze. 16 listopada ogłosiła „Dniem koloru”.
Chłopcy ubrani byli na zielono, a dziewczynki prezentowały się w strojach niebieskich. Codziennie rano w obecności pana
dyrektora Natalia losuje jeden numer,
uczeń, który jest wpisany na listę pod tym
numerem, nie jest w danym dniu pytany.
Pomysły Natalki cieszą naszych uczniów.

przy sobie, np. sygnałówka. Wysłuchaliśmy pięknie wygrywanych powitań myśliwskich i sami mogliśmy się przekonać,
jak wiele wysiłku trzeba włożyć, żeby zagrać na tym instrumencie. Oj, udało się to
tylko nielicznym.
Podczas naszego spotkania był również czas na pytania, na które otrzymaliśmy wiele wyczerpujących odpowiedzi.
Ta lekcja przyrody zostanie na długo
w naszej pamięci.

Pierwszoklasistka ślubowała na sztandar, następnie Dyrektor dokonał piórem
aktu pasowania. Wręczono jej pamiątkowy dyplom, drobny upominek i legitymację szkolną. Wszyscy pierwszoklasiści,
w obecności Dyrektora Szkoły i rodziców,
zaprezentowali krótki program artystyczny, w których zdali pierwszy egzamin na
ucznia. Dopełnieniem uroczystości była
wspólna zabawa i poczęstunek.
J. Krużyńska

M. Gruzel

Spotkanie ze sztuką
O tym, jaka jest rola teatru, wiedzą już
nawet najmłodsi. Teatr bawi, uczy, wychowuje… 15 listopada uczniowie klas I-III
mogli się o tym przekonać. Uczestniczyli
bowiem w przedstawieniu teatralnym pt.
„Wilki i koźlęta”. Odbyło się ono w Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Był
to mądry i zabawny spektakl, gdzie narratorem bajki okazał się Księżyc. Przedstawienie rozgrywane było zarówno w planie żywym, jak i lalkowym, a uzupełnione
zostało piosenkami wykonanymi przez aktorów. Nasi mali odkrywcy przypomnieli
sobie o wielu ważnych zasadach. Dotyczyły one gospodarowania oszczędnościami
oraz roli uczciwości w naszym życiu. Przekonaliśmy się również, iż z każdej sytuacji jest wyjście, a najlepszym z nich jest
mówienie prawdy. Wzbogaceni o nowe
doświadczenia i doznania czekamy na kolejne spotkania z teatrem.
M. Gruzel

Niepodległość

A. Danafeld
Za to, że z sercem, za to, że z nami

Patriotycznym apelem 10 listopada
uczciliśmy 98. rocznicę odzyskanie niepodległości przez Polskę. Były wiersze,
pieśni i dumnie noszone na piersiach biało-czerwone kotyliony.

13 października pamiętaliśmy o obchodzonym 14 października Dniu Edukacji Narodowej. Uczniowie śpiewali
i recytowali wiersze o nauczycielach oraz
pracownikach szkoły. Były podziękowania,
przeprosiny, życzenia oraz dużo radości
i uśmiechu.

A. Danafeld
Historyczne ślubowanie

A. Danafeld
LEKCJA PRZYRODY
25 października uczniowie klas I-III
wzięli udział w niecodziennych zajęciach
przyrodniczych. Mieliśmy przyjemność
gościć pana Marcina Smykowskiego – myśliwego z koła łowieckiego „Łany Kujawskie”.
Nasz gość opowiadał uczniom o swojej pasji, jaką jest myślistwo. Przygotował
również ciekawą prezentację. Dzięki tym
zajęciom dowiedzieliśmy się wielu interesujących wiadomości o życiu zwierząt
spotykanych w naszych lasach, a także
jak należy o nie dbać w okresie zimowym.
W czasie zajęć odbył się również pokaz
trofeów – skór, poroży. Poznaliśmy wspaniałego psa myśliwskiego, który podbił
nasze serca. Zaprezentowane zostały
przedmioty, które myśliwy powinien mieć

W minionym roku szkolnym, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 grudnia
2015 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U.
z 2016r. poz. 35), rodzice uczniów klasy
I z roku szkolnego 2015/2016 złożyli do
dyrektora szkoły wnioski o kontynuowanie nauki przez ich dzieci w klasie I w roku
szkolnym 2016/2017.
10 listopada b.r. w naszej szkole odbyła się ważna uroczystość ślubowania
i pasowania na uczennicę. Akt ten dotyczył tylko jednej dziewczynki, która rozpoczęła naukę w tej klasie w roku szkolnym
2016/2017 (pozostali uczniowie złożyli już
ślubowanie w ubiegłym roku szkolnym).

U Andrzeja Czarodzieja
23 listopada odbyła się w naszej szkole
dyskoteka andrzejkowa połączona z wróżbami. Przewodnicząca SU przypomniała
nam historię tego święta i ruszyliśmy do
wspólnej zabawy. Czarodziejki wróżyły
z serc i butów. Przyszłość przepowiadała
także czarodziejska skrzynka. W konkursie
na najbardziej zgraną parę taneczną zwyciężył duet z oddziału zerowego i otrzymał słodką nagrodę.
A. Danafeld
Niedługo święta…
25 listopada 2016 r. w godzinach wieczornych uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w „Warsztatach kreatywnych”.
Miały one na celu przygotowanie ozdób
bożonarodzeniowych na kiermasz świąteczny. W czasie zajęć dzieci wykonywały
ozdoby różnymi metodami i technikami
np. ozdabianie bombek metodą decoupage. Największą niespodzianką w czasie
zajęć był poczęstunek zasponsorowany
przez Radę Rodziców w postaci pizzy i słodyczy. Pochłonięte pracą dzieci wspierały
mamy A. Chojnicka, B. Burzyńska. Serdecznie dziękujemy.

B. Kurant, A. Sarnowska
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JESIEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
SPSK W SINIARZEWIE
Jeżeli dobrze poobserwować życie, to czasem można odnieść wrażenie, że działa ono nieco na przekór naturze. I tak
oto jesień postrzegana w przyrodzie i w rolnictwie jako pora
zbioru owoców całorocznej pracy, okres odpoczynku i wyciszenia przygotowującego do zimowego snu, w szkole stanowi bardzo pracowity i zarazem bardzo interesujący okres.
Oprócz powrotu do nauki, jesień niesie ze sobą okazję, a nawet konieczność aktywnego, mądrego i kreatywnego zorganizowania czasu wolnego. A trzeba przyznać, że w tym roku
szkolnym zdarzyło się już bardzo wiele dobrego.
Po Europejskim Dniu Języków Obcych nasi uczniowie zorganizowali Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Podczas „egzaminowania” przechodniów okazało się, że tabliczka mnożenia wciąż ma swoje „tajemnice” nawet dla dorosłych…

Dzień Edukacji Narodowej, czyli 14 października, rozpoczęliśmy Mszą Świętą. W tym dniu odbyły się również ślubowania najmłodszych uczniów.
W roku szkolnym 2016/2017 bardzo mocno stawiamy
na szeroko pojęty rozwój artystyczny uczniów. Mają oni
możliwość występowania w chórze (nasza reprezentacja brała udział m.in. w konkursie Deo Gratias we Włocławku). Niezmiernie cieszy fakt, że przybywa uczniów
uczęszczających na zajęcia teatralne. Średnio raz w miesiącu odwiedza nas także Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Nasi goście prezentują wówczas fantastyczne programy muzyczne dla młodszych i dla starszych
dzieci, które dotyczą m.in. savoir-vivre´u, instrumentów, historii muzyki czy polskich hymnów narodowych.
W październiku i listopadzie dzieci uczestniczyły w wyjazdach do teatrów oraz mogły gościć swoich rówieśników
z innych szkół podczas wieczoru spędzonego wspólnie
pod hasłem „Na tropie polskich legend”. Dzięki takim imprezom jak: „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek” czy
„Bal Wszystkich Świętych” dzieci nabywają umiejętności
społecznych, doskonale się razem bawią, a w przyszłości
będą być może miały co wspominać.

Ósmego listopada włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „ŚNIADANIE DAJE MOC”. W tym dniu wszystkie klasy wraz z wychowawcami przygotowały pyszne, zdrowe,
pożywne i bardzo kolorowe kanapki. Akcja ma oczywiście
na celu promowanie zdrowego odżywiania się, ale przede
wszystkim ma przypominać o tym, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia i naprawdę warto
wstać chwilę wcześniej, aby śniadanie „dało moc” na cały
pracowity dzień.
Oczywiście, jak co roku, zorganizowaliśmy Ognisko Patriotyzmu. Po przedstawieniu, którym chcieliśmy wprowadzić
widzów w chwilę zadumy, odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Każdy mógł podzielić się przechowywaną
z pokolenia na pokolenie lub zasłyszaną historią związaną
z walkami o niepodległość.
Rok 2016 to dla nas rok szczególny, ponieważ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich obchodzi 25-lecie istnienia. Z tej okazji 25 listopada dyrektor naszej placówki,
pani Agnieszka Szczepańska, uczestniczyła w Dniu Skupienia
Członków Stowarzyszenia; spotkanie poprowadził arcybiskup Wacław Depo.
Obecnie przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia, które chcemy jak najpiękniej i jak najpełniej przeżyć.
Więcej informacji, zdjęć oraz video można znaleźć na naszej strony internetowej www.szkolasiniarzewo.pl. Serdecznie zapraszamy.

Agnieszka Szczepańska
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Jesiennie, ale nie sennie
w PSP w Zakrzewie
Jesień przyniosła w naszej szkole
mnóstwo działań, które nie pozwalają
naszym uczniom na nudę. Bardzo nam
zależy na tym, żeby szkoła nie kojarzyła
się im tylko z nauką. Podejmujemy działania, które mają na celu „zaprzyjaźnić” dzieciaki z naszą placówką, a przy
okazji staramy się przemycać wartości
i wiedzę.
„Ludzi uczyć potrzeba tak, by nie
wiedzieli...”
				
(Alexander Pope)
W pierwszym tygodniu października
klasa V udała się z p. Lilianą Szymczak
i wychowawcą, p. Kingą Włochowicz
na wycieczkę do Torunia. Zorganizowana przez przewodnika p. Beatę Pranke-Ździebło gra miejska wciągnęła
wszystkich uczestników. Uczniowie doskonalili umiejętność współpracy i odpowiedzialności za efekt końcowy. Przy
okazji poznali Toruń znacznie lepiej niż
do tej pory.

Już dwa tygodnie później ta sama
grupa miała okazję integrować się
z uczniami z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu, którą gościli
wraz z p. Ryszardem Modrzejewskim
na terenie PG w Zakrzewie. Była to kolejna porcja zabawy i umiejętności społecznych.
W tym roku klasa VI kontynuuje
swoje wyprawy „W dziką stronę”.
W październiku pod opieką p. Anny
Bachty i pomocy ze strony rodzica
– p. Krzysztofa Sobczaka dzieci udały
się na spacer „z kijkami” po najbliższej
okolicy.
W listopadzie natomiast miał miejsce biwak edukacyjny dla klas V i VI.

Podczas niego uczniowie „bawili się” językiem polskim z p. Kingą Włochowicz
i mieli okazję przeprowadzić proste doświadczenia pod kierunkiem p. Anny
Bachty. Była to także doskonała okazja
do integracji klas.

wie pięknie zaświadczyli o swoim „małym” patriotyzmie 11 listopada podczas
Mszy za Ojczyznę w Kościele Parafialnym
pw. św. Józefa w Zakrzewie.

„Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują.”
(Ezra Pound)
Powyższy cytat jest bardzo bliski naszej społeczności, dlatego wielką wagę
przywiązujemy do obchodzenia stałych
uroczystości. I tak:
12 października gościliśmy na terenie szkoły tych, którzy są związani
z funkcjonowaniem szkoły: byłych pracowników, Wójta Gminy Zakrzewo oraz
pracowników Zespołu Obsługi Szkół,
aby na wesoło przyjrzeć się szkole
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

21 października 2016 roku odbyło
się w naszej szkole Pasowanie Pierwszoklasistów. Ta niewielka garstka, bo złożona tylko z dziesięciorga uczniów pod
opieką p. Anny Błachowicz, świetnie
poradziła sobie z pierwszą prezentacją
na forum szkoły i została przyjęta przez
Panią Dyrektor Annę Lewandowską do
grona uczniów.

Tuż przed Wszystkimi Świętymi
uczniowie naszej szkoły zadbali o Miejsca
Pamięci Narodowej na terenie Zakrzewa.
Mają świadomość, że życie Polaków było
kiedyś znacznie trudniejsze. Okazją do
refleksji nad tym były również obchody
Święta Niepodległości, które w szkole
miały miejsce 10 listopada. Nasi ucznio-

Lanie wosku, wróżby „z butów” miały miejsce podczas szkolnych andrzejek.
To również sposób na podtrzymywanie
tradycji, tym razem ludowej.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.
(Wisława Szymborska)
Do prawdziwości tej dewizy próbują
przekonać naszych wszystkich uczniów
panie bibliotekarki – Maria Stawińska
i Izabela Wojasińska. W tym roku także trwa konkurs na „Najlepiej czytającą klasę” i „Najlepszego Czytelnika”
w szkole. 25 listopada natomiast obchodziliśmy w szkole Święto Pluszowego Misia. Było „misiowo”, „śpiewająco”
i bardzo słodko.

Kinga Włochowicz, Igor Skowroński
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Z chałupy na Parnas, czyli In memoriam
Jana Kasprowicza
W Publicznym Gimnazjum im. Jana Kasprowicza rok 2016 przeminął jako „Rok Kasprowiczowski” w związku z przypadającą 90. rocznicą śmierci naszego Patrona i w 100. rocznicę
wydania „Księgi ubogich”. Uczniowie klasy III b przygotowali dla szkolnej społeczności szczególną rocznicę urodzin Jana
Kasprowicza – 12 grudnia zaprezentowali „portret” poety „namalowany” jego wierszami, wspomnieniami, fragmentami
życiorysu. To świąteczne spotkanie zatytułowali „Z chałupy na Parnas”, bo Jan Kasprowicz przeszedł trudną drogę dziecka
chłopskiego z ubogiej lepianki w Szymborzu (pod Inowrocławiem) na sam szczyt polskiej literatury. Autora sonetów „Z chałupy”, „Hymnów”, „Księgi ubogich”, „Mojego świata” stawia się na równi z Adamem Mickiewiczem czy Władysławem Reymontem, co uprawnia do nazywania go wieszczem narodowym. W XXXIX sonecie młody Jan pisał:
Rano, zimą, mróz czy zawierucha,			
Latem, wolny, zastąpi pastucha,
W surduciku do szkoły o milę,				
A pod pachą Homery, Wirgile;
A wieczorem w chacie późne chwile			
Ludzie czasem poszydzą niemile,
Z książką, z piórem, chociaż w ręce chucha.		
Lecz on pasie i ludzi nie słucha...

To poetycka metafora życia poety. Nie było mu łatwo, ale nie poddał się. Chłopski upór i życzliwi ludzie sprawili, że dotarł
na sam szczyt Parnasu. Gdy zabłysnął talentem do rysowania i pisania, mówiono na kujawskiej ziemi, że „całe Kujawy nie
byłyby warte funta kłaków, gdyby takiemu talentowi zmarnieć pozwoliły”. I nie pozwoliły. Pięknie opowiedziała o tym
młodzieży dyrektor Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Pani Janina Sikorska, która spotkała się z naszymi gimnazjalistami 1 grudnia 2016. Zostawiła nam na pamiątkę tomiki poezji Kasprowicza oraz reprint „Księgi ubogich” powstały
w 100. rocznicę pierwszego wydania. We wstępie do tego tomiku, powstałego pod koniec życia poety w obliczu Tatr, które
pokochał na równi z Kujawami, czytamy: „Nie ma między nimi ani jednego wiersza, który by miał jakiekolwiek pokrewieństwo – z biurkiem. Tym się tłumaczy charakter tej „Księgi” zarówno pod względem treści, jak i formy – notatnik
i ołówek, użyte na ukojenie siebie i innych.”

Gimnazjaliści przypomnieli także ważne słowa Jana Kasprowicza – jego poetyckie i życiowe credo, które przyświeca szkolnej społeczności wyhaftowane na sztandarze: „Żyć warto, jeśli twe serce ofiarnie dla Polski płonie”.
Gimnazjalne spotkanie 12 grudnia In memoriam Jana Kasprowicza zakończyliśmy pięknymi słowami naszego patrona,
które dedykujemy wraz ze świątecznymi życzeniami Czytelnikom kwartalnika „Nasza Gmina Zakrzewo”:
Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty.
V.W i A.L.
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Dieta a zdrowie
„Jeżeli nie palisz i pijesz alkohol w sposób bardzo
umiarkowany, najważniejszym czynnikiem kształtującym
Twoje zdrowie jest dieta”.
(prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński)
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy naszego wroga,
aby umieć z nim walczyć.
Nowotwór to choroba o podłożu genetycznym. Proces
nowotworowy spowodowany jest nakładającymi się zmianami oraz zaburzeniami w strukturze DNA komórki. Różni
się ona od zdrowej niezmienionej komórki organizmu tym,
że ma zdolność do migracji wewnątrz organizmu (tworzenie
przerzutów), oraz tym, że jest nieśmiertelna (ma nieograniczony potencjał rozrostu). Większość przypadków rozrostów nowotworów to rozrosty monoklinalne (wywodzące
się z jednej komórki). Przeciętny czas rozwoju guza nowotworowego o średnicy 1 cm wynosi 5 lat, jednak w przypadku najbardziej agresywnych odmian może on wynieść kilka
miesięcy. Każdego roku rejestruje się w Polsce ponad 125
tys. nowych zachorowań i około 90 tys. zgonów z przyczyn
nowotworów. Szacuje się, że co czwarty Polak zachoruje
w ciągu życia na nowotwór, co piąty umrze. Jak wykazują
badania epidemiologiczne 80-90% nowotworów złośliwych
w populacjach zachodnich można przypisać czynnikom śro-

dowiskowym rozumianym m.in. jako nawyki żywieniowe
i zachowania społeczno-kulturowe. Najbardziej oczywistym
i najtańszym sposobem zapobiegania zgonom z powodu
nowotworów jest przeciwdziałanie wystąpieniu choroby.
Zespół Ekspertów w dziedzinie onkologii Unii Europejskiej
opracował w 1987 r. 11 prostych zaleceń, których przestrzeganie zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór:
1. Nie pal.
2. Wystrzegaj się otyłości.
3. Bądź codziennie aktywny ruchowo.
4. Spożywaj więcej owoców i warzyw.
5. Ogranicz spożycie alkoholu.
6. Unikaj nadmiernego opalania.
7. Przestrzegaj przepisów dotyczących ochrony przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze.
8. Kobiety po 25. roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.
9. Kobiety po 50. roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi.
10. Kobiety i mężczyźni po 50. roku życia powinni uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita
grubego.
11. Bierz udział w programach szczepień ochronnych.

kultura, sport, rekreacja

INTEGRACYJNE SPOTKANIE ANDRZEJKOWE
W dniu 25 listopada z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinie odbyło się
spotkanie integracyjne. Idea jaka temu wydarzeniu przyświecała to zabawa, integracja i obranie wspólnego kierunku na
dalszą działalność.
Wszystkich gości przywitali przedstawiciele obu organizacji, które działają społecznie dla swojej społeczności lokalnej. Impreza wieńczyła również I etap remontu remizy, który
członkowie i ich rodziny wykonali samodzielnie.
Organizatorzy zadbali o oprawę artystyczną, nie zabrakło
konkursów i zabawnych anegdot.
Podczas spotkania snuto plany na najbliższe miesiące, planowano kolejne przedsięwzięcia, które służyć będą
wszystkim mieszkańcom. W miłej atmosferze, pełnej optymizmu i zapału do dalszej pracy mamy nadzieję spotkać się
w najbliższym czasie na kolejnych tego rodzaju imprezach.
Zarząd KGW Sędzin

D.F.
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Dom Kultury w Zakrzewie
Czwarty kwartał 2016 roku Dom Kultury rozpoczął zapisami na zajęcia w stałych formach zajęć odbywających się
w instytucji, między innymi taniec nowoczesny, pracownia
plastyczna, karate, orkiestra dęta. Nową działalnością jest
sekcja piłki nożnej dla dzieci. Treningi odbywają się w dwóch
grupach wiekowych: 4-7 lat oraz 8-12 lat dwa razy w tygodniu. Oprócz wyżej wspomnianych zajęć w poniedziałki
i piątki odbywają się treningi tańca ZUMBA oraz ćwiczenia
– aerobik dla pań.
W październiku Dom Kultury włączył się w akcję „Bądź
widoczny na drodze” organizowaną przez Kujawską Sekcję
Ratowniczą.

W listopadzie odbył się spektakl teatralny promujący akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Na deskach sceny zobaczyć
można było inscenizację znanych wierszy dla dzieci w wykonaniu dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej
z Zakrzewa, Grupy tanecznej „Brzdące” z Domu Kultury
w Zakrzewie oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP
Straszewo. Ponadto podczas imprezy koncert zagrała Orkiestra Dęta działająca w Domu Kultury.

Wspólnie ze świetlicą socjoterapeutyczną dla najmłodszych uczestników zorganizowano wyjazd do Teatru Miejskiego w Inowrocławiu na spektakl teatralny pt. „W krainie
bajek”.

Na zakończenie roku 2016 zapraszamy wszystkich
mieszkańców gminy do wspólnego świętowania podczas
„Sylwestra pod gwiazdami”.
Tradycyjnie w Domu Kultury będzie miał swoja siedzibę
Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Bartosz Podobieński
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Jubileusz 90-lecia OSP Kolonia Bodzanowska
20 listopada 2016 roku obchodziliśmy 90-lecie istnienia naszej jednostki,
która jest najstarszą na terenie Gminy Zakrzewo. Jubileusz ten rozpoczęliśmy od
uczestnictwa w Mszy Świętej w Kościele
Parafialnym w Siniarzewie, w której także wzięli udział: władze samorządowe
na czele z Wójtem Arturem Nenczakiem,
delegacje Powiatowej OSP i Państwowej
Straży Pożarnej z Aleksandrowa Kujawskiego, zarządy wraz z pocztami sztandarowymi z sąsiednich miejscowości oraz
zaproszeni goście. Po zakończonej Mszy
Świętej wszyscy udaliśmy się do Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Bodzanowskiej. Na
początek została przedstawiona historia
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej,
po której Wójt Gminy Zakrzewo oraz

Życzenia dla
strażaków
OSP Kolonia
Bodzanowska

zaproszeni goście wręczyli na ręce prezesa Grzegorza Króla listy gratulacyjne,
upominki i przekazali sprzęt gaśniczy.
Uroczystość ta nie mogła odbyć się bez
wręczenia odznaczeń dla zasłużonych
strażaków. Szczególnie docenionym i wyróżnionym został druh Mieczysław Dębowski za 50-letnią służbę w OSP oraz
za 27 lat pełnienia funkcji kierowcy. Po
części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na obiad. Z racji tego, że to jubileusz,
nie mogło zabraknąć oczywiście tortu.
Ba, dwóch tortów! Za jeden z nich dziękujemy paniom z KGW z Kolonii Bodzanowskiej.
Pragniemy serdecznie podziękować przybyłym gościom, sponsorom,
paniom: Mariannie Król, Katarzynie

Koło Gospodyń Wiejskich Kolonia
Bodzanowska składa serdeczne życzenia
wielu sukcesów, satysfakcji z pracy społecznej, zdrowia Druhom miejscowej OSP
z okazji Jubileuszu 90-lecia istnienia.
Jesteśmy z was dumne, Panowie.
Podziwiamy za poświęcenie i oddanie
w akcjach gaśniczych, za reprezentowanie naszego środowiska na zawodach

Czyżnikiewicz i Dorocie Cygańskiej za
przygotowanie poczęstunku oraz tym,
którzy pomagali w przygotowaniach
tej uroczystości. Mamy nadzieję, że za
10 lat spotkamy się w takim samym
gronie na obchodach 100-lecia istnienia
naszej jednostki.
Zarząd OSP w Kolonii Bodzanowskiej

pożarniczych. Na Was można polegać
jak na Zawiszy, bo wciąż „chce Wam
się chcieć”. My, Koło Gospodyń, Wasze
mamy, żony, córki pięknie się kłaniamy
i oferujemy jak zawsze udaną współpracę na rzecz lokalnej wspólnoty z Kolonii
Bodzanowskiej.
Iwona Kapelak sekretarz KGW
Kolonia Bodzanowska

Czas na podsumowanie działalności
KGW Kolonia Bodzanowska

Kończy się rok, kolejny naszego życia
i drugi działalności naszego koła. Sądzę,
że był on pod wieloma względami bardzo udany. Z czystym sumieniem można
powiedzieć, że plan na te 12 miesięcy
został wykonany na dobrą piątkę. Towarzyszyły nam radość i satysfakcja z efektów – BEZCENNE. Panie, które jeszcze się
wahają, czy do nas dołączyć, serdecznie zapraszamy. Bo nie samą pracą żyje
człowiek, a kobieta też jest człowiekiem!
Sukcesy odniesione czy to przy przygotowaniach stołów wielkanocnych, eko-

stoiska na targi kuchni kujawskiej, czy
docenienie wykonanej pracy na rzecz
całej nasze wioski – uskrzydlają, niosą
pociechę w momentach trudnych, bo jak
to w życiu bywa i takich też nie brakuje.
Miło wspominamy wiosenny wyjazd do
toruńskiego Teatru Impresaryjnego na
spektakl „W oparach starego kina”, letni
wypad do Minikowa, spotkanie z gwiazdą estrady Eleni w Licheniu, a także śpiewy i kiełbaski pieczone przy ognisku w zakrzewskich olszynkach. W tym miejscu
chcemy serdecznie podziękować panu

Odnowiona świetlica w Lepszem
Mieszkańcy Lepszego mogą pochwalić się świeżo wyremontowaną świetlicą
wiejską. Przy wsparciu z budżetu Gminy
w wysokości 7 tys. zł i bezinteresownej
pracy mieszkańców wsi, możemy cieszyć
się przyjaznym miejscem przystosowanym do spotkań kulturalno-rozrywkowych, a także zebrań wiejskich. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
M. Mańkowski

wójtowi i władzom gminy za wsparcie
i pomoc, za zaproszenie do współdziałania z koleżankami z sąsiednich kół. Piękna
sprawa! Gratulujemy sukcesów koleżankom z Siniarzewa i Sędzina, życzymy następnych. Wszystkim nam, mieszkańcom
naszej pięknej Gminy, życzymy z okazji
świąt Bożego Narodzenia dużo zdrowia,
radości i miłości najbliższych, a nowy rok
niech będzie, skromnie mówiąc - trochę
lepszy od starego.
Iwona Kapelak KGW
Kolonia Bodzanowska
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„Święta miłości kochanej ojczyzny…”
Listopad lokalnej społeczności wiąże się od 14 lat z wieczorem poezji patriotycznej przygotowywanej przez młodzież
gimnazjalną pod kierunkiem nauczycieli pp. Anny Grabowskiej, Violetty Werner, Aleksandry Wilniewczyc, Ryszarda
Modrzejewskiego. W tym roku świętowaliśmy na scenie
Domu Kultury w Zakrzewie pod hasłem przewodnim z Ignacego Krasickiego „Święta miłości kochanej ojczyzny…”.
Bohaterem naszego poetycko-muzycznego spotkania
uczyniliśmy SŁOWO. Współczesność je bardzo zdewaluowała. Wokół słyszymy, jak wymawia się je bez zastanowienia,
byle jak, często degradując jego znaczenie. A SŁOWO jest
ważne, bo wyraża nas samych – nasze myśli, uczucia, refleksje, pragnienia… Należy o nie dbać, należy je pielęgnować i doskonalić. Jak? Ucząc się od mistrzów największych.
Myśmy posłużyli się SŁOWEM Adama Mickiewicza. Przewodnikiem po polskiej historii miłości Polaków ku ojczyźnie

stał się nieśmiertelny „Pan Tadeusz”. Cytaty z tej narodowej epopei wieszcza wciąż mają moc, która z aktualną siłą
przemawia do serc i sumień kompatriotów. Znaleźliśmy nostalgię, zachwyt nad urokami rodzimego krajobrazu, portret
Polaka walczącego za wolność ojczyzny, krytykę rodzimych
kłótni zamiast zgody i wspólnego działania, ale też nadzieję, że dobro zwycięża niczym w najpiękniejszej baśni. Wspomagaliśmy mistrza romantyzmu słowami innych poetów
i pisarzy – Norwida, Słowackiego, Sienkiewicza, Tuwima,
Czechowicza, Hemara, Miłosza… Były też piękne utwory
muzyczne odwołujące się do wielowiekowej historii Polski,
Polek i Polaków. Puentę wyrażała końcowa piosenka z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego:
„Drodzy rodacy, szanowni bliźni,
Niech się w nas goi, niech się zabliźni…”

Fotoreportaż z wieczoru patriotycznego

V.W i A.L.
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Czytam, więc jestem
Okres świąteczny to także czas życzeń i prezentów. Wśród podarunków
koniecznie powinna się znaleźć dobra
książka. Polecam powieść „Wszystkie śmierci dziadka Jurka” Matthiasa
Nawrata, 37-letniego mieszkańca Berlina, który do 10. roku życia wychowywał się w Opolu.
Jest to historia rodzinna zaprezentowana na tle historii Polski i Europy XX wieku. Autor przynależy do
tzw. emigracji solidarnościowej. Snuje
ciekawą opowieść, której podstawą stały się wspomnienia
jego rodzonego dziadka. Niektórych wysłuchał osobiście,
inne przekazali mu różni członkowie rodziny. Wykorzystał
je, by opowiedzieć losy Polskiej historii, począwszy od oku-

PLUSZOWY MIŚ ma już 114 lat!
25 listopada każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Choć trudno w to uwierzyć,
pierwszy miś maskotka powstał 114 lat
temu i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych dziecięcych zabawek
na świecie. Trudno sobie wyobrazić
dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia.
Jest towarzyszem dzieci i dorosłych
w świecie beztroskiej zabawy oraz
przyjacielem-powiernikiem największych sekretów i tajem-

pacji po ostatnie tchnienia PRL-u. Rzecz dzieje się na tzw.
Ziemiach Odzyskanych – w Opolu. Fabuła rozpoczyna się
od śmierci dziadka. Wydarzenie to uruchamia wspomnienia
zaprezentowane intrygująco – trochę jak w tragedii, trochę
jak w komedii. Sporo tu tak zwanego „czarnego humoru”
łączącego dzień codzienny, politykę, wojenne doświadczenia, fakty autobiograficzne. Centralną postacią jest tytułowy
dziadek Jurek, który „umierał wiele razy”. Jego pomysłowość
powoduje, że zmartwychwstaje z kolejnych swoich śmierci, których nie miał prawa przeżyć. Wszystko to sprawia,
że jest to książka śmieszna, groteskowa i smutna na przemian – jak samo życie. „Czytelnikom, których wnuk dziadka
Jurka w osobie autora zabiera w fascynującą wędrówkę po
dwudziestowiecznej Polsce, ten szczególny humor dostarcza
niezwykłych przeżyć – a w jej trakcie śmiech często utyka
w gardle”. (N. Zeitung) Śmiało można ją zakwalifikować do
literatury łotrzykowskiej. Polecam serdecznie.
Violetta Werner

nic. Miękki, puchaty i taki z łatką, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu. Mimo coraz
nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek,
moda na misie nie przemija.
Światowy Dzień Pluszowego Misia to święto stosunkowo nowe. Zostało ustanowione dopiero 25 listopada 2002
roku, dokładnie w setną rocznicę powstania tej popularnej
maskotki. Z tej okazji przedszkolaki odwiedziły Bibliotekę
i uczestniczyły w zajęciach poświęconych misiom.
E. Krzyżaniak

Biblioteczne a… b… c…
We wrześniu biblioteka otrzymała dofinansowanie
w kwocie 5 105 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości
wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W tym roku nasza placówka wzbogaciła
się o 578 książek. Wśród nowości, które kuszą na półkach,
czytelnicy odnajdą wiele ciekawych i godnych polecenia
dzieł z literatury beletrystycznej i popularnonaukowej, nie
tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci i młodzieży.
E. K.
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