STYPENDYŚCI 2016/2017

Na uroczystej Sesji Rady Gminy Zakrzewo, 27 czerwca 2017, gościliśmy wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Kryteria do otrzymania Stypendium Wójta spełniło 16 uczniów.

Stypendyści (od lewej) K. Gawroński, K. Niedziałkowska, J. Pietrzak, R. Rybacki, O. Łukomska, J. Chojnacka, A. Kuźba, A. Golenia, J. Lipowska, W. Balcerak, N. Sobczak, F. Kuczyński, O. Sobczak, A. Kulpa, M. Sobolewska, J. Włochowicz w towarzystwie Wójta Gminy p. Artura
Nenczaka i Dyrektorów Szkół: p. Agnieszki Szczepańskiej – Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie;
p. Marka Kuranta- Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie oraz p. Anny Lewandowskiej – Zespołu Szkół w Zakrzewie

Listy gratulacyjne z rąk Wójta Gminy p. Artura Nenczaka i Przewodniczącego Rady Gminy p. Wiesława Szczepańskiego
otrzymali rodzice wybitnie uzdolnionych uczniów państwo: Katarzyna i Waldemar Balcerakowie, Edyta i Tomasz Chojnaccy, Urszula i Krzysztof Gawrońscy, Magdalena i Ariel Goleniowie, Stefania i Andrzej Kuczyńscy, Teresa i Robert Kulpowie,
Agnieszka i Wojciech Kuźbowie, Renata i Tadeusz Lipowscy, Anna i Janusz Łukomscy, Halina i Zbigniew Niedziałkowscy, Iwona
i Bogusław Pietrzakowie, Róża i Waldemar Rybaccy, Beata i Krzysztof Sobczakowie, Magdalena i Dawid Sobolewscy, Kinga
i Arkadiusz Włochowiczowie.

Rodzice obecni na Sesji Rady Gminy w towarzystwie Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy
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Stypendyści roku szkolnego 2016/2017:
Szkoła
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich
w Siniarzewie
Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół
w Zakrzewie

Publiczne Gimnazjum
im. Jana Kasprowicza
w Zespole Szkół w Zakrzewie

Imię i nazwisko Stypendysty
Klaudia Niedziałkowska

Klasa
VI

Średnia ocen w r. szk. 2016/2017
5,33

Radosław Rybacki

VI

5,33

Julia Chojnacka
Alicja Golenia
Joanna Lipowska
Nina Sobczak
Olivier Sobczak
Martyna Sobolewska
Julia Włochowicz
Weronika Balcerak
Filip Kuczyński
Anna Kulpa
Anna Kuźba
Oliwia Łukomska
Patrycja Pietrzak
Kacper Gawroński – Prymus Gimnazjum

V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
IIa
Ib
IIIb
IIb
Ib
IIIb
IIIb

5,27
5,36
5,36
5,36
5,36
5,27
5,27
5,35
5,27
5,22
5,29
5,40
5,22
5,39; najwyższa średnia ocen z 3 lat
nauki w Gimnazjum – 5,15

Redakcja Kwartalnika składa serdeczne gratulacje Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom oraz Dyrektorom Szkół, życząc jednocześnie udanych i bezpiecznych wakacji, dużo słońca, niezapomnianych wrażeń.
Wracajcie w mury szkolne wypoczęci, pełni sił i zapału do dalszej nauki i pracy.

A. Cerak

NOMINACJA NA DYREKTORA

Reforma ustroju szkolnego przyniosła wiele zmian. Jedną
z nich jest brak możliwości przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły (art. 369 pkt 2 w związku z art. 15 pkt 54
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).
Okres powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzewie kończy się 31 sierpnia 2017 roku. Pomimo inicjatywy Wójta Gminy okres powierzenia stanowiska nie mógł być
przedłużony. W związku z powyższym konieczne było przeprowadzenie postępowania konkursowego wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8
kwietnia 2010 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Konkurs przeprowadzony został 30 maja
br., w jego wyniku kandydatem na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół została p. Anna Lewandowska (dotychczasowy
dyrektor). Wójt Gminy zatwierdza wyniki konkursu i powierza
stanowisko dyrektora. Nominacja wręczona została p. Annie
Lewandowskiej na Sesji Rady Gminy 27 czerwca 2017 r.
Zmiany, jakie czekają naszą oświatę, stawiają przed dyrektorami szkół trudne wyzwania. Życzymy, aby proces ten
przebiegał sprawnie, a współpraca z rodzicami, nauczycielami, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór

pedagogiczny pozwoliła wypracować jak najlepsze rozwiązania i przynosiła oczekiwane efekty.
A. Cerak

Dyrektor p. Anna Lewandowska w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy p. Wiesława Szczepańskiego i Wójta Gminy
p. Artura Nenczaka

EGZAMIN 2017

W bieżącym roku po raz pierwszy uczniowie klas szóstych nie pisali sprawdzianów, natomiast uczniowie klas trzecich
Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zespole Szkół w Zakrzewie tradycyjnie wypadli bardzo dobrze, uzyskując
bardzo wysokie wyniki na egzaminie. Poniżej przedstawiamy średnie wyniki procentowe Gimnazjum oraz dla porównania
średnie wyniki w powiecie, województwie, kraju i kraju – szkoły wiejskie.

Bloki/przedmioty

Z zakresu
języka polskiego
Z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie

Średni wynik procentowy egzaminu
Zespół Szkół
Powiat
Wojew Zakrzewie
aleksandwództwo
Publiczne Gimnazjum
rowski
kujawskoim. Jana Kasprowicza
pomorskie
Wynik
Liczba
procenzdających
towy
BLOK HUMANISTYCZNY
67 %
68 %
74 %
28
57 %

28

56 %

57 %

Kraj

Kraj szkoły
wiejskie

69 %

67 %

59 %

57 %

w samorządzie i o samorzĄdzie

Z zakresu matematyki
Z zakresu przedmiotów
przyrodniczych
Język angielski – poziom
podstawowy
Język niemiecki – poziom
podstawowy
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
44 %
44 %
50 %
28

47 %

44 %

53 %

28

50 %

52 %

50 %

52 %

CZĘŚĆ JĘZYKOWA
62 %
26

64 %

67 %

61 %

50 %

54 %

53 %

48 %

50 %

2

50 %

Przy opracowywaniu powyższej informacji skorzystano z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
A.Cerak

Z obrad Rady Gminy
W drugim kwartale br. radni obradowali dwukrotnie.
19 kwietnia odbyła się XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy,
na której zostały podjęte dwie uchwały:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakrzewo na rok 2017. W załączniku inwestycyjnym na lata 2017-2019, w roku 2018 zwiększono
plan wydatków oraz dokonano przeniesienia środków
z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych
w gminie Zakrzewo. Zmiany stały się niezbędne z uwagi
na konieczność zabezpieczenia środków przed złożeniem
wniosku do Urzędu Marszałkowskiego celem dofinansowania zadania. Termin składania wniosków upływał
28 kwietnia 2017 r.
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2017-2027. W uchwale tej zmiany następują konsekwentnie do zmian w wielkościach wydatków majątkowych, kwoty długu, deficytu
oraz przychodów i rozchodów zmienionych w uchwale
budżetowej. Zmianie ulegają wydatki na przedsięwzięcia
na lata 2018-2019.
XXIII Sesja odbyła się 27 czerwca br. Pierwsza jej część miała charakter uroczysty. Zostały wręczone stypendia wybitnie
uzdolnionym uczniom oraz listy gratulacyjne ich Rodzicom.
Na Sesji tej Wójt powierzył stanowisko Dyrektora Zespołu
Szkół w Zakrzewie Pani Annie Lewandowskiej.

Wspólnie w Przewodniczącym Rady wręczyli list gratulacyjny z okazji 60 – lecia istnienia Firmy ROLMOT jej właścicielowi Panu Janowi Mańkowskiemu.
W dalszej części Sesji Radni podjęli siedem uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo
za 2016 rok, która poprzedzona była opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu za 2016 r. oraz uchwałą
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO)
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Zakrzewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
2) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zakrzewo absolutorium za 2016 rok. Przed podjęciem tej uchwały radni zapoznali się z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za
2016 rok i Uchwałą Składu Orzekającego RIO w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zakrzewo o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Zakrzewo za 2016 rok.
3) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakrzewo na rok 2017,
4) zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2017-2027 oraz trzy
uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność
Wójta Gminy Zakrzewo.
U.S.

Dotacja na opracowanie
Programu Rewitalizacji
dla Gminy Zakrzewo

Umowa na współrealizację
przebudowy drogi gminnej

30 maja 2017 roku Wójt Gminy Zakrzewo Pan Artur Nenczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Ewy
Milewskiej, podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o przyznanie dotacji na opracowanie Programu
Rewitalizacji dla Gminy Zakrzewo na lata 2017-2022. Na
podstawie złożonego wniosku Gminie Zakrzewo przyznana
została dotacja w wysokości 21 586,50 zł, tj. 90,00% kosztów kwalifikowalnych.

Wójt Gminy Zakrzewo Pan Artur Nenczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Ewy Milewskiej podpisał umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim w
Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu o współrealizacji przebudowy drogi gminnej nr 160644C w miejscowości Lepsze
ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Przyznana została dotacja w wysokości
86 500,00 zł.

J. Bąk

J. Bąk
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Komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny
okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych będzie można pobierać i składać po 1 sierpnia 2017 r.
Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do tych wniosków, na
podstawie których ustalane będzie prawo do ww. świadczeń
na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018, ulegną zmianie.
Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
(projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),
który przewiduje zmiany w tym zakresie – kształt nowych
wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie znany
przed 1 sierpnia 2017 r. po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy.
Ponadto informujemy, że w okresie od 1 września
2017r./1 listopada 2017 r. do 30 września 2018r./31 października 2018 r. prawo do świadczeń wychowawczych/ro-

dzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez
rodzinę w roku kalendarzowym 2016.
W  PRZYPADKU UZYSKANIA DOCHODU PO ROKU
2016 należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie
dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu,
należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na
ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania
przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne).
W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU Z ROKU 2016 należy dołączyć dokumenty potwierdzające datę utraty dochodu
oraz wysokość utraconego dochodu (może to być np. świadectwo pracy oraz PIT-11 wystawiony przez pracodawcę za
2016 rok).
UWAGA! W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające
wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, tutejszy Ośrodek może domagać się dostarczenia takiego dokumentu.
A. Lewandowska

Twój dowód osobisty traci ważność?
Złóż wniosek miesiąc przed utratą ważności
w dowolnym urzędzie,
niezależnie od adresu zameldowania
czenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, poświadczenie obywatelstwa polskiego.
• Czy istnieje wymóg dostarczenia aktualnej fotografii
w kolorze? Jakie są wymogi dotyczące fotografii?
Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,50 cm
× 4,50 cm, pozycja frontalna (taka jak do paszportu, prawa
jazdy).

Muszą to zrobić wszyscy, którzy wyrobili plastikowe dowody osobiste w 2007 r. MSWiA szacuje, że w całej Polsce
jest takich osób 5 mln. Kolejne trzy miliony będą wyrabiać
dokumenty, bo osiągną pełnoletność lub z powodu zgubienia albo kradzieży. W Gminie Zakrzewo w 2017 r. będzie do
wymiany ok. 1200 dowodów osobistych.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące dowodów
osobistych:
• Jakie wymagane są dokumenty w związku z ubieganiem się o pierwszy dowód osobisty?
– wniosek o wydanie dowodu osobistego,
– jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm
× 4,50 cm, pozycja frontalna (taka jak do paszportu),
– legitymacja szkolna, legitymacja studencka, ważny polski
paszport – w celu potwierdzenia tożsamości,
– w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie –
dokument podróży, posiadany paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– na żądanie organu – odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orze-

Fotografia aktualna wykonana nie wcześniej niż
6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
– musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość,
– musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80%
fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,
– bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi
włosami,
– naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.
• Czy wniosek o wydanie dowodu osobistego należy
składać tylko w postaci papierowej?
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć
w postaci papierowej, wówczas fotografię i załączone dokumenty również składamy w postaci papierowej.
Można również złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza
się plik zawierający fotografię o wymiarach 492x610 pikseli
i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

w samorządzie i o samorzĄdzie
•	W  jakiej wysokości pobierana jest opłata w związku
z otrzymaniem dowodu osobistego?
Od 1 stycznia 2010 r. dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie.
• Jaki jest termin oczekiwania na dowód osobisty?
Termin oczekiwania na dokument tożsamości wynosi około 30 dni. Procedura związana z wytworzeniem dokumentu
realizowana jest w Warszawie przez Państwową Wytwórnię
Papierów Wartościowych.
•	Od którego roku życia przysługuje prawo ubiegania
się o dowód osobisty?
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje
każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium ma obowiązek posiadać dowód osobisty.
• Na jaki okres wydawane są dowody osobiste?
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5
roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok
życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu
osobistego.
• Czy prawo dopuszcza możliwość złożenia wniosku
dowodowego i odbioru dowodu osobistego w imieniu drugiej osoby?
1. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu
osobistego z wyjątkiem:
– osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa
jeden rodziców lub opiekun prawny,
– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod
władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej
pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa
opiekun prawny,
– osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której
wniosek składa kurator.
• Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
wymagana jest obecność osoby małoletniej powyżej 5
roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz
ubezwłasnowolnionej częściowo.
2. Dowód osobisty odbiera się osobiście, wyjątek stanowią:
– małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia oraz osoby
całkowicie ubezwłasnowolnione, (jeżeli były obecne przy
składaniu wniosku i nie ukończyły 5 roku życia), za które
dowód osobisty odbiera rodzic albo opiekun prawny,
– małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo, (jeżeli były obecne przy składaniu wniosku) dowód osobisty odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
Wyjątek:
Jeżeli złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
jest niemożliwe w organie gminy, wnioskodawca zawiadamia organ gminy o niemożności spowodowanej chorobą,
niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą – wówczas organ zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na
przyjęcie tego wniosku. W takim przypadku odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się
pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
• Kiedy należy złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym?
Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu należy wystąpić:
• co najmniej 30 przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
• niezwłocznie w przypadku:

–
–

–
–
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zmiany danych zawartych w dowodzie (z wyjątkiem
zmiany nazwy organu wydającego),
zmiany wizerunku posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie
osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym
lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
w przypadku przekazania do organu gminy lub placówki
konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią
znalezionego dowodu osobistego.

• Kiedy dowód osobisty podlega unieważnieniu?
Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
1. z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub
uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza
lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do polskiej placówki konsularnej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
3. z dniem zgonu jego posiadacza,
4. z dniem wydania decyzji o odmowie wydania dowodu
osobistego w przypadku gdy fotografia załączona do
wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów lub wniosek
został złożony z naruszeniem przepisów ustawy o dowodach osobistych,
5. z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu
osobistego wydanego ze względu na zmianę wizerunku,
utratę ważności lub zmianę danych zawartych w dowodzie osobistym,
6. po upływie 4 miesięcy od daty zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku
o jego wymianę,
7. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
• Jak należy postąpić w przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego?
Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie
osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz
dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej
Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia utraty lub zniszczenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego
w organie gminy, który wydał dowód osobisty. Za osoby
małoletnie, całkowicie i częściowo ubezwłasnowolnione
zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej
Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu
osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia
dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty
lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu
dowodu osobistego wydaje się na żądanie. Zaświadczenie
o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne
do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. Zaświadczenie o utracie
lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie. Na komisariat policji zgłaszamy fakt kradzieży
dowodu osobistego.
M. Kotas
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Publiczne Przedszkole „Uśmiech malucha” w Zakrzewie
DZIEŃ DZIECKA
Dzień Dziecka w naszym przedszkolu obchodziliśmy
w grupach. Od rana panowała radosna i świąteczna atmosfera. Odbyły się zabawy, konkursy, gry oraz zawody sportowe, były tańce, malowanie farbami oraz zabawy ulubionymi zabawkami. Wójt Gminy Pan Artur Nenczak obdarował
dzieci słodyczami, a nasza Pani Dyrektor Anna Lewandowska
tradycyjnie pysznymi lodami. Atmosfera zabawy, dobry humor i wspaniała pogoda sprawiły, że dzień należał do bardzo
udanych. Dużą atrakcją był występ Kabaretu,, Byle do setki”,
który przedstawił przedszkolakom bajki w formie piosenek,
które przeplatane były konkursami.

KONKURSY
W drugim semestrze dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w wielu konkursach, na których mogły wykazać się
różnymi zdolnościami, głównie recytatorskimi, wokalnymi
i plastycznymi. W naszym przedszkolu tradycyjnie odbyła się
V edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie
oprócz naszych przedszkolaków uczestniczyły dzieci ze szkoły z Sędzina, Pocierzyna i Siniarzewa. Udział w konkursach
umożliwił dzieciom zaprezentowanie swoich zdolności artystycznych oraz udowodnił, że poezja jest bliska dzieciom.
Gratulujemy młodym artystom!

RODZINA, RODZINA ZAWSZE RAZEM
Pod tym hasłem 17 czerwca odbył się Piknik Rodzinny.
Na wspólnych zabawach i rozgrywkach sportowych czas
miło spędzali rodzice wraz z dziećmi, chociaż pogoda nie
rozpieszczała nas tego dnia. Humory wszystkim dopisywały.
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wata cukrowa, kiełbaski i hamburgery z grilla oraz pyszne ciasta przygotowane
przez rodziców. Dużą atrakcją było malowanie twarzy, zwierzaki z balonów oraz pokazy strażackie.
Bardzo dziękujemy rodzicom za czynny udział w pikniku
oraz wszystkim sponsorom, a także gimnazjalistkom (byłym
i obecnym).

PRZEDSZKOLA CZAS JUŻ MINĄŁ....
21 czerwca na uroczystości zakończenia roku szkolnego
dzieci wprowadziły nas w wakacyjny nastrój, śpiewając, tańcząc i recytując wiersze.
Ten dzień był również szczególnie wyjątkowy dla pani Wiesławy Banaszkiewicz, którą żegnaliśmy ze łzami w oczach,
gdyż odeszła na zasłużoną emeryturę. Uroczystość pożegnania to chwile wielkich wzruszeń, podziękowań, życzeń, które na ręce pani Wiesławy złożyli: pani Anna Lewandowska
– Dyrektor Zespołu Szkół, pan Artur Nenczak – Wójt Gminy
Zakrzewo i rodzice wraz z dziećmi. Pani Wiesława ze wzruszeniem w głosie podziękowała zgromadzonym osobom za
miłe słowa skierowane pod jej adresem.

WYCIECZKI
Przedszkole oferuje dzieciom wiele atrakcji, wśród nich
są między innymi wycieczki. „Muchomory” i „Mądre Sowy”
wybrały się na wycieczkę do Torunia, gdzie brały udział w zajęciach dydaktycznych, zwiedzały ogród zoobotaniczny oraz
obejrzały spektakl w Baju Pomorskim. Natomiast w ramach
realizowanej tematyki związanej z poznawaniem zwierząt
gospodarstwa wiejskiego udały się z wizytą do gospodarstwa p. E. T. Pomianowskich.
„Krasnale” tego dnia miały wiele atrakcji w przedszkolu
– malowanie twarzy, gry i zabawy zręcznościowe, zabawy
z balonami i bańki mydlane.

B. B
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Wieści z PSP w Sędzinie
Konkursy czytelnicze
Uczniowie klas I, II, III i V wzięli udział
w konkursach czytelniczych dotyczących
twórczości Jana Brzechwy, legend i podań
polskich oraz mitów. Wszyscy wykazali się
znajomością tych tematów, jedni wypadli bardzo dobrze, inni dobrze. Uczestnicy
konkursów otrzymali dyplomy, a trzy osoby
z każdej klasy, które napisały test konkursowy najlepiej, obdarowane zostały nagrodami. Wszystkim raz jeszcze gratulujemy!

Jajko Kolumba
Dzięki wygranemu konkursowi na Facebooku przez panią Agnieszkę Wesołowską mamę
uczennicy kl. I 10 kwietnia Wyspa Młodych
Kolumbów odwiedziła naszą szkołę i zaprosiła uczniów klas I-III na warsztaty kreatywno-edukacyjne pt. „Jajko Kolumba”. Związane to
było z tradycjami wielkanocnymi dotyczącymi
ozdabiania jajek techniką dekoracyjną decoupage. Uczniowie bardzo zaangażowali się
w wykonanie pisanek, a także z wielkim zainteresowaniem brali udział w eksperymentach
z jajkiem.
J. Krużyńska

3 maja
27 kwietnia odbył się w naszej szkole
apel upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 maja. W tym roku obchodziliśmy 226.
rocznicę tego wydarzenia. Uczniowie z klas
IV-VI przypomnieli społeczności szkolnej, dlaczego dzień 3 maja jest dla Polski i Polaków
świętem narodowym. Były wiersze i pieśni,
było przedstawienie patriotyczne, w którym
wystąpili Marszałek Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Kostka Potocki,
stronnictwo hetmańskie, patrioci, a wszyscy
oni z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim na czele.
A. Danafeld
Konkurs recytatorski
12 maja w naszej szkole odbył się międzygminny konkurs recytatorski „Wiersze Jana
Brzechwy” dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Swoje talenty recytatorskie prezentowały dzieci z Bądkowa, Siniarzewa, Zakrzewa i Sędzina.
Konkurencja była duża, gdyż wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom. Komisja konkursowa, w składzie której byli przedstawiciele
gmin P. Dorota Strzelecka z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Bądkowie, p. Bartosz Podobieński dyrektor Domu Kultury w Zakrzewie
oraz p. Marek Kurant dyrektor szkoły w Sędzinie, wytypowali zwycięzców:
W  kategorii 3-4 latków: I miejsce –
Zuzanna Depta z oddziału przedszkolnego w Sędzinie; II miejsce – Marta Milcarek
z Przedszkola „Uśmiech Malucha” w Zakrzewie; III miejsce – Łucja Dębowska z oddziału
przedszkolnego w Siniarzewie; Wyróżnienie

– Klara Bytner – z Przedszkola „Uśmiech Malucha” w Zakrzewie.
W kategorii 5-6 latków: I miejsce – Hanna Drążek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bądkowie; II miejsce – Natalia Zakrzewska z Przedszkola „Uśmiech Malucha”
w Zakrzewie; III miejsce – Julian Kotnowski
z oddziału przedszkolnego w Siniarzewie;
Wyróżnienie – Michał Gralak z oddziału
przedszkolnego w Sędzinie.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy,
książki ufundowane przez Marcina Grabowskiego właściciela sieci sklepów dziecięcych
Panda oraz Karolinę Malesę. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy!
A. Sarnowska

Droga Mamo, drogi Tato…
Tradycją naszej szkoły jest przygotowanie
występów z okazji Dnia Matki i Ojca. Na tegoroczną imprezę przybyło wielu rodziców,
którzy mieli okazję podziwiać swe pociechy
występujące na scenie. Nasi goście wysłuchali recytacji, śpiewów, oglądali wesołe scenki
z życia wzięte, podziwiali belgijski taniec integracyjny oraz świetnie ruszających się piratów.
Odważne Mamy i Tatusiowie sprawdzili się
również na scenie, biorąc udział wraz ze swymi pociechami i ku uciesze widowni, w konkursach. Impreza zakończyła się wspólnym
biesiadowaniem przy kawie i herbacie.
K. Marczewska

Teatr
16 maja pojechaliśmy do Teatru do Inowrocławia na spektakl przygotowany przez
aktorów Narodowego Teatru Edukacyjnego
z Wrocławia opartego na twórczości Jana
Brzechwy pod tytułem „Lokomotywa”. Artyści i ich lalki w bardzo przystępny sposób
przedstawili wybrane wiersze J. Brzechwy.
W spektaklu uczestniczyły też dzieci wybierane spośród publiczności. Po zakończonym spektaklu uczniowie zapoznani zostali
z różnego rodzaju lalkami biorącymi udział
w przedstawieniu. W drodze powrotnej rozmowom dotyczącym spektaklu, postaci i lalek nie było końca. W zachwyt wprowadziła
też dekoracja do spektaklu.

Dzień Dziecka
W kalendarzu imprez szkolnych widnieje
zapis „Dzień Dziecka”. To właśnie tego dnia
1 czerwca nasze szkolne boisko zmieniło się
w bajkowy świat dmuchanych zjeżdżalni. Nasze pociechy mogły się wyszaleć zjeżdżając
i skacząc. Zabawy i śmiechu nie było końca.
Była też cukrowa wata i zakątek małej gastronomii. Dzielni rodzice tam właśnie kucharzyli
przy grillu serwując kiełbaskę i hamburgery.
Dużą atrakcją był również pokaz samochodu
bojowego sędzińskiej straży. Byli też goście
specjalni, pracownicy urzędu gminy wraz
z panem wójtem A. Nenczakiem, którzy obdarowali dzieci słodkim upominkiem. Całość
imprezy muzycznie uświetnił pan Dawid Kotas. Wszystkim bardzo dziękujemy.
L. Gruzel

Warsztaty literacko-plastyczne
18 maja uczestniczyliśmy w warsztatach literacko-plastycznych zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę w Zakrzewie.
Warsztaty prowadziła pani Anna Uszyńska,
która zapoznała dzieci z autorami serii przygód małpki George’a Hansem i Margret Ray.
Zaprezentowała różne książeczki z tej serii,
przeczytała bajkę pt. „Podróż w Kosmos”.
Następnie zadaniem dzieci było narysowanie
listu do George’a przedstawiającego, co mógł
zobaczyć w swojej podróży w Kosmos. Podczas prezentacji prac każde dziecko otrzymało pieczątkę z George’m na liście. Uczniowie
biorący udział w warsztatach obejrzeli bajkę
przedstawiającym przygodę George’a.
J. Krużyńska

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
23 czerwca zakończyliśmy rok szkolny
2016/2017. Udaliśmy się na Mszę Świętą,
a następnie w szkole wysłuchaliśmy podziękowań i gratulacji od Pana Dyrektora i Wójta
Gminy Zakrzewo. Świadectwa wręczył pan
dyrektor i wychowawcy klas, życząc wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. W tym
roku nie żegnaliśmy uczniów klasy VI, dzięki reformie absolwentów będziemy mieć
w roku 2019, będą to uczniowie klasy VIII.
Do zobaczenia 4 września!
A. Danafeld

8

oświata i wychowanie

DOBRE WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPSK W SINIARZEWIE
Nie da się ukryć, że rok szkolny 2016/2017 przechodzi już
do lamusa historii i życia każdego z nas. Dzieci, nauczycieli
i wychowawców czeka niebawem zasłużony wypoczynek. Zanim jednak pożegnamy się na dwa miesiące, wypada wspomnieć ostatnie wydarzenia oraz piękne owoce całorocznej pracy wychowawczej, dydaktycznej i artystycznej, które udało się
nam wspólnymi siłami „wyhodować”.
DZIEŃ RODZINY
Dzień Rodziny tradycyjnie rozpoczął się Mszą Świętą w intencji dzieci oraz ich rodziców, którzy później, po przejściu do
szkoły, obejrzeli wzruszajacy film pt. „Cristiada”, z którego
wrażeniami mogli podzielić się w trakcie słodkiego poczęstunku. Wybór filmu nie był przypadkowy. Opowiada on niesmowitą historię chłopca, dziś znanego jako święty Józef Sanchez del
Rio, naszego przyszłego patrona.
DZIEŃ SPORTU
W dobie wszechobecnego pryncypatu elektroniki warto podkreślać nieocenioną wartość aktywności fizycznej.
Doskonałą okazją do tego są organizowane w całej Polsce
imprezy, podczas których rządzi sport. Tak było 30 maja.
Dzięki kreatywności opiekunów i przychylności pięknej pogody dzieci miały możliwość wykazania się w bardzo wielu
dziedzinach, także zręcznościowych, z czym doskonale sobie
poradziły.
PRZYGOTOWANIE OŁTARZA NA BOŻE CIAŁO
W tym roku nasza szkoła przygotowała również piękny
ołtarz na Boże Ciało. Stanął on przed głównym wejściem do
budynku. W ten sposób włączamy się w życie lokalnej społeczności oraz dziękujemy jej za różnorodne wsparcie w trakcie całego roku szkolnego.
SUKCES TEATRALNY
27 kwietnia nasza grupa teatralna zdobyła III miejsce w VIII
Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Szkolnych Szkół SPSK
w Częstochowie. Otrzymaliśmy również specjalną nagrodę za
zespołową grę aktorską dla „dzieciaków”. Zważywszy na bardzo wysoki poziom konkursu, pierwsze „kroki” tego zespołu
oraz wysokie wymagania jury jest to olbrzymi sukces młodych
artystów. Ich występ można obejrzeć na stronie internetowej
http://spsk.edu.pl/category/przeglad-teatrow/przeglad-teatrow-2017.

NIEKTÓRE OWOCE NASZEJ CAŁOROCZNEJ PRACY
DYDAKTYCZNEJ
– Igor Przybysz – laureat konkursu z języka angielskiego ALBUS 2017 (7 miejsce w kraju).
– Jaś Estkowski – wyróżnienie w konkursie z języka polskiego
PIONIER 2016 (15 miejsce w kraju).
– Jaś Estkowski – wyróżnienie w konkursie z języka angielskiego ALBUS 2017 (11 miejsce w kraju).
– Klaudia Niedziałkowska – wyróżnienie w konkursach z języka polskiego i języka angielskiego ALBUS 2017 (13 i 14
miejsce w kraju)
– Agata Bassa – wyróżnienie w konkursie z języka polskiego
ALBUS 2017 (13 miejsce w kraju).
– Radek Rybacki – wyróżnienie w konkursie z języka polskiego
oraz języka angielskiego ALBUS 2017 (11 i 15 miejsce w kraju).
Nie można tutaj oczywiście pominąć wspaniałych i zawsze
gotowych na nowe wyzwania recytatorów z oddziału przedszkolnego, którzy w tym roku sięgają po kolejne nagrody, m.in.
w Sędzinie, Pocierzynie i Zakrzewie. Jednym słowem, starszym
kolegom i koleżankom rośnie artystyczna konkurencja.
PIELGRZYMKA SZKÓŁ SPSK DO CZĘSTOCHOWY
19 maja uczestniczyliśmy w pielgrzymce na Jasną Górę. Dziękowaliśmy za rok szkolny 2016/2017 oraz prosiliśmy o zdrowie,
bezpieczne wakacje dla naszych dzieci. W modlitwie oraz zabawie
brały udział wspólnoty z ponad stu szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Mszę św. celebrował ks.
Bp Marek Mendyk przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego, członek Komisji Duszpasterstwa i Rady ds. Duszpasterstwa
Młodzieży, a także asystent Rady Szkół Katolickich. Spotkała nas
też bardzo miła niespodzianka. Podczas ogłoszenia wyników konkursów okazało się, że mamy w nich swój „owocny” udział. Jaś Estkowski zajął pierwsze miejsce, a Igor Przybysz zdobył wyróżnienie
w konkursie literackim (kategoria klas 4-6). Martyna Król wywalczyła zaś wyróżnienie w tegorocznym konkursie plastycznym.
Zważywszy na ilość uczniów biorących udział w konkursie (dochodzącą do kilkuset), możemy uznać to za nasz wspólnie wypracowany sukces.
Znacznie więcej informacji wyczytać można na naszej stronie internetowej. Wszystkim życzymy udanych wakacji.
Karolina Gralak
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Koniec roku w PSP w Zakrzewie pełen wydarzeń
Nasze sukcesy
Drugi semestr obfitował w sukcesy naszych uczniów. Zaczęło się od II miejsca w kategorii uczniów klas V Wiktorii Chrząszcz
w XIV Powiatowym Konkursie Ortograficznym organizowanym
w Aleksandrowie Kujawskim.

Później miał miejsce Konkurs Matematyczny „Lubię matematykę”, również o charakterze powiatowym. Mateusz Kowalczyk zajął
w nim II miejsce w kategorii uczniów klas IV, Weronika Wawrzyniak
III miejsce w kategorii klas V.
Nasi uczniowie z klas III, IV i V wzięli udział w konkursie literackim zorganizowanym przez Wydawnictwo Nowa Era na opowiadanie. Swoje prace zgłosiło 4806 uczestników z całej Polski. Przyznano Grand Prix, 24 nagrody główne i 30 wyróżnień. Wśród tych
ostatnich znaleźli się nasi uczniowie – Wiktoria Chrząszcz (klasa V)
i Jakub Szczepański (klasa III).
W ogólnopolskich konkursach języka angielskiego również odnosiliśmy sukcesy – Julia Chojnacka (klasa V) i Alicja Golenia (klasa VI)
zdobyły tytuł laureata II stopnia, Mateusz Kowalczyk (klasa IV) laureata III stopnia, Wiktoria Chrząszcz wyróżnienie w „Memory Master”.
Oprócz tego Jakub Szczepański z klasy III zdobył wyróżnienie
w Kangurze Matematycznym, Krystian Jałoszyński z klasy II b zajął II
miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Poeci Dzieciom”.
Odnosiliśmy także sukcesy podczas biegu „Biegam, bo lubię”.
Odpowiednio w swoich kategoriach wiekowych miejsca zajmowali:
Mateusz Kruszyniak – I miejsce, Agata Krychowiak – I miejsce, Konstancja Szymborska – II miejsce, Nina Wilniewczyc – III miejsce, Kacper
Szczepański – II miejsce, Bartosz Regin – III miejsce, Kinga Markowska – II miejsce, Joanna Lipowska – III miejsce, Jakub Wesołowski –
I miejsce.

Nasza uczennica Joanna Lipowska z klasy VI zajęła I miejsce w powiecie w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej i reprezentowała naszą szkołę podczas etapu wojewódzkiego tegoż konkursu.
Wszystkim należą się ogromne gratulacje za chęci, zdolności
i ciężką pracę, bez której naprawdę trudno liczyć na sukces.
Skrót wydarzeń
Wydarzenia szkolne:
• Dzień Ziemi – tegoroczne hasło „W stronę natury”

•

•

Dzień Dziecka – upłynął na szalonej zabawie

•

Akcja Charytatywna „Kremówka dla Jana Pawła II”

•
•

Biwaki klasowe, Noc Sów
Wycieczki – „starszaki”, czyli uczniowie klas IV-VI integrowali się
w Lidzbarku Welskim, uczniowie klas I-III odwiedzili Kłóbkę

•

Koncert „Dzieci – Rodzicom”

•

Rajd rowerowy uczniów klas IV i V – nowość, ale mamy nadzieję, że „się przyjmie”.

Dzień Książki – wtedy też miał miejsce finał Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

Rok szkolny 2016/2017 uważamy za zamknięty. Udajemy się na
zasłużony wypoczynek, aby już za dwa miesiące stawić czoła wyzwaniom i zmianom, jakie czekają nas w związku z reformą edukacji.
Do zobaczenia we wrześniu!
Kinga Włochowicz, Igor Skowroński
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oświata i wychowanie

Wakacje na start

Wakacyjna laba trwa w najlepsze.
Uczniowie i nauczyciele – na zasłużonym
odpoczynku po dziesięciomiesięcznych
zmaganiach z rokiem szkolnym 2016/2017.
Gimnazjaliści finiszowali szczęśliwie. Nim
jednak dotarliśmy do mety, przeżyliśmy
„gorący” czerwiec – sprawdziany, testy, poprawki, dopytywania,
znowu poprawki i tak w kółko. Kto się lenił, zaliczał „wtopę” i zaczynał od początku. Były jednak i chwile relaksu – imprezy, które
społeczności gimnazjalnej sprawiały niebywałą frajdę i były prawdziwym „oddechem” podczas trudnych dni.
Najpierw Dzień Dziecka, który tradycyjnie świętowaliśmy
w sportowo-piknikowym nastroju w Płowcach. Młodzież dotarła na
miejsce – jak kto lubi – rowerem lub autobusem. Był grill, mnóstwo
słodkości, mecz siatkówki i leniuchowanie na trawie. A wszystko za
sprawą Rodziców, Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Obsługi.

9 czerwca świętowali trzecioklasiści. Ich Bal Gimnazjalny to
prawdziwe święto i nagroda za trzy lata wysiłku, za egzaminy (poszły im świetnie!). Piękni jak nigdy dotąd bawili się radośnie w Dworze Biesiadnym w Zakrzewie.

13 czerwca drugoklasiści prezentowali swoje projekty edukacyjne:
„Jak zrobić coś z niczego? ” (czyli pomoce edukacyjne z rzeczy niepotrzebnych do nauki dla najmłodszych), „Jak zrobić elektrownię wiatrową? ” i „Dlaczego warto pojechać do Szkocji? ”. Mieliśmy okazję
zobaczyć, jak doskonale uczniowie poradzili sobie z tym wyzwaniem.

20 czerwca odbył się coroczny turniej pn. „Biegam, bo lubię”,
w którym na bieżni próbowali swoich sił uczniowie ze szkół podstawowych w Sędzinie, Zakrzewie i Ciechocinku oraz miejscowa
społeczność gimnazjalna. Byli zwycięzcy, byli i pokonani. Wszystkim

jednak przyświecał jeden cel – wystartować dla frajdy, dla przyjemności, dla zdrowia. Rodzicom dziękujemy za pyszną grochówkę.
I nareszcie koniec, czyli zakończenie roku szkolnego – cenzurki,
nagrody, chwile wzruszenia dla Absolwentów, życzenia słonecznych
wakacji.

A.L., V.W.
III SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI
20 czerwca 2017 r. już po raz trzeci w gimnazjum odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki. Tematem przewodnim imprezy był „Savoir vivre
– szkoła dobrych manier”. Inicjatorem dnia byli pedagog szkolny p.
Karolina Maciejewska i plastyk p. Ryszard Modrzejewski.
Uczniowie pod opieką nauczycieli rozpoczęli ten dzień od projekcji
krótkometrażowych filmów ze scenkami sytuacyjnymi z zakresu kulturalnego zachowania. W kolejnym etapie podzieleni na sześć grup gimnazjaliści odbyli panele dyskusyjne z zakresu profilaktyki uzależnień,
cybeprzemocy, zdrowego trybu życia, profilaktyki przestępczości wśród
młodzieży i netykiety, czyli właściwego i bezpiecznego zachowania
młodzieży w Internecie. Wśród zaproszonych gości prowadzących ww.
panele znaleźli się: pp. Teresa Banasiak i Jolanta Aleksiuk z Sanepidu
w Aleksandrowie Kujawskim, p. Alicja Przytomska-Pietrzak z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, p. Małgorzata Czerwińska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, p. Marta Białkowska-Błachowicz z Komendy
Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim, p. Dorota Marjańska
z Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim, p. Dorota Filipiak
z Ośrodka Zdrowia w Zakrzewie. Potem zaproszeni goście (nasze szanowne Jury) wyłonili zwycięzcę konkursu na plakat profilaktyczny pt.:
„Nie hejtuj do woli, bo to kogoś boli!”. Zwycięskie trzy pierwsze miejsca przypadły uczniom z III b, I b, III a. Nagrody książkowe wręczyła im
p. dyrektor Anna Lewandowska.

W przerwach gimnazjaliści mieli możliwość poczytać gazetkę
profilaktyczną z zakresu netykiety, zredagowaną przez swoich rówieśników na zajęciach polonistyczno – dziennikarskich, które prowadziła p. Violetta Werner. Impreza nie odbyłaby się bez dobrej zabawy, dlatego też, nawiązując do hasła: „Muzyka i taniec naszymi
jedynymi dopalaczami”, wystąpili przed nami tancerze z formacji
tanecznej T&T działającej przy Domu Kultury w Zakrzewie oraz
nasz cudowny szkolny chór z młodzieżowym repertuarem przygotowanym pod „czujnym uchem” p. Anny Grabowskiej. Od godziny
12:00 rozpoczął się bieg szkolny „Biegam, bo lubię!”.

W międzyczasie najedliśmy się marchewek, arbuzów i truskawek, popiliśmy wodą niegazowaną, dojedliśmy pyyyszną grochówką
(za którą dziękujemy rodzicom) i… Bawiliśmy się świetnie! Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo, pomoc i dobrą zabawę.
Karolina Maciejewska
pedagog szkolny

info – zdrowie
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Styl żywienia a problem nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży
Na świecie 10% dzieci i młodzieży do
18 roku życia ma nadwagę lub otyłość.
W Europie około 20% dzieci ma nadmiar
masy ciała, w tym 5% cierpi na otyłość.
W Polsce około 12% dzieci i młodzieży ma
nadwagę bądź otyłość.
Przyczyny otyłości pierwotnej u dzieci
i młodzieży:
• niewłaściwy sposób odżywiania się kobiety ciężarnej oraz karmienie sztuczne,
• nadwaga u przyszłej matki i nadmierny
dowóz energii zwiększają ryzyko otyłości
dziecięcej,
• ryzyko zespołu metabolicznego z insulinooporność.
Czynnik genetyczny w otyłości dzieci
i młodzieży
Prawidłowa masa ciała jest uwarunkowana przez wiele genów, m.in. gen ob, którego
produktem jest białko leptyna zwiększające
uczucie sytości, obniżające apetyt i nasilające
termogenezę. U osób otyłych stosujących restrykcyjną dietę spada poziom leptyny. Realizacja genetycznej skłonności do otyłości zależy
od wpływów środowiska (łatwy dostęp do pokarmu i ograniczenie wysiłku fizycznego).
Przyczyny nadwagi i otyłości u dzieci
i młodzieży:
• w 90% przypadków otyłość u dzieci
i młodzieży jest otyłością pierwotną, samoistną, powstającą z powodu dodatniego bilansu energetycznego spowodo-

wanego nadmiarem energii z pokarmu
w stosunku do wydatku na podstawową
przemianę materii, ruch i termogenezę,
• nieprawidłowe nawyki żywieniowe –
przejadanie się,
• nieprzestrzeganie zasady 5 posiłków
dziennie,
• nieregularność posiłków,
• późne śniadanie,
• późna kolacja,
• zbyt duże porcje,
• przekąski pomiędzy posiłkami,
• pośpiech przy jedzeniu,
• nieprawidłowy skład posiłków z dużą ilością cukrów prostych i tłuszczów,
• przekąski (chipsy, batony, ciastka) zamiast kanapki na drugie śniadanie,
• szybkie obiady w barach fast-foodowych,
• słodycze lub fast-foody w nagrodę,
• słodkie napoje – 1 l dziennie słodzonych
napojów to ok. 35 kg cukru rocznie, czyli
ok. 15 kg tłuszczu,
• mała aktywność fizyczna,
• czas spędzany przed telewizorem, siedzący styl życia rodziny.
Przyczyny otyłości pierwotnej u dzieci
i młodzieży:
• nieprawidłowe relacje rodzinne,
• problemy emocjonalne,
• brak akceptacji siebie,
• udział w „wyścigu szczurów”,
• duże obciążenie psychiczne spowodo-

wane wymaganiami ze strony szkoły
i rodziców,
• jedzenie jest przyjemnością, ma ugasić
takie emocje jak lęk, strach i złość.
Konsekwencje zdrowotne otyłości
i nadwagi u dzieci i młodzieży:
• zaburzenia endokrynologiczne: przedwczesne dojrzewanie, hypogonadyzm,
zespół torbielowatych jajników,
• cukrzyca II typu: powstaje w następstwie
zespołu metabolicznego z insulino opornością; liczba chorych dzieci rośnie drastycznie, obecnie 1/3 młodzieży z nadmierną masą ciała ma cechy zespołu
metabolicznego,
• układ ruchu: płaskostopie, koślawość kolan, wady postawy,
• układ oddechowy: astma oskrzelowa,
ograniczona tolerancja wysiłku, bezdechy w czasie snu,
• układ pokarmowy: stłuszczenie wątroby,
kamica żółciowa, choroba refluksowa,
• układ krążenia: nadciśnienie, w wieku
dorosłym wczesna niedokrwienna serca,
udaru mózgu,
• zaburzenia emocjonalne – objawy depresyjne,
• konsekwencje psychospołeczne – dyskryminacja wśród rówieśników,
• zwiększone ryzyko nowotworów złośliwych.
DF
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Z działalności Klubu Seniora 50+

Z działalności chóru „RETRO”

Tradycyjnie od kilku lat zawsze na wiosnę nasz klub Seniora 50+
w Zakrzewie organizuje spotkanie w plenerze, tzw. „majówkę”. Maj
kojarzy się z rozwijającą przyrodą, zapachem bzów, śpiewem słowików. Jednak tegoroczny maj był mało sprzyjający takim chwilom.
Dlatego też w oczekiwaniu na cieplejsze wieczory spotkanie majówkowe odbyło się dopiero 3 czerwca 2017 r. Tegoroczna majówka,
podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowana została na gościnnym obiekcie rybackim w Zakrzewie, tzw. „olszynkach”. Seniorzy to
sobotnie popołudnie spędzali na łonie natury. Był to czas zabawy,
integracji i biesiadowania przy ognisku. Rozmawiano o bieżących
wydarzeniach, wspominano minione lata oraz śpiewano biesiadne
piosenki. Wspólnie spędzony czas umilał również przygotowany posiłek oraz pieczenie kiełbasek i kaszanki przy ognisku. Biesiada pod
gołym niebem trwała w najlepsze do późnych godzin nocnych przy
muzyce w wykonaniu Kolegi Krzysztofa Ulczyckiego.
Za wspaniałą atmosferę i zabawę szczególne podziękowania kierujemy do zespołu organizacyjnego: pp. Marioli, Ewy i Małgorzaty
za przygotowanie posiłków, jak również kolegów Wojtka i Darka za
przygotowanie imprezy pod względem technicznym. Niech szczególną atmosferę panującą na spotkaniu wyrażą załączone zdjęcia.
R i M.Sikorscy

24 czerwca 2017 r. na scenie bądkowskiego Domu Kultury
swoje umiejętności wokalne zaprezentował chór „RETRO” z Zakrzewa z nowym prowadzącym Krzysztofem Ulczyckim. Głównym założeniem czwartej edycji Przeglądu Amatorskich Zespołów
Śpiewaczych Seniorów była prezentacja dorobku artystycznego
i propagowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu. Wykonywaliśmy utwory o dowolnej tematyce. Za nasz występ otrzymaliśmy dyplom i statuetkę oraz kosz ze słodyczami.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Bądkowie za miłą atmosferę oraz zaproszenie do wzięcia udziału w przeglądzie w przyszłym roku.
Opiekun
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„Seniorzy dzieciom”
7 czerwca, w ramach obchodów Dnia Dziecka, wystąpił
w przedszkolu w Zakrzewie Kabaret Seniora „Byle do setki”, działający w Domu Kultury w Zakrzewie, z programem
„Bajka, bajka, bajka”. W repertuarze były piosenki z własnymi tekstami do melodii piosenek znanych przedszkolakom,
tematycznie związane z bajkami braci Grimm: Czerwony
Kapturek, Jaś i Małgosia, Królewna Śnieżka oraz Kopciuszek.
Przedstawienie miało formułę zgaduj-zgaduli. Dzieci rozpoznawały bajki i wymieniały występujące w nich osoby. Każda
dobra odpowiedź była nagradzana słodyczami, co bardzo
zaktywizowało dzieci. Prawie wszystkie zgłaszały się do odpowiedzi. Na koniec wszyscy otrzymali słodkie prezenty. Fun-

datorami słodkości byli Pani Dyrektor Zespołu Szkół oraz Pan
Dyrektor Domu Kultury. Natomiast od Kabaretu każda z grup
wiekowych otrzymała zestaw puzzli. Finałem występu było
zaśpiewanie wspólnie z dziećmi znanej przedszkolakom piosenki „Zwariowana rodzinka”. Że się podobało, świadczyły
roześmiane buzie przedszkolaków.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom Przedszkolankom oraz wymienionym już Pani i Panu Dyrektorom za
wsparcie przy organizacji i realizacji naszego występu. Mamy
nadzieję, że nie był to ostatni raz.

Kabaret „Byle do setki”
Zdzisław Sobieraj

Turniej Piłki Nożnej
11 czerwca na boisku sportowym Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie odbył się XII Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Zakrzewo. W zawodach uczestniczyło pięć drużyn. Poniżej klasyfikacja Turnieju:
Nazwa drużyny
Lech Seroczki
ŁOKIETEK MasDrob Siniarzewo
WKS Kiszonka Sędzin
SETKA Zakrzewo
Kiszonka Sędzin Juniorzy

Zajęte miejsce
w turnieju
I
II
III
IV
V

Zwycięskiej drużynie gratulujemy, a wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział w Turnieju.
R. Ćwikliński

Czytam, więc jestem
Na wakacyjny czas polecam dwie książki Jakuba Żulczyka
– pisarza młodego pokolenia (ur. 1983r.), współtwórcy serialu „Belfer”, który nazywa siebie pisarzem, niezależnym publicystą, recenzentem, felietonistą, blogerem, konsumentem
śmieci i wzorowym odbiorcą kultury masowej.
Pierwsza lektura to Wzgórze psów.
Akcja rozgrywa się na prowincji. Tworzy zaskakujący thriller, który wciąga
czytelnika od pierwszej strony. Główny bohater przeżywa dramat rodzinny. W jego losy wpisane są tajemnicze
zniknięcia różnych ludzi i makabryczna
prawda w chwili ich odnalezienia. To
wszystko służy sportretowaniu lokalnej
warmińsko-mazurskiej
społeczności.
Prowincja zostaje ukazana jako specyficzne miejsce, w którym ojcowie niszczą swoich synów, mężowie- żony. Jest
też pokazana Warszawa, do której jeżdżą ludzie z owej prowincji i w której tak naprawdę nie mogą
znaleźć swojego miejsca.

Druga z książek to Ślepnąc od świateł. Zagadkowa, dynamiczna miejska
odyseja, pełna zaskakujących zwrotów
akcji i splotów wydarzeń, skłaniająca
do zastanowienia, co znaczą w dzisiejszych czasach podstawowe wartości:
miłość, przyjaźń czy wierność. A może
raczej… ile kosztują? Żulczyk prezentuje swojego bohatera jako młodego
olsztynianina, który pojawia się stolicy,
by studiować na ASP. Nie chce być jak
jego rówieśnicy z rodzinnego miasta,
więc dokonuje kontrowersyjnego wyboru… wkręca się w narkotykowy interes. Okazuje się, że w tzw. „warszawce” handlarz kokainą
jest tak samo potrzebny jak strażak czy lekarz. Motto tej powieści jest znamienne – cytat z Opowieści niewolnika (autor
Hans Henny Jahnn): Kto przestaje nad sobą panować, ten
stracił już poważanie u innych, a niebawem postrada i życie.
Serdecznie polecam, Violetta Werner
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PODZIĘKOWANIA
Zarząd OSP Zakrzewo składa serdeczne podziękowania Nadleśnictwu Gniewkowo, które ze zrozumieniem i ciepłym sercem odpowiedziało na nasz apel i wsparło finansowo zakup sprzętu tak
bardzo potrzebnego naszej jednostce. Ten gest ma dla Nas ogromne znaczenie. Dzięki Państwa
pomocy możemy doposażyć garaże, by móc skutecznie podejmować wszelkie akcje ratowania życia
ludzkiego i mienia. Inwestycja w Strażaków, to dbanie o Nasze wspólne bezpieczeństwo.
							
Dziękujemy za wsparcie!
Zarząd OSP Zakrzewo

Nowy sztandar
w Przemystce
21 kwietnia 2017 roku zapisze się w historii szkoły
w Przemystce jako jeden z najważniejszych. Tego dnia
nastąpiło oficjalne przyjęcie nowego szkolnego sztandaru. To trzeci już w historii szkoły sztandar, który podaje jej
rangę i nazwę: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej. Miano to zyskała w roku 1998. Przez 18 lat funkcjonowała jako Zespół
Szkół Rolniczych, wcześniej: Państwowe Technikum Rolnicze, od 1966 roku – Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Biskupicach (dwór Rudnickich) przekształcona z Dwuzimowej Szkoły Rolniczej, która powstała jesienią 1959 roku.
Placówka oświatowa w Przemystce poprzez młodzież szkolną jest ściśle związana ze społecznością
gminy Zakrzewo. Wielu absolwentów piastuje wysokie
stanowiska i z dumą realizuje chlubne tradycje szkoły.
Nazwa ZSCKU nie tylko wskazuje na prawa w zakresie przeprowadzania egzaminów – ale i kształcenia
w różnych kierunkach. Szkoła przygotowuje uczniów
technikum rolniczego i mechanizacji rolnictwa (agrotronika) oraz szkoły zawodowej (mechanik – operator
pojazdów i maszyn rolniczych). Po przekształceniu się
w Zespół Szkół ciekawą ofertą są: liceum ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną pożarnictwo i ratownictwo medyczne; technika: ekonomiczne, żywienia
i usług gastronomicznych oraz hotelarstwa.
Nowy sztandar był wyszywany ręcznie w zamkniętym Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek w Łodzi. Powstał dzięki ofiarności instytucji i osób prywatnych –
darczyńcami są m. in. właściciele Dworu Biesiadnego
w Zakrzewie. Pamiątkowa tablica fundacyjna i symbolicznie wbite podczas ceremonii gwoździe-tarcze, które
zostały umieszczone na drzewcu sztandaru, przypominają o hojności sponsorów. Poświęcenia sztandaru dokonali Ojciec Gwardian Mariusz Kapczyński z Klasztoru
Ojców Franciszkanów i ks. Dziekan Ireneusz Mrowicki,
Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Radziejowie.
Uroczystość przyjęcia sztandaru stała się okazją do
uhonorowania szkoły – spotkał nas zaszczyt, zostaliśmy wyróżnieni odznaką Krajowej Rady Izb Rolniczych
„Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”. Odznakę wręczył wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
Pan Tadeusz Ziółkowski oraz przewodnicząca KPIR powiatu radziejowskiego Pani Bożena Aleksandrzak. We
wniosku czytamy m.in.: „Szkoła jest ośrodkiem eksperckim”. Nadanie odznaczenia związane jest z działalnością szkoły, która wspiera środowisko lokalne.

Część artystyczną przygotowaną przez uczniów
ZSCKU zakończył tradycyjny taniec – Kujawiak – brawurowo wykonany przez pierwszoklasistów. Gościnnie
wystąpił Kwintet Blaszany reprezentowany przez pracowników Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie.
Na uroczystość przekazania nowego sztandaru, prócz
społeczności szkolnej i rodziców, przybyli liczni goście:
fundatorzy sztandaru, pośród których byli nauczyciele
emeryci, w tym dyrektorzy seniorzy naszej szkoły oraz
absolwenci, przedstawiciele instytucji oświatowych,
samorządu terytorialnego, Państwowej Straży Pożarnej
w Radziejowie, instytucji kultury i rolniczych związków
zawodowych. Świadomość tego, że tak wiele osób
i instytucji wspiera szkołę słowami, życzliwą aprobatą dla podejmowanych działań, a często i konkretnymi
czynami, jest dla szkoły inspiracją i bodźcem do tego,
aby starać się jak najlepiej wykonywać swoją pracę.

Mariusz Bentkowski
Magdalena Matczak

14

kultura, sport, rekreacja

PIKNIK W MICHAŁOWIE
9 lipca odbył się Piknik Integracyjny w miejscowości Michałowo
zorganizowany przez Sołtysa wsi Radosława Matuszewskiego. Było
wiele wspaniałych zabaw i konkursów dla dzieci i dorosłych.
Serdeczne podziękowania składam mieszkańcom naszej wsi,
którzy przyczynili się do pomocy w zorganizowaniu tej imprezy,
w szczególności Paniom: Marii Lewandowskiej, Julicie Lewandow-

skiej, Joannie Przybysz, Katarzynie Czyżnikiewicz za przygotowanie
ciast i zakup słodyczy, Druhom OSP Sędzin za pokazy, Kujawskiej
Sekcji Ratowniczej z Jaranowa za pokazy pierwszej pomocy, sponsorom: Panu Jerzemu Guźleckiemu, Panu Mirosławowi Adamskiemu,
GOSPODARSTWU OHZ Michałowo za przygotowanie terenu i energię. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia za rok.

sołtys Radosław Matuszewski

Biblioteczne a, b, c

W maju dla dzieci z klas pierwszych odbyły się warsztaty literacko-plastyczne z Ciekawskim Georgiem. Prowadziła je pani Anna Uszyńska. Opowiadała o przygodach małej niesfornej małpki o imieniu
George. Uczniowie wysłuchali książki pt. „Ciekawski George dostaje
medal”, a następnie przy pomocy prezentacji multimedialnej poznali
budowę układu słonecznego oraz dowiedzieli się ciekawych informacji o pierwszych zwierzętach w kosmosie. Następnie dzieci pisały list
do George’a w formie ilustracji. Po kosmicznej eskapadzie dzieci obejrzały bajkę pod tytułem „Ciekawski George w Bibliotece”. Czas minął
dzieciom miło i zabawnie, a przede wszystkim pouczająco.
E. Krzyżaniak

Sędzin na sportowo

1 lipca 2017 r. mieszkańcy Sędzina zgromadzili się na boisku, by
obserwować poczynania drużyn piłkarskich. Pierwsi na boisko weszli najmłodsi i z wielkim zaangażowaniem prezentowali piłkarskie
umiejętności. Następnie mecz rozegrali starsi amatorzy piłki nożnej,
na przeciw stanęli WKS Kiszonka i Oldboy Sędzin, a nad przebiegiem
meczu, w roli sędziego, czuwał Mirosław Gołębiowski. Pomimo

deszczu pozytywna atmosfera udzielała się wszystkim zgromadzonym. Po niezwykle emocjonującym przebiegu gry nadszedł czas na
chwilę relaksu. Przy wspólnym grillu padły deklaracje zapowiadające
kolejne rozgrywki na zakończenie wakacji. Liczymy na wywiązanie
się ze złożonej zapowiedzi i możliwość obserwowania zdrowej rywalizacji na boisku.

M. Słomczewska
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W GMINIE ZAKRZEWO
Dom Kultury w Zakrzewie prowadzi działalność przez cały
rok. II kwartał, czyli okres od kwietnia do czerwca 2017 r.,
był czasem wytężonej pracy dla dzieci, młodzieży, dorosłych
biorących udział w zajęciach i wszystkich pracowników.
W kwietniu po raz kolejny odbył się Gminny Konkurs
Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Gala Malowanej Pisanki”.
Konkurs skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjum cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Podobnie do roku ubiegłego dużym wyzwaniem dla wszystkich
instytucji był konkurs na „Wielką Pisankę” w stylu eko. Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni, a nagrody dla instytucji
zostały wręczone podczas szkolnych apeli.

2 kwietnia w Domu Kultury miał miejsce pokaz tradycyjnych potraw wielkanocnych przygotowanych przez Panie
z Kół Gospodyń Wiejskich w Kolonii Bodzanowskiej, Siniarzewie, Ujmie Dużej, Woli Bachornej i Sędzinie. Nie zabrakło
mazurków, jajek w wielu odsłonach, sałatek, tradycyjnych
wędlin i domowego chleba.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Siniarzewa reprezentowały Gminę Zakrzewo podczas X Powiatowych Prezentacji
Potraw i Tradycji Wielkanocnych połączonych z konkursem
kulinarnym na Paschę Wielkanocną. Panie zajęły II miejsce.
Bardzo się cieszymy oraz gratulujemy!!!

10 kwietnia sekcje działające w Domu Kultury oraz dzieci ze świetlicy „EDEN” promowały Gminę Zakrzewo podczas

wizyty Premier RP Beaty Szydło w Konecku. Dzieci wystąpiły na scenie, dając pokaz swoich umiejętności i uświetniając
piknik dla wszystkich przybyłych gości.
23 kwietnia w Domu Kultury w Zakrzewie we współpracy
z Urzędem Gminy Zakrzewo, Kujawską Sekcją Ratowniczą, Klubem Honorowych Dawców Krwi „Strażak” ze Straszewa zorganizowaliśmy kolejną akcję poboru krwi przy Domu Kultury
w Zakrzewie. Krew oddało 50 osób, łącznie 22 litry 500 ml.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom oraz
osobom, które włączyły się w przygotowanie tej akcji.
W kwietniu w Gminie Zakrzewo obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tańca. Z tej okazji Dom Kultury zorganizował spotkanie zespołów tanecznych, które mogły zaprezentować się w przepięknych układach tanecznych. Wystąpiły
zespoły z MGOK w Ślesinie, GOK w Wilczynie, GOK w Jeziorach Wielkich oraz Domu Kultury w Zakrzewie. W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zakrzewie zatańczyło ponad
150 małych i starszych artystów. Była to wspaniała okazja do
promocji naszego dorobku, podzielenia się doświadczeniami
oraz zawarcia nowych znajomości i nawiązania współpracy. Serdeczne podziękowania dla Pani Anny Lewandowskiej
Dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzewie za udostępnienie sali
gimnastycznej na organizację imprezy.

3 maja na scenie Domu Kultury w Zakrzewie odbył się
koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Przed publicznością zaprezentowała się grupa krakowskich
artystów w koncercie pt. „Święta Miłości Kochanej Ojczyzny”. Usłyszeć można było pieśni patriotyczne, ludowe oraz
utwory muzyki popularnej w nowych aranżacjach.

Społeczność Zespołu Szkół w Zakrzewie z okazji Dnia
Matki przygotowała przepiękny koncert dla obecnych mam,
które mogły słuchać występów przy kawie i ciastku.

cd. ze str. 15 – Działalność kulturalna w Gminie Zakrzewo
W maju udostępniono pomieszczenia Domu Kultury
w Zakrzewie Zespołowi „MISTER”, który nagrywał teledysk
do najnowszego utworu. Jest to doskonała okazja do promocji instytucji i Gminy Zakrzewo. Zespołowi życzymy dalszych sukcesów i polecamy się na przyszłość.
11 czerwca odbył się Gminny Dzień Dziecka. Podczas imprezy przewidziano mnóstwo atrakcji dla dzieci i rodziców.
Rozegrano mecz towarzyski młodych piłkarzy, którzy przez
cały rok ciężko pracowali i szkolili swoje umiejętności piłkarskie pod bacznym okiem trenera. Wszyscy otrzymali dyplomy
i słodkie upominki. Dla dzieci wystąpił również Teatr „Pomarańczowy Cylinder”, który w dowcipny sposób opowiadał
historię z morałem, prowadził konkursy i animacje. Działało wesołe miasteczko, malowano buzie, włosy, prowadzono zajęcia z zumby dla małych i dużych. OSP Sędzin, OSP
Zakrzewo uatrakcyjnili imprezę pokazem wozów strażackich
i fontanną wodną na zakończenie. Dużą atrakcję stanowiła zabytkowa sikawka, z której mogły korzystać dzieci OSP
z Kolonii Bodzanowskiej. Dzieci czekały także na pokaz balonów z życzeniami dla wszystkich dzieci na świecie. Pogoda
dopisała i wszystko przebiegło zgodnie z planem organizatora. Dla wszystkich obecnych Panie z KGW Sędzin przygotowały kiełbaskę z grilla.

Grupy taneczne wzięły udział w Powiatowym Przeglądzie
Zespołów Tanecznych w Bądkowie, zajmując II i III miejsce.
Najmłodsi, czyli grupa Brzdące, otrzymali statuetkę za udział
w przeglądzie.
Zespół Retro oraz Kabaret Byle do Setki skupiające seniorów naszej gminy również aktywnie reprezentowały Dom
Kultury podczas przeglądu Amatorskich Zespołów Śpiewaczych Seniorów w Bądkowie.

25 czerwca odbył się II Piknik Ratowniczy organizowany wspólnie z Kujawską Sekcją Ratowniczą z Jaranowa. Już
o godzinie 10:00 można było oddać najcenniejszy dar dla
niesienia pomocy osobom potrzebującym – krew. Oddało ją
29 osób, co dało wynik 13 litrów tego drogocennego płynu.
O godzinie 14:00 całą imprezę rozpoczął strat parady pojazdów ratowniczych, która przejechała przez miejscowości
Gminy Zakrzewo oraz delikatnie zahaczyła o gminę Koneck.
W paradzie wzięły udział jednostki OSP powiatu aleksandrowskiego, ambulans oraz radiowozy z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

Na scenie prezentowała się Orkiestra Dęta oraz zespoły
taneczne Domu Kultury w Zakrzewie. Podczas imprezy licytowano gadżety, kupić można było grochówkę, hamburgera, a dochód zasilił konto sekcji ratowniczej na doposażenie
w sprzęt medyczny oraz organizację wypoczynku dla dzieci
z powiatu aleksandrowskiego.
Zabawę taneczną uświetniły zespoły Prezydent, Młody
Band, Creativ. Odbywał się pokaz gotowości bojowej strażaków oraz pokaz ratownictwa medycznego. Dla dzieci atrakcją były zabytkowe samochody oraz motocykle z grupy CAL
Bickers.
Impreza miała na celu integrację społeczeństwa ze służbami ratunkowymi naszego powiatu oraz propagowanie konieczności niesienia pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia.
Wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji życia kulturalnego, składamy serdeczne podziękowania.
Bartosz Podobieński
Dyrektor Domu Kultury w Zakrzewie
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