Stypendyści 2017/2018
Jak co roku, na uroczystej Sesji Rady Gminy Zakrzewo wyróżniliśmy uczniów, którzy w minionym roku szkolnym 2017/2018
osiągnęli wysokie średnie ocen na swoich świadectwach. Średnią powyżej 5,20 uzyskało 16 uczniów, co stworzyło im możli‑
wość otrzymania Stypendium Wójta.

Stypendyści (od lewej): Julia Michalina Chojnacka, Martyna Sobolewska, Alicja Golenia, Nina Wilniewczyc, Julia Włochowicz, Wiktoria Anna Łęga, Zuzanna Trajder, Weronika Wawrzyniak, Anna Kuźba, Igor Przybysz, Weronika Tomaszewska, Weronika Balcerak, Jan Estkowski, Mateusz Kowalczyk, Radosław Rybacki w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy Pana
Wiesława Szczepańskiego i Wójta Gminy Zakrzewo Artura Nenczaka.
Za każdym sukcesem stoi rodzic, który motywuje i wspiera swoje dziecko w uzyskiwaniu coraz lepszych rezultatów. By
wyrazić wdzięczność za ich trud, Wójt Gminy Zakrzewo p. Artur Nenczak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy p. Wiesławem
Szczepańskim wręczyli listy gratulacyjne Państwu:

Magdalenie i Arielowi Goleniom, Edy‑
cie i Tomaszowi Chojnackim, Marlenie
i Grzegorzowi Kowalczykom, Magdalenie
i Danielowi Sobolewskim, Annie i Jano‑
wi Tomaszewskim, Edycie i Krzysztofowi
Wawrzyniakom, Aleksandrze i Michałowi
Wilniewczycom, Kindze i Arkadiuszowi
Włochowiczom, Agnieszce i Wojciechowi
Kuźbom, Annie i Januszowi Łukomskim,
Katarzynie i Waldemarowi Balcerakom,
Mirosławie i Lechowi Łęgom, Małgorzacie
i Krzysztofowi Trajderom, Róży i Waldema‑
rowi Rybackim, Lidii i Jarosławowi Przyby‑
szom, Mirosławie i Piotrowi Estkowskim.
Redakcja Kwartalnika serdecznie gra‑
tuluje Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom
oraz Dyrektorom Szkół. Po ciężkiej pracy
czas na wakacje. Spędźcie je bezpiecznie
i dobrze, by powrócić w mury szkolne peł‑
ni sił i zapału do dalszej nauki i pracy.
CUO
Szkoła

Rodzice obecni na Sesji Rady Gminy wraz z Wójtem Gminy.
Imię i nazwisko Stypendysty

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia
Szkół Katolickich w Siniarzewie
Szkoła Podstawowa w Sędzinie

Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół w Zakrzewie

Publiczne Gimnazjum
im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie

Klasa

Średnia ocen

w roku szk. 2017/2018

Jan Estkowski

VI

Igor Przybysz

V

5,25
5,25

Radosław Rybacki

VII

5,31

Zuzanna Trajder

V

5,20

Julia Michalina Chojnacka

VI

5,73

Alicja Golenia

VII

5,29

Mateusz Kowalczyk

V

5,55

Martyna Sobolewska

VII

5,29

Weronika Tomaszewska

V

5,27

Weronika Wawrzyniak

VI

5,45

Nina Wilniewczyc

VI

5,55

Julia Włochowicz

VII

5,21

Weronika Balcerak

IIIa

5,44

Wiktoria Anna Łęga

IIIb

5,44

Oliwia Łukomska

IIb

5,65

Anna Kuźba – Prymus Gimnazjum

IIIb

5,56; najwyższa
średnia ocen z 3 lat nauki w Gimnazjum – 5,38

Egzamin 2018
Nadal trwa okres przejściowy, podczas którego wdrażana jest reforma oświaty. W roku szkolnym 2018/2019 Szkoły Pod‑
stawowe będą liczyć już osiem klas, a Publiczne Gimnazja zostaną całkowicie wygaszone.
Koniec każdego roku szkolnego jest czasem podsumowań, nie można więc przejść obojętnie wobec wyników tegoroczne‑
go Egzaminu Gimnazjalnego. Uczniowie po raz kolejny udowodnili, że są w stanie osiągnąć wysokie wyniki.
Poniższa tabela przedstawia średnie wyniki procentowe, uzyskane przez naszych gimnazjalistów oraz – dla porównania –
średnie wyniki, osiągnięte w powiecie, województwie i w szkołach wiejskich na terenie całego kraju. Warto odnotować fakt,
że rocznik 2017/2018 był jednocześnie pierwszym, który został objęty obowiązkiem przystąpienia do części językowej na
poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy nauka języka obcego była kontynuowana w gimnazjum).
Bloki/przedmioty

Średni wynik procentowy egzaminu
Zespół Szkół w Zakrzewie
Publiczne Gimnazjum
im. Jana Kasprowicza

Województwo
kujawsko-pomorskie

Kraj

Kraj szkoły wiejskie

64 %

66 %

68 %

66 %

54 %

56 %

59 %

57 %

45 %

49 %

52 %

50%

50 %

53 %

56 %

54 %

62 %

65 %

68 %

62%

24

46 %

49 %

52 %

45 %

4

42 %

46 %

52 %

50 %

Wynik
procentowy

Liczba
zdających

Z zakresu
języka polskiego

73 %

28

Z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie

55 %

28

Z zakresu matematyki

53 %

28

Z zakresu przedmiotów
przyrodniczych

54 %

28

Język angielski
– poziom podstawowy

53 %

24

Język angielski
– poziom rozszerzony

33 %

Język niemiecki
– poziom podstawowy

40 %

Powiat
aleksandrowski

BLOK HUMANISTYCZNY

BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

CZĘŚĆ JĘZYKOWA

Opracowano na podstawie danych uzyskanych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
CUO
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Z obrad Rady Gminy
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Projekt badawczo-rozwojowy

W drugim kwartale br. Radni obradowali trzykrotnie.
24 maja br. odbyła się XXX Nadzwyczajna Sesja Rady
Gminy, na której zostały podjęte dwie uchwały zmieniające
uchwałę:
1. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania
pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy
oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”,
2. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Za‑
krzewo na lata 2017 – 2022.
W dniu 21 czerwca br. odbyła się XXXI Sesja, na której radni
podjęli dwanaście uchwał w sprawie:
1. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie
planowanego deficytu,
2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Zakrzewo na 2018 rok,
3. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan‑
sowej na lata 2018‑2027,
4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania
budżetu Gminy Zakrzewo za 2017 rok,
5. udzielenia Wójtowi Gminy Zakrzewo absolutorium za
2017 rok,
6. 	ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Za‑
krzewo,
7. 	określenia przystanków komunikacyjnych, których wła‑
ścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakrzewo oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
8. 	 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagogów i doradców zawodowych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzewo,
9. dopłat do 1m3 ścieków z terenu Gminy Zakrzewo,
10. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Zakrzewo
porozumienia o utworzeniu Aleksandrowskiego Klastra
Energii i partycypowania w kosztach jego działalności,
11. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Aleksan‑
drowskiego w sprawie okręgów wyborczych,
12. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzewo.
27 czerwca br. odbyła się XXXII Uroczysta Sesja Rady
Gminy, na której zostały wręczone stypendia wybitnie uzdol‑
nionym uczniom ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum oraz
listy gratulacyjne ich rodzicom.
Wręczono również listy gratulacyjne Paniom z Koła Go‑
spodyń Wiejskich z Siniarzewa za przygotowanie stoiska re‑
prezentującego powiat aleksandrowski w XVIII edycji kon‑
kursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”,
a Pani Bernadecie Stolcman za przygotowanie makowca na
amoniaku i zdobycie I miejsca.
Natomiast Sołtysowi Panu Piotrowi Kotasowi, wręczono
list gratulacyjny za długoletnią pracę na rzecz drugiego czło‑
wieka, który został uhonorowany przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela tytułem „Zasłużony dla
Rolnictwa”.
U.S.

Projekt badawczo-rozwojowy p.t. Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania
i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla
precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego (INOMEL) finansowany przez Narodowe Cen‑
trum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu
badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko natural‑
ne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG/Konkurs III
Wykonawcy projektu:
• Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach (lider
konsorcjum),
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
• Agrocom Polska,
• Geofabryka.
Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do
wdrożenia systemu monitoringu, w tym teledetekcyjnego,
prognozowania i operacyjnego planowania regulowanych
odwodnień i nawodnień podsiąkowych w skali obiektu me‑
lioracyjnego. Obiekty melioracyjne będą wyposażone w in‑
nowacyjne, opracowane w ramach projektu, urządzenia do:
– regulacji (hamowania) odpływu wody z obiektu;
– regulacji i pomiaru natężenia przepływu wody ujmowa‑
nej do nawodnień podsiąkowych.
Celem projektu jest również rozwój współpracy jednostek
badawczych z podmiotami zewnętrznymi oraz pobudzenie
innowacyjnej aktywności sektora przedsiębiorstw melioracyj‑
nych i pokrewnych.
W środę w dniu 4 lipca 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Ko‑
lonii Bodzanowskiej odbyło się spotkanie informacyjne doty‑
czące projektu INOMEL, który jest realizowany na wybranych
obiektach melioracyjnych w województwach kujawsko-po‑
morskim, mazowieckim i wielkopolskim. W naszym woje‑
wództwie do realizacji projektu został wybrany obiekt dre‑
narski w obrębie Kolonia Bodzanowska.
W spotkaniu uczestniczyli: Sołtys Sołectwa Kolonia Bo‑
dzanowska Andrzej Wąsikowski, Insp. ds. wodociągowo
– kanalizacyjnych UG Zakrzewo mgr inż. Ryszard Sikorski
oraz pracownicy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego,
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego w Bydgoszczy
– dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski, dr inż. Wiesława Kasper‑
ska-Wołowicz i mgr inż. Tymoteusz Bolewski.

Świadczenia rodzinne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń
rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019
są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro‑
dzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wy‑
maganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie pra‑
wa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących
świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej:
www.zakrzewo.com.pl
Opr. A.Lewandowska

Wiesława Kasperska-Wołowicz
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90-lecie OSP Sędzin
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”
Wielka parada, ceremoniał strażacki i poświęcenie sztandaru.
Tak jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinie obchodziła swój Jubileusz.
24 czerwca strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinie świętowali 90-lecie istnie‑
nia jednostki. Obchody rocznicowe rozpoczęto uroczystym przemarszem w asyście orkie‑
stry dętej z Zakrzewa do Kościoła pw. św. Mateusza w Sędzinie, gdzie odbyła się uroczysta
Msza Św., która koncelebrowana była przez kapelana strażaków Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej ks. Mariusza Stasiaka, kapelana Powiatowego OSP ks. Andrze‑
ja Zdzienickiego oraz ks. Karola Kaczewiaka – Proboszcza Parafii Sędzin.
Po liturgii, defilada pocztów sztandarowych oraz uczestnicy z dowódcą uroczystości na
czele dh Łukaszem Lewandowskim udali się na plac przy Szkole Podstawowej w Sędzinie
gdzie odbyła się dalsza część obchodów rocznicowych. Zebranych w imieniu Prezesa Za‑
rządu i Członków OSP w Sędzinie powitała druhna Agnieszka Nowak. W jubileuszu 90-le‑
cia OSP Sędzin udział wzięły delegacje:
– poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
– poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gęsinie,
– poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kol. Bodzanowska,
– poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywosądzy,
– poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siniarzewie,
– poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszewie,
– poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie.
Ceremoniał uroczystości otworzył złożony meldunek przez dh Łukasza Lewandowskie‑
go Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Zbigniewowi Sosnowskiemu.
Po hymnie odbyło się uroczyste podniesienie flagi w asyście pocztu flagowego, w którego
skład wchodzili: dowódca pocztu dh Radosław Matuszewski, flagowy dh Mariusz Czyżew‑
ski, asystujący dh Waldemar Lewandowski. Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sędzinie został przedstawiony przez dh Adama Nenczaka.
Wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy pamięć po zmarłym koledze strażaku dh Marcinie
Zabłockim.
Uroczystego poświęcenia sztandaru dokonali: ks. Mariusz Stasiak, ks. Andrzej Zdzienic‑
ki oraz ks. Karol Kaczewiak. Następnie Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru w składzie:
P. Jerzy Kuich, P. Tadeusz Dziedzic i P. Jerzy Guźlecki dokonali symbolicznego przekazania
sztandaru Prezesowi ZOW ZOSP RP dh Zbigniewowi Sosnowskiemu, który odczytał akt
nadania sztandaru. W dalszej części uroczystości fundatorzy sztandaru dokonali symbolicz‑
nego wbicia gwoździa w drzewiec nowego sztandaru, upamiętniając to wpisem do księgi
pamiątkowej. Z rąk dh Zbigniewa Sosnowskiego został przekazany sztandar Prezesowi
OSP Sędzin dh Franciszkowi Nowakowi, który został wręczony Pocztowi Sztandarowemu
w składzie: dowódca pocztu dh Jacek Lewandowski, sztandarowy dh Kacper Nieradko,
asystujący dh Leszek Trzmielewski. Sztandar został odznaczony Srebrnym Medalem Za‑
sługi dla Pożarnictwa, odznaczenia dokonali Prezes Zarządu Oddz. Wojewódzkiego ZOSP
RP dh Zbigniew Sosnowski w asyście Prezesa Zarządu Powiatowego dh Piotra Marciniaka.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP nadało indywidualne odznaczenia
za zasługi dla pożarnictwa:
Złoty medal został przyznany dla:
dh Wacława Kołodziejskiego,
dh Tomasza Nowaka,
dh Piotra Staniszewskiego.
Srebrny medal został przyznany dla:
dh Tomasza Wiśniewskiego
Brązowy medal został przyznany dla:
dh Krzysztofa Burzyńskiego
Odznaczenie Strażak Wzorowy został przyznany dla:
dh Radosława Matuszewskiego,
dh Macieja Woźniarskiego,
dh Daniela Kudłaka.

Rys historyczny

Historia naszej Ochotniczej Straży Pożarnej zaczęła
się w maju 1928 roku z inicjatywy mieszkańców Sędzina.
Założycielami byli: Kazimierz
Ćwikliński, Kazimierz Rudnicki, Andrzej Lewandowski, Stefan Suryn, Wojciech Waszak,
Władysław Kania, Bronisław
Juszczyński. Osoby te stanowiły również skład pierwszego zarządu. Jednostka
działała do wybuchu II wojny
światowej. W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939
– 1945 działalność straży została zawieszona. Pomimo to
w okresie tym hitlerowcy zamordowali sekretarza druha
Józefa Kopcia. Po zakończeniu
wojny jednostka wznowiła
działalność. W 1965 roku rozpoczęto budowę remizy wraz
z zapleczem, którą ukończono
w sierpniu 1968 roku. Należy
podkreślić duży wkład i zaangażowanie
społeczności
Sędzina wykonującego wiele
prac w czynie społecznym.
Prezesem był wówczas Antoni Ceterski, naczelnikiem
Tadeusz Lewandowski, zastępcą naczelnika Józef Kempara, gospodarzem Zygmunt
Kania. 28 października 1978
roku jednostka wzbogaciła się
o samochód pożarniczy marki
STAR 25, rok produkcji 1962,
który został przekazany przez
Zakład Przemysłu Metalowego H. Cegielski z Poznania.
Służył do 1998 roku, kiedy to
został wymieniony na Jelcza.
W latach 1999 i 2000 rozbudowano remizę o sanitariaty
i przeprowadzono remont pomieszczeń budowlanych.

Uroczystego wręczenia medali dokonali: Prezes Zarządu Oddz. Wojewódzkiego ZOSP RP dh Zbigniew Sosnowski, Zastępca
Komendanta Powiatowego PSP w Aleksandrowie Kuj dh Łukasz Serkowski, Prezes Zarządu Powiatowego dh Piotr Marciniak,
Wójt Gminy Zakrzewo Artur Nenczak i Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo Wiesław Szczepański.
Strażakom ochotnikom wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmują w ochronie życia i mienia ludzkiego oraz słowa
podziękowań za poświęcenie i zaangażowanie, ciągłą gotowość do niesienia pomocy innym zostały przekazane przez:
Senatora RP Józefa Łyczaka, dh Zbigniewa Sosnowskiego, dh Piotra Marciniaka, dr Łukasza Serkowskiego, Wójta Gminy
Zakrzewo Artura Nenczaka, Radnego Sławomira Kaźmierczaka oraz Delegację Rady Gminy Zakrzewo w składzie: Radna Iwona
Morawska, Radna Bernadeta Stolcman, Radny Mariusz Kempara. Następnie dh Julita Lewandowska odczytała życzenia przesła‑
ne przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemara Pawlaka. Na zakończenie uroczystości został złożony meldunek
przez dh Łukasza Lewandowskiego Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Zbigniewowi Sosnowskiemu.
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Współczesna OSP
Sędzin

Aktualnie
Prezesem
Jednostki OSP w Sędzinie
jest druh Franciszek Nowak. Jednostka skupia 39
członków zwyczajnych, 1
honorowego, 1 wspierającego. Zaszczytne miejsce
w naszych szeregach zajmują Panie, które od lutego tego roku powiększyły
nasz zastęp o 6 druhen.
Godnym
podkreślenia
jest fakt, że w szeregach
OSP Sędzin jest również
Młodzieżowa
Drużyna
Pożarnicza w liczbie 10
uczniów. Grupa ta bierze
czynny udział w wielu
zawodach pożarniczych
odnosząc niemałe sukcesy, w różnych akcjach charytatywnych jak również
w wielu czynach społecznych. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza została
powołana w dniu 6 marca
2017 roku przez inicjatora
dh Marcina Zabłockiego.
Na wyposażenie naszej
jednostki składają się: motopompy M-800, piła do
drewna, radiostacja samochodowa, 3 węże ssawne
W-110, 6 węży W-75, 8
węży W-52, 1 rozdzielacz
kulowy, smoki ssawne, 1
zbieracz, 4 prądownice
uniwersalne, 6 kompletów ubrań koszarowych,
4 pary butów typu kamasze, 10 par dresów
młodzieżowych, 4 pary
butów, 5 hełmów ozdobnych, 9 hełmów typu kalisia, 9 pasów bojowych, 19
mundurów galowych.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością tak ważną dla naszej społeczności strażackiej uroczystość.

R. Matuszewski
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Samochód ratowniczo-gaśniczy
dla OSP Zakrzewo

Doposażenie jednostek OSP

28 czerwca 2018 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr
2 we Włocławku odbyło się uroczyste przekazanie umowy na
zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wypo‑
sażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrze‑
wie. Z rąk Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Komendanta
Wojewódzkiego PSP umowę odebrał Prezes Paweł Błacho‑
wicz wraz z druhami w obecności Wójta Gminy Zakrzewo.
Jednostka OSP w Zakrzewie otrzymała kwotę 350 000,00 zł
jako jedyna z terenu powiatu aleksandrowskiego dzięki sku‑
tecznym staraniom wójta naszej gminy.

Natomiast 29 czerwca 2018 r. Pan Artur Nenczak Wójt
Gminy Zakrzewo wraz z Panią Skarbnik Ewą Milewską pod‑
pisali umowę na powierzenie realizacji zadań ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeni‑
tencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Zgodnie z umową
środki w kwocie 36 729,00 zł zostaną przeznaczone na do‑
posażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Za‑
krzewie i Sędzinie w urządzenia ratownictwa niezbędne do
udzielenia pomocy poszkodowanym.
Paweł Błachowicz

Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Zakrzewo

23 maja 2018 r. Pan Artur Nenczak Wójt Gminy Zakrze‑
wo wraz z Panią Skarbnik Ewą Milewską podpisali umowę
z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowa‑
nie projektu „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł
energii na terenie Gminy Zakrzewo” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1. Wspieranie wytwa‑
rzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawial‑

nych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita
wartość projektu wynosi 1 326 727,22 zł, a dofinansowanie
w kwocie nie większej niż 499 910,81 zł.
Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu
Marszałkowskiego w dniu 28 kwietnia 2017 r. W ogłoszeniu
o naborze podano planowany termin rozstrzygnięcia kon‑
kursu wrzesień 2017 r., natomiast konkurs został rozstrzy‑
gnięty 17 stycznia 2018 r.

J.B.

Nasze Projekty
Projekty, na które zostały złożone wnioski o dofinanso‑
wanie w ramach konkursu działania 19 „Wsparcie dla rozwo‑
ju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Progra‑
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020:
• „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejsco‑
wości Zakrzewo” Wysokość środków kwalifikowalnych
59 849,07 zł, wnioskowana kwota wsparcia 38 081,00 zł.
• „Budowa świetlicy wiejskiej z niezbędną infrastrukturą
techniczną w miejscowości Michałowo”. Wysokość środ‑
ków kwalifikowalnych 325 682,00 zł, wnioskowana kwo‑
ta wsparcia 207 231,00 zł.
Projekty złożone w ramach RPO WK-P na lata 2014‑2020
współfinansowane z EFS:
• „Aktywny Klub Seniora! ”. Wysokość środków kwalifiko‑
walnych 260 000,00 zł, wnioskowana kwota wsparcia
221 000,00 zł.

• „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”. Wysokość środków
kwalifikowalnych 643 500,00 zł, wnioskowana kwota do‑
tacji 546 975,00 zł.
Do LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujaw‑
skiej” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014‑2020
złożony zostanie wniosek na przebudowę boiska sportowego
w miejscowości Siniarzewo wnioskowana kwota 406 221,00
zł, tj. 85,00% kosztów kwalifikowalnych.
W lutym 2018 roku do Ministerstwa Sportu i Turystyki gmi‑
na Zakrzewo złożyła wniosek o dofinansowanie budowy Otwar‑
tych Stref Aktywności miejscowości Sędzin, Siniarzewo i Zakrze‑
wo. Wniosek spełnił założenia programowe, uzyskał pozytywną
ocenę techniczną i ekonomiczną, natomiast nie uzyskał dofi‑
nansowania ze względu na to, że wskaźnik G dla naszej gminy
jest wyższy niż 1 350. Przy czym należy zaznaczyć, że w ogłosze‑
niu o naborze Ministerstwo nie podało wysokości wskaźnika jaki
będzie brany pod uwagę przy dofinansowaniu. W przypadku
naboru w 2019 roku wniosek zostanie ponownie złożony.
M.P.

Eliminacje Powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
W dniu 12 kwietnia 2018 r. w Bądkowie odbyły się eli‑
minacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar‑
niczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem był
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Aleksandrowie Kujawskim. W Turnieju wzię‑
ła udział młodzież z Gminy Zakrzewo, byli to uczniowie ze
szkół w Zakrzewie, Sędzinie i Siniarzewie. W trzech katego‑
riach wiekowych brały udział po trzy osoby z każdej szkoły.
Pierwsza kategoria: szkoły podstawowe klasy I-IV Kacper
Tobjasz – Sędzin, Dominik Cygański – Siniarzewo, Jakub Stro‑
nikowski – Zakrzewo.
Druga kategoria szkoły podstawowe klasy V-VII Mikołaj
Jaroszewski – Zakrzewo, Radosław Rybacki – Siniarzewo, Mi‑
kołaj Wieteska – Sędzin.

Kategoria III, szkoły ponadgimnazjalne: Sebastian Micha‑
lak i Katarzyna Łęga. W tej rywalizacji odpowiednio do kate‑
gorii zajęli finałowe miejsca.
Kategoria I: Kacper Tobjasz – miejsce II, Dominik Cygański
– miejsce IV, Jakub Stronikowski – miejsce V.
Kategoria II: Mikołaj Jaroszewski – miejsce IV, Radosław
Rybacki – miejsce V, Mikołaj Wieteska – dalsze miejsce.
Kategoria III: Sebastian Michalak – miejsce I, Katarzyna
Łęga – miejsce II. Z tej kategorii Katarzyna Łęga reprezento‑
wała naszą Gminę, a także powiat Aleksandrowski w elimi‑
nacjach Wojewódzkich OTWP w Chełmnie.
Szczególne podziękowania należą się Panu Andrzejowi
Kownackiemu Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Za‑
krzewie za dowiezienie uczniów.
Marek Frątczak
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Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Siniarzewo
13 czerwca 2018 r. z Firmą: GIRDER Sp. z o.o. Sp. K., Al.
Jana Pawła II 15, 87 – 800 Włocławek została podpisana umo‑
wa na wykonanie robót budowlanych związanych z prze‑
budową boiska sportowego w miejscowości Siniarzewo na
kwotę brutto 547 333,16 zł. Zakres robót obejmuje w miejscu
istniejącego boiska do piłki nożnej wykonanie boiska wielo‑

funkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej, ogrodzenie
boiska wraz z piłkochwytem za bramkami, bieżnię o wym. 60
m x 5 m o nawierzchni ziemnej, drenaż odwadniający boisko,
przyłącze kanalizacji deszczowej odprowadzające wody dre‑
nażowe do istniejącej kanalizacji deszczowej, montaż urzą‑
dzeń małej architektury i oświetlenie.
J.B.

300 złotych tyle wynosi świadczenie „Dobry Start”
dla każdego uczącego się dziecka
Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodzi‑
ny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się
w szkole – bez względu na dochody (gdzie szkoła oznacza
szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę po‑
nadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną,
z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę
artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub
nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny
ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wycho‑
wawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Świadczenie
dobry start nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia
rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówka”)
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to
zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun fak‑
tyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy
zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom
dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane
przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie

wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Warto
zauważyć, że gmina będzie wykorzystywać rozwiązania or‑
ganizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy
realizacji świadczenia wychowawczego 500+.
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wycho‑
wawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można skła‑
dać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny
empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu,
rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach
gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia
wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Opracowano na podstawie:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art, 9987,dobry-start-dla-ucznia.html
Joanna Kurzawa
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Nasze ostatnie chwile w przedszkolu
„Dla Ciebie, Mamo…”
22 i 23 maja Krasnale, Muchomorki oraz Mądre Sowy
świętowały Dzień Matki. Przedszkolaki wspaniale zaprezen‑
towały się recytując i inscenizując wiersze, śpiewając piosen‑
ki, tańcząc. A to wszystko dla najważniejszych kobiet w życiu
naszych dzieci – czyli ich ukochanych mam, które z dumą
i wzruszeniem podziwiały artystyczne popisy swoich milu‑
sińskich. Po zakończeniu części artystycznej wszystkie mamy
zostały obdarowane przez swoje pociechy upominkami oraz
słodkimi buziakami.
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Dzień Dziecka

4 czerwca w naszym przedszkolu uroczyście obchodzili‑
śmy Dzień Dziecka, na który wiele dzieci czeka z niecierpliwo‑
ścią. Tego dnia nie zabrakło muzycznych i sportowych atrakcji
w tym dniu na wszystkich czekało wiele atrakcji: była muzyka,
wesołe zabawy oraz zawody sportowe. Wójt Gminy pan Artur
Nenczak, obdarował dzieci słodyczami, a nasza pani dyrek‑
tor Anna Lewandowska pysznymi lodami. Dzień pełen wrażeń
szybko się skończył, ale wspomnienie i radość pozostaną.

„Ostatni dzwonek rozbrzmiewa
z wielką siłą…..”

Podczas uroczystego zakończenia roku przedszkolnego
„Mądre Sowy” żegnały przedszkole, a młodsze dzieci pożegna‑
ły swoich starszych kolegów i koleżanki. Dzieci z naszego przed‑
szkola rozpłynęły się już w wakacyjnych marzeniach, poprzez
letnie piosenki, tańce, wierszyki, które wprowadziły wszystkich
w wakacyjny nastrój. Dziękujemy wszystkim dzieciom za ten
rok, a rodzicom za zaangażowanie i każdą chwilę, kiedy mogli‑
śmy wspólnie myśleć o naszych przedszkolakach.

Rodzinnie czas spędzamy wesołe miny mamy

Pod tym hasłem 16 czerwca odbył się VI Piknik Rodzinny.
Na wspólnych zabawach i rozgrywkach sportowych czas miło
spędzali rodzice wraz z dzieci. Humory wszystkim dopisywały,
wielkim zainteresowaniem cieszyła się dmuchana zjeżdżalnia,
basen z kulkami, malowanie twarzy oraz pokazy strażackie. Po‑
nadto na uczestników pikniku czekała wata cukrowa, hambur‑
gery, kiełbaski z grilla oraz smaczne ciasto. Bardzo dziękujemy
rodzicom za czynny udział w pikniku oraz wszystkim sponso‑
rom a także gimnazjalistkom i panom strażakom.

B. B.

oświata i wychowanie
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Zbieramy owoce całorocznej pracy w Szkole Podstawowej SPSK
im. św. Jose Sancheza del Rio w Siniarzewie
Złota Maska dla naszej grupy teatralnej w Częstochowie
W tym roku już po raz trzeci uczestniczyliśmy w ogólnopolskim
Przeglądzie Teatrów Szkolnych SPSK organizowanym przez Sto‑
warzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie i można
powiedzieć, że naprawdę do trzech razy sztuka. 25 kwietnia nasza
grupa zdobyła Złotą Maskę, czyli I miejsce (w kategorii szkół pod‑
stawowych). Oprócz tego zgarnęliśmy trzy nagrody za najlepsze,
indywidualne kreacje aktorskie, które otrzymali: Dominik Bassa,
Janek Estkowski i Krzysiu Szczerbiak. Wziąwszy pod uwagę bardzo
wysoki poziom konkursu, trzeba przyznać, że to wielki sukces ar‑
tystyczny naszych młodych aktorów oraz olbrzymia motywacja do
dalszej pracy.

Przygoda z TV Trwam
Dziewiątego i dziesiątego maja gościła u nas ekipa popular‑
nego programu telewizyjnego pt. „Ze szkolnej ławki”. Owocem
dwudniowej, wspólnej pracy, jest materiał filmowy prezentu‑
jący naszą placówkę, który został wyemitowany na żywo w TV
TRWAM ósmego maja i który można obejrzeć na stronie inter‑
netowej szkoły. Uczniowie udzielili także wywiadu w studio TV
TRWAM w Toruniu.

grilla oraz słodką niespodziankę. Strzałem w dziesiątkę okazało
się wystawienie przez rodziców i nauczycieli przedstawienia pt.
„Perła Adalminy”.

Tegoroczne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych
Jak co roku chętnie bierzemy udział w wielu konkursach
przedmiotowych. Oto lista zaledwie kilku wybranych sukcesów
zawężona tylko do olimpiad ogólnopolskich oraz tytułów lau‑
reatów.
Paweł Niemczyk – 1. miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie
przedmiotowej z przyrody ALBUS 2018 z przyrody (tytuł laureata
w kategorii klas 4); Igor Przybysz – 3. miejsce w ogólnopolskiej
olimpiadzie przedmiotowej z języka angielskiego EDI PANDA
2018 (tytuł laureata w kategorii klas 5), 3. miejsce w ogólno‑
polskiej olimpiadzie przedmiotowej z języka angielskiego AL‑
BUS 2018 (tytuł laureata w kategorii klas 5); Jan Estkowski – 3.
miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z języka
angielskiego EDI PANDA 2018 (tytuł laureata w kategorii klas 6)
Krzysztof Szczerbiak – 8. miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie
przedmiotowej z języka angielskiego EDI PANDA 2018 (tytuł lau‑
reata w kategorii klas 5); Kinga Kmieć – 9. miejsce w ogólnopol‑
skiej olimpiadzie przedmiotowej z przyrody ALBUS 2018 (tytuł
laureata); Marcel Benedykciński – 11. miejsce w ogólnopolskiej
olimpiadzie przedmiotowej z przyrody OLIMPUS sesja wiosenna
(tytuł laureata w kategorii klas 5).
Pielgrzymka Szkół SPSK na Jasną Górę
18 maja wybraliśmy się na pielgrzymkę do Częstochowy.
Dziękowaliśmy za bardzo pracowity i bardzo owocny rok szkolny
2017/2018, rok, w którym nasza szkoła zyskała wspaniałego pa‑
trona. Prosiliśmy oczywiście o zdrowe, bezpieczne, pełne rado‑
ści wakacje dla nas wszystkich. W modlitwie oraz zabawie brały
udział wspólnoty ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie
z całej Polski. Na miejscu spotkała nas też bardzo miła niespo‑
dzianka. Po koncercie, podczas ogłoszenia wyników konkursu li‑
terackiego okazało się, że Agata Bassa, uczennica klasy 7, otrzy‑
mała wyróżnienie za opowiadanie pt. „Oto ja, poślij mnie”.

Piknik Rodzinny
Czwartego czerwca można było u nas odnaleźć zarówno
coś dla duszy, jak i ciała. Po uroczystej Mszy Świętej odprawio‑
nej przez Proboszcza siniarzewskiej Parafii, ks. Tomasza Bartko‑
wiaka, odbył się Piknik Rodzinny. Każda z klas zaprezentowała
dorobek kulinarny wybranego kraju oraz przeprowadziła quizy
dotyczącego jego historii i kultury. Rada Rodziców przygotowała

Niebawem czas na zasłużony odpoczynek. Życzymy wszystkim
udanej przerwy wakacyjnej, a więcej informacji o naszej szkole
znajdą Państwo na stronie internetowej www.szkolasiniarzewo.pl
Karolina Gralak
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Intensywna wiosna w PSP w Zakrzewie
Wiosna to czas konkursów, w któ‑
rych licznie brali udział nasi ucznio‑
wie – konkursy języka polskiego, ma‑
tematyczne, języka angielskiego... We
wszystkich osiągaliśmy sukcesy. To efekt
wzmożonej pracy dzieci i nauczycieli.
Wszystkim tym, którzy osiągnęli sukces
– gratulujemy! Za tych, którzy podjęli
walkę o sukces trzymamy kciuki w przy‑
szłym roku!

Wycieczki, wycieczki, wycieczki...
• 24 kwietnia 2018 r. grupa uczniów
z klas IV – VI pojechała do miasta,
które w 2 połowie XIX wieku inten‑
sywnie się rozwijało i było przysło‑
wiową „ziemią obiecaną” dla wielu
ludzi. Dzieci miały okazję zobaczyć
pozostałości po wielkoprzemysłowej
Łodzi.

• 9 maja 2018 r. Klasy I – III zwiedza‑
ły Inowrocław. Uczniowie klas I-III
przed spektaklem teatralnym mia‑
ły okazję zwiedzić Park Solankowy,
Izbę Kujawską, Palmiarnię oraz prze‑
spacerować się po słynnych inowro‑
cławskich tężniach.

• 12 czerwca 2018 roku klasy IV – VII
pojechały do Poznania, w którym
miały okazję wziąć udział w warsz‑
tatach pieczenia słynnych rogali
marcińskich.
Majówka, majówka...
W Roku dla Niepodległej majowe
święta postanowiliśmy uczcić nieco ina‑
czej niż zwykle. Po krótkim apelu wyja‑
śniającym, dlaczego nie chodzimy do

szkoły 1, 2 i 3 maja wszyscy uczniowie
klas I – VI odtańczyli na placu przed szko‑
łą poloneza. Skupione na odegraniu swo‑
jej roli dzieciaki wspaniale zaprezentowa‑
ły się w najsłynniejszym polskim tańcu
narodowym.

Wyjazd do teatru
„Książę i żebrak” to dzieło Marka
Twaina, którego adaptację teatralną
obejrzeli uczniowie klas IV – VI w Te‑
atrze Miejskim w Inowrocławiu. Aktorzy
Teatru Narodowego Edukacji połączy‑
li w swoim przedstawieniu tradycyjny
przekaz aktorski z przekazem multime‑
dialnym, co dało ciekawy efekt i podo‑
bało się młodym odbiorcom. Raz jesz‑
cze mogli poznać prawdę, iż nie „szata
zdobi człowieka”.
Koncert dla Rodziców
29 maja 2018 r. uczniowie naszej
szkoły zaprosili swoich Rodziców do
Domu Kultury na specjalnie przygo‑
towany dla nich Koncert. Po raz drugi
miał on formę przeglądu występów
wszystkich uczniów z klas I – VI. Wystą‑
piły wszystkie dzieci, ze wszystkich klas.
Była to wspaniała okazja dla Rodziców,
aby zobaczyli swoją Pociechę na scenie,
wzruszyli się słowami, które wypowia‑
dały i wyśpiewywały dzieciaki, poza‑
chwycali tym, co potrafią zrobić.

IV Dzień Profilaktyki
8 czerwca 2018 r. odbył się IV Dzień
Profilaktyki przygotowany przez Zespół
Szkół w Zakrzewie. Wzięły w nim udział
klasy IV – VII. Hasłem przewodnim te‑
gorocznego spotkania była: TOLERAN‑
CJA. Zgromadzeni w sali gimnastycznej
uczniowie obejrzeli film „Wartości” oraz

„Fantastyczne Latające Książki Pana
Morrisa Lessmore”. Wysłuchali występu
szkolnego chóru i bawili się w kalambu‑
ry. Wzięli udział w różnych panelach ze
specjalistami. Grupa uczniów z różnych
klas spotkała się na wspólnym czytaniu.
Ogłoszono również wyniki konkursu li‑
terackiego, w którym zostali nagrodzeni
uczniowie naszej szkoły. Przez cały czas
mogli posilać się owocami i warzywami
przygotowanymi na ten dzień.

Około godziny 12 odbyła się corocz‑
na impreza sportowa „Biegam, bo lu‑
bię”, w której wzięli udział już uczniowie
wszystkich klas I – VII.

Jedziemy na rajd... albo idziemy do
kina
Po raz pierwszy w tym roku ucznio‑
wie klas IV – VII mieli okazję sprawdzić
swoje umiejętności i kondycję w rajdzie
rowerowym. Ci, którzy mieli sprawne
rowery i chęci, przemierzyli 20.06.2018
r. trasę Zakrzewo – Płowce – Zakrze‑
wo. Było aktywnie, ciepło, momentami
trudno, ale radośnie. Wszyscy szykują
się już na następną tego typu wyprawę.

W czasie gdy „starszaki” jechały do
Płowiec klasy I – III udały się „do kina”.
W Sali Domu Kultury w Zakrzewie odbył
się pokaz filmu w 3D „Dzikie z natury”.
A. Błachowicz
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Wieści z PSP w Sędzinie
Eko – malowanie
24 kwietnia wszyscy uczniowie brali udział w warsztatach
kreatywno-edukacyjnych „Odkrywaj i poznawaj świat z wyspą
młodych Kolumbów”. Bardzo miło i szybko upłynął nam czas na
ozdabianiu ekologicznych, bawełnianych toreb, gdyż Eko – malo‑
wanie pochłonęło nas bez reszty. Wykonane torby prezentowały
się wspaniale. Kolorowe, w przeróżne wzory, z pewnością posłużą
nam długo. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy także ciekawego
wykładu na temat ochrony środowiska i segregowania śmieci.

„RODZINA, ACH RODZINA”
4 czerwca zorganizowaliśmy Dzień Rodziny pod hasłem:
„Rodzina, ach rodzina”. Od rana dzieci zaprezentowały część
artystyczną. Następnie niespodzianek nie było końca. Był kącik
zdrowia, urody: pani kosmetyczka i fryzjerka, galeria portretów
rodziców. Tatusiowie podziwiali różnego rodzaju motocykle.
Tego dnia dzieci mogły zrelaksować się na zjeżdżalniach, dmu‑
chańcach, posłuchać muzyki, uczestniczyć w zawodach sporto‑
wych oraz zregenerować i posilić się w kąciku gastronomicznym.
Dodatkową atrakcją była wizyta służb mundurowych: straży po‑
żarnej z wozem bojowym oraz policjantów z Aleksandrowa Kuj.
Robiliśmy też pamiątkowe zdjęcia w fotobudce. Mamy nadzieję,
że ten dzień na stałe wpisze się do kalendarza imprez szkolnych.
M. Gruzel

„MIECZE I FORTEPIAN…”
Czerwiec to czas podsumowań, wyjazdów i wycieczek. Rów‑
nież i w tym roku mieliśmy okazję ruszyć w nieznane. 12 czerwca
uczniowie klas I – IV odwiedzili Golub Dobrzyń, Szafarnię oraz To‑
ruń. Wyjazd ten pozwolił nam przenieść się w czasie i podziwiać
zabytkowe komnaty, stroje, zbroje rycerskie, poznawać legendy

i różne ciekawostki z odległych czasów. A że wakacje bardzo bli‑
sko, także i my mogliśmy dowiedzieć się, gdzie wolny czas spędzał
Fryderyk Chopin. Była to Szafarnia. Wysłuchaliśmy interesującej
audycji muzycznej i sami stanęliśmy pod lipą, gdzie odpoczywał
ten wielki kompozytor. Wyjazd ten dostarczył nam wielu niezapo‑
mnianych wrażeń i na długo zostanie w naszej pamięci.
M. Gruzel
„POMÓŻ OLIWII”
Z inicjatywy ks. prob. Karola Kaczewiaka został powołany
wolontariat uczniów naszej szkoły. Była ona wynikiem listu in‑
tencyjnego z prośbą Kujawskiej Sekcji Ratowniczej. 17.06.18 r.
wolontariusze zebrali ofiary pieniężne dla Oliwii zmagającej się
z chorobą nowotworową. Zebraliśmy 4000 zł. Wszystkim ofiaro‑
dawcom dziękujemy.
M. Gruzel
Rajd Rowerowy
18 czerwca 2018r. W PSP w Sędzinie odbyła się wycieczka
rowerowo-krajoznawcza do Kruszwicy. Wycieczkę rowerową
zorganizowali dwaj nauczycieli PSP w Sędzinie przy współpracy
z rodzicami. Grupa cyklistów z klas IV-VII licząca kilkudziesięciu
uczniów i kilkoro rodziców wzięła po raz pierwszy udział w ta‑
kiej formie spędzania czasu wolnego.
M. Gołębiowski

Kórnik i Poznań
Uczniowie klas starszych 19 czerwca wybrali się na szkolną wy‑
cieczkę do Kórnika i Poznania. Rozpoczęliśmy od zwiedzania za‑
bytkowej rezydencji historycznych rodów Górków i Działyńskich
w Kórniku. Następnie udaliśmy się do poznańskiej Palmiarni, która
jest największa w Europie. Spacerowaliśmy też po Rynku, gdzie
kupiliśmy pamiątki i wysłuchaliśmy legendarnych ciekawostek do‑
tyczących odwiedzanych miejsc. Zachwyciło nas Muzeum Rogala,
bowiem poznaliśmy tajniki wiedzy na temat pieczenia Rogali Świę‑
tomarcińskich, usłyszeliśmy także historię Poznania, opowiedzianą
gwarą poznańską. Dawno nie zwiedzaliśmy urokliwej Wielkopolski,
dlatego też wycieczka bardzo nam się podobała.

Zakończenie roku szkolnego
22 czerwca uczniowie zakończyli rok szkolny 2017/2018.
Po Mszy Świętej z sędzińskiego Kościoła udaliśmy się do szko‑
ły. Pan dyrektor wręczył uczniom świadectwa z wyróżnieniem
oraz nagrody książkowe, następnie pozostałe świadectwa roz‑
dali wychowawcy w klasach. Rok szkolny 2017/2018, po podsu‑
mowaniu pracy i podziękowaniach, został oficjalnie zamknięty.
Wszyscy życzyli sobie udanych, ciekawych i pełnych odpoczyn‑
ku oraz przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Do zobaczenie
3 września na rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019!
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Przegląd wydarzeń w Kasprowiczu
„W podróży po
Polsce”
W myśl po‑
wiedzenia „Po‑
dróże kształcą”
przed zakończeniem roku szkolnego
gimnazjaliści uczestniczyli w wyciecz‑
kach po Polsce. Tym razem zwiedza‑
liśmy Wrocław i Warszawę. 7 maja
grupa 44 uczniów pod opieką czte‑
rech nauczycieli odwiedziła Wrocław.
Program wycieczki obejmował m.in.:
pobyt w Afrykarium i ogrodzie zoologicznym, zwiedzanie Panoramy Racławickiej i Starego Rynku, wjazd na 49
piętro Sky Tower.

Dowiedzieli się o budowie, zacho‑
waniu i strategiach życiowych danego
gatunku. Usłyszeli wiele ciekawostek
o tych ptakach. Podziwiali upierzenie
oraz zwinność z jaką latają, a także
mieli okazję usłyszeć ich głosy. Po za‑
kończonej lekcji, ogromną atrakcją dla
chętnych osób była możliwość zrobie‑
nia pamiątkowego zdjęcia z płomyków‑
ką Fioną, która cierpliwie pozowała do
wszystkich zdjęć.
E. Marek, S. Ryniecki

Miesiąc po atrakcjach edukacyjno‑
-turystycznych Wrocławia odwiedzi‑
liśmy Warszawę. Zwiedzanie Stolicy
rozpoczęliśmy od pobytu na Starym
Mieście, Placu Zamkowym i Krakowskim Przedmieściu.

Dużą atrakcją okazał się pobyt
w Zamku Królewskim. Następnie po‑
dzieleni na grupy zwiedziliśmy Belweder i Łazienki Królewskie. Kształtując
postawy patriotyczne oraz szacunek
do polskiego dziedzictwa narodowego
i kulturowego zwiedzanie Stolicy za‑
kończyliśmy pobytem na Placu Piłsudskiego i pamiątkowym zdjęciem przy
Grobie Nieznanego Żołnierza. Wró‑
ciliśmy bogatsi o nowe doświadczenia
i wiedzę edukacyjną oraz bardziej zin‑
tegrowani.
A. Lewandowska

„Żywa lekcja przyrody”
10 maja 2018 r. uczniowie szkoły
podstawowej oraz gimnazjum uczestni‑
czyli w lekcji przyrody, którą przeprowa‑
dzili opiekunowie ptaków drapieżnych
z Zielonych Lekcji z Gdańska. Podczas
zajęć uczniowie zobaczyli żywe ptaki ta‑
kie jak: jastrzębie, sokoły, sowy: puchacza, płomykówkę i pójdźkę.

„Jak nie czytam, jak czytam”
8 czerwca bieżącego roku dwu‑
dziestoosobowa grupa uczniów ze
szkoły podstawowej oraz gimnazjum
wraz z nauczycielami: pp. Kingą Paw‑
licką i Violettą Werner uczestniczyła
w Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej
pt.: „Jak nie czytam, jak czytam”.
Wszyscy z wielkim zapałem czytali przy‑
niesione przez siebie książki w pracowni
polonistycznej: siedząc wygodnie w fo‑
telach, na kanapach, krzesłach, a nawet
siedząc lub leżąc na dywanie.

Organizator akcji – biblioteka szkol‑
na – przygotowała dla uczestników
słodki poczęstunek, który dodatkowo
umilił czas. Wszyscy uczestnicy akcji byli
bardzo zadowoleni i szczęśliwi, że mogli
razem wspólnie poczytać w przyjemnej
atmosferze, po cichu, każdy to co lubi.
Kinga Pawlicka

„IV Szkolny Dzień Profilaktyki”
8 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół
w Zakrzewie odbył się IV Szkolny Dzień
Profilaktyki. W akcję zostali włączeni
uczniowie klas IV – VII szkoły podstawo‑
wej i gimnazjum. Tematem przewodnim
IV SDP były „Wartości w naszym życiu”.

Uczniowie rozpoczęli ten dzień od
projekcji krótkometrażowych filmików
i prezentacji na temat wartości w życiu
młodego człowieka. Odbyły się panele
dyskusyjne i zajęcia warsztatowe dla
uczniów prowadzone przez specjali‑
stów. Wśród zaproszonych gości zna‑
leźli się: pp. Teresa Banasiak i Jolanta
Aleksiuk z Sanepidu w Aleksandrowie
Kujawskim, p. Anna Puścińska z Ku‑
jawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji
Nauczycieli we Włocławku, p. Małgorzata Czerwińska z Poradni Psycholo‑
giczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie
Kujawskim, p. Monika Sicińska-Podobieńska – socjoterapeuta, pp. Magdalena Jóźwiak i Marcin Osielski
z Komendy Powiatowej Policji w Alek‑
sandrowie Kujawskim, p. Dorota Marjańska z Sądu Rejonowego w Aleksan‑
drowie Kujawskim, p. Dorota Filipiak
z Ośrodka Zdrowia w Zakrzewie.

Uczniowie mięli możliwość wzięcia
udziału w konkursie na pracę literacką
o wartościach, który odbył się w dwóch
grupach wiekowych. W grupie pierw‑
szej zwycięzcą został Andrzej Depka-Prądzyński, uczeń klasy IVa szkoły podstawowej, w drugiej grupie
pierwsze miejsce zdobyła uczennica
klasy IIIa gimnazjum, Eliza Roszak.
Odbyło się także przedstawienie edu‑
kacyjno-profilaktyczne teatru cieni pod
tytułem „Cień wartości”, którymi ak‑
torami byli nasi uczniowie: uczennica
klasy VII – Kinga Markowska, uczniowie klasy IIIa gimnazjum: Kinga Chęć,
Weronika Balcerak, Kacper Barszcz,
Cezary Kulpa, Eliza Roszak, Hubert
Kazimierczak.
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Nie mogło zabraknąć występu
szkolnego chóru, który na tę okazję
przygotował repertuar zgodny z te‑
gorocznym tematem IV SDP. Wszystkim osobom, które włączyły się
w przygotowanie i realizację tego
dnia serdecznie dziękujemy!!!

w realizacji zaplanowanych przedsię‑
wzięć i liczymy na dalszą współpracę.

13
którzy w 100 procentach ukończyli
Gimnazjum w Zakrzewie. W tradycyj‑
nych togach i biretach prezentowali się
dojrzale i świątecznie. Chwile wzrusze‑
nia i wreszcie czas na zasłużony odpo‑
czynek – WAKACJE!

K. Maciejewska

„Pomagamy i MY”
Szkolny Klub Wolontariatu działają‑
cy w Zespole Szkół w Zakrzewie w dru‑
gim semestrze działał równie prężnie jak
w pierwszym. Zorganizowano między
innymi zbiórkę nakrętek, które przeka‑
zano dla chorującego na Zespół Downa
chłopca. Po raz drugi odbyła się zbiórka środków higienicznych dla dzieci,
tym razem podopiecznych Placówki
Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim. Odbyły się warsztaty plastycz‑
ne dla wolontariuszy. Uczniowie wy‑
konywali kartki okolicznościowe, które
podczas zebrań z rodzicami sprzedawa‑
no, a pieniądze ze sprzedaży przezna‑
czone zostały na zakup dodatkowych
środków higienicznych. Uczniowie klas
trzecich gimnazjum wspierali działalność świetlicy socjoterapeutycznej
w Zakrzewie, poprzez pomoc dzieciom
w odrabianiu prac domowych, czy też
organizowaniu dla nich różnego ro‑
dzaju zabaw. Dziękujemy wszystkim
uczniom i ich rodzicom za pomoc

K. Maciejewska

„Gimnazjaliści na finiszu”
15 czerwca tradycyjnie odbył się bal
trzecioklasistów. Wspólnie z Rodzicami
i Nauczycielami uczniowie świętowali
zbliżający się koniec edukacji gimna‑
zjalnej, a ten nadszedł szybko, bo 22
czerwca. Jak zawsze było bardzo uro‑
czyście. Pożegnaliśmy absolwentów,

A. Lewandowska

kultura, sport, rekreacja

KGW Siniarzewo
13 maja odbyły się XIX Targi Turystyczno- Ogrodnicze
„Lato na wsi’’- Święto Smaku i Tradycji w Minikowie. W cza‑
sie imprezy po raz drugi powiaty stanęły w szranki rywalizacji
o przechodni Puchar Powiatu. Podczas targów reprezentacje
rywalizowały w wielu konkurencjach, między innymi: przecią‑
ganie liny, waga czy jedzenie udek na czas. Stoisko powiatu
aleksandrowskiego zostało przygotowane przez Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Siniarzewie przy współpracy Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Aleksandrowie Kujawskim, Domu
Kultury w Zakrzewie oraz Urzędu Gminy w Zakrzewie. Na
naszym stoisku zwiedzający mogli skosztować wielu potraw,
m.in. tort przygotowany przez Barbarę Kozłowską, czarninę
z kluskami ziemniaczanymi, paszteciki, gołąbki z kapusty oraz
bigos przygotowany przez Ewę Miśkiewicz, Ewę Szortykę,
Jadwigę Śmichurę, Ewę Szmagałę, Mariolę Szortykę, Jadwi‑
gę Perzyńską, Iwonę Ziemiecką oraz Grażynę Gołębiowską.

Corocznie podczas targów „Lato na wsi’’ dokonywana jest
ocena potraw i produktów zgłoszonych do konkursu „Nasze
kulinarne dziedzictwo – smaki Regionów”. Nasze koło zdo‑
było I nagrodę za makowiec na amoniaku wykonany metodą
tradycyjną przez Bernadetę Stolcman.
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Mamy również za sobą przygotowania „Sołtysiady’’ ra‑
zem z sołtysem Siniarzewa. Piękna, ciepła pogoda i cudow‑
ne położenie w naszym parku koło szkoły oraz wspaniałe
przysmaki przygotowane przez nasze Panie zagwarantowały
sukces tej imprezie. Dziękujemy naszym sponsorom, firmie
„MasDrob” oraz „CzejDag’’, że pamiętali o Nas i Szkole Pod‑
stawowej za udostępnienie budynku na potrzeby pikniku.

Przed nami natomiast wycieczka na Mazury. W progra‑
mie Zamek w Lidzbarku Warmińskim, msza święta i koncert
organowy w Świętej Lipce oraz bunkry Hitlera w Gierłożu.
Chętnych serdecznie zapraszamy do kontaktu: 663254948.
B. Stolcman

Biblioteczne a...b... c...

Turniej Piłki Nożnej

W 9 czerwca biblioteka uczestniczyła w „Nocy bibliotek”.
Uczestnicy zmierzyli się z krzyżówkowym łamaniem głowy,
rebusami, wykreślankami itp. Obejrzeli również naszą wieś
z różnych okresów w albumach „Zakrzewo na starej fotogra‑
fii”. A o godz. 22.00 w blasku pochodni wyruszyli na historycz‑
ny spacer ulicami Zakrzewa. Wspominali znaną przez siebie
historię miejscowości, zabytków i ludzi żyjących w dawnych
czasach. Przy zakrzewskim dworku powitał ich duch pięknej
Helenki Modlińskiej z Goreckich. Spotkanie przebiegło w miłej
i sympatycznej atmosferze. Uczestnicy rozstali się z myślą, że
spotkają się znów za rok. A więc do zobaczenia…

10 czerwca na boisku sportowym Publicznego Gimna‑
zjum w Zakrzewie odbył się XIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Zakrzewo. W zawodach uczestniczyły trzy dru‑
żyny. Poniżej klasyfikacja Turnieju.

E.K.

Nazwa drużyny
WKS Kiszonka Sędzin
KIPSTA TEAM
Lech Seroczki

Zajęte miejsce w turnieju
I
II
III

Zwycięskiej drużynie gratulujemy, a wszystkim zawodni‑
kom dziękujemy za udział w Turnieju.

R. Ćwikliński

kultura, sport, rekreacja
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W GMINIE ZAKRZEWO
II kwartał 2018 r. był bardzo pracowity dla wszystkich,
którzy aktywnie biorą udział w sekcjach i proponowanych
zajęciach w Domu Kultury w Zakrzewie.
W kwietniu świętowano Międzynarodowy Dzień Tańca.
Na scenie Domu Kultury zaprezentowały się zespoły tanecz‑
ne m.in. z Wilczyna, Ślesina, Jezior Wielkich oraz wszystkie
grupy taneczne działające w Domu Kultury. Ponad stu mło‑
dych artystów wspólnie bawili się, zdobywali nowe umiejęt‑
ności i przede wszystkim rozwijali swoją wielką pasję, jaką
jest taniec.
Dla dorosłych mieszkańców przeprowadzone zostały
warsztaty rękodzielnicze. Panie miały możliwość zmierze‑
nia się z maszyną do szycia. Warsztaty były bardzo ciekawe,
a w wielu paniach rozbudziły zainteresowanie szyciem ma‑
szynowym
3 maja w Domu Kultury zaprezentował się duet arty‑
stów z Krakowa w repertuarze piosenek z ostatnich dekad.
Wszystko przeplatane było skeczami i dowcipami, które na‑
gradzano oklaskami.
10 czerwca odbył się Dzień Dziecka, w którym brały udział
dzieci i młodzież z terenu całej gminy Zakrzewo. Podczas im‑
prezy skorzystać można było z dmuchawców, były przejażdż‑
ki na kucyku i po raz pierwszy przejażdżki zaprzęgiem kon‑
nym. Zabawę umilał teatr „Pomarańczowy cylinder”, który
prowadził konkursy dla wszystkich uczestników. Nie zabrakło
zwariowanego fryzjera i malowania buzi. Podczas obchodów
Dnia Dziecka rozegrany został turniej dziecięcych i młodzie‑
żowych drużyn piłki nożnej oraz turnieje dorosłych piłkarzy.
Dla wszystkich przygotowano kiełbaski z grilla i słodkie na‑
poje. Dziękujemy naszym Ochotniczym Strażom Pożarnym
z Sędzina, Kol. Bodzanowskiej i Zakrzewa za wspaniały pokaz
sikawek ręcznych i widowiskowe fontanny i kurtyny wodne
dla dzieci. Jak co roku w niebo poszybowały setki balonów
z życzeniami do dzieci ze wszystkich stron świata.

Od 25 czerwca odbywały się także zajęcia wakacyjne,
o których w kolejnym numerze.
Sekcje bardzo aktywnie reprezentowały gminę Zakrzewo
na licznych uroczystościach. Orkiestra Dęta uświetniała swo‑
im występem obchody 3 Maja w Lipnie oraz piknik charyta‑
tywny w Toruniu.
Kabaret „Byle do 100-tki” wyjechał z gościnnym występem
do Wonorza, gdzie w Środowiskowym Domu Pomocy Społecz‑
nej zabawiali podopiecznych dowcipem, żartem i piosenką.
W miesiącu maju młodzież z sekcji piłki nożnej wyjechała
na II Ogólnopolski Turniej Piłkarski dla dzieci z małych miej‑
scowości PROCAM CUP. Było to niezwykle ważne wydarzenie
dla młodych sportowców, którzy w takiej imprezie sportowej
brali udział pierwszy raz. Nie zabrakło goli, okrzyków rado‑
ści, upominków i oczywiście pucharu.
Sekcje taneczne brały udział w turniejach i przeglądach.
Sekcja break dance była w Krzyżówkach, gdzie po raz pierw‑
szy występowała przed tak liczną publicznością. Sekcja tań‑
ca nowoczesnego wyjeżdżała m.in. do Bydgoszczy, Ślesina,
Wilczyna, Przysieka, Piotrkowa Kuj., Bądkowa biorąc udział
w turniejach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogól‑
nopolskim. Za każdym razem wracali z pucharami i miej‑
scami na podium. Sukcesy cieszą tym bardziej, że również
młodsze grupy zdobywają nagrody i kilkuletnia praca zaczy‑
na przynosić rezultaty.
W czerwcu Klub Seniora obchodził 10-lecie działalności.
Były występy artystyczne, przemówienia, podpisy w kroni‑
ce i wiele wzruszających momentów. Zaprzyjaźnione kluby
wspólnie z naszymi członkami klubu bawili się do późnych
godzin nocnych.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas w działa‑
niach, aktywnie uczestniczą w zajęciach, rozwijają swoje pa‑
sje i zainteresowania i promują gminę Zakrzewo.
Bartosz Podobieński
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