Wybitnie uzdolnieni

Nagrodzeni stypendyści oraz Dyrektorzy szkół: P. Anna Lewandowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Zakrzewie, P. Agnieszka Pielka
– Wicedyrektor Szkoły Podstawowej SPSK w Siniarzewie, P. Marek Kurant – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sędzinie

Rodzice nagrodzonych stypendystów

Szerzej w artykule UROCZYSTA SESJA RADY GMINY
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„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,
jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.”
Paulo Coelho

Tradycyjnie na czerwcowej Sesji Rady Gminy gościmy wybitnie uzdolnionych uczniów, ich rodziców oraz dyrektorów szkół.
Stypendia Wójta Gminy przydzielane są według zasad zawartych w uchwale Rady Gminy z dnia 21 marca 2014 r. ze
zm. 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”.
W związku ze zmianami w systemie oświaty wprowadzonymi Ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., które
dotyczą wygaszenia gimnazjum i przywrócenia 8-letniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 do otrzymania
stypendium mogą być typowani uczniowie klas V i VI, VII, VIII
szkół podstawowych i uczniowie III klasy gimnazjum.
Przewidziane jest również stypendium dla jednego ucznia
gimnazjum i szkoły podstawowej, który przez cały okres pobierania nauki w danej szkole uzyskiwał najwyższą średnią
ocen, co wiąże się z nadaniem tytułu „Prymusa Gimnazjum” i „Prymusa Szkoły Podstawowej”.
W roku szkolnym 2018/2019 zaszczytny tytuł stypendysty
uzyskali:
Szkoła Podstawowa w Zakrzewie:
Jakub Szczepański, Andrzej Depka Prądzyński, Zuzanna Matusiak, Bartosz Szczepański, Kacper Tokarski, Mateusz Kowalczyk, Hubert Kruszewski, Weronika Tomaszewska, Julia Błońska, Julia Chojnacka, Nina Wilniewczyc, Julia Włochowicz.
Prymus Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Zakrzewie:
Alicja Golenia

Prymus Gimnazjum w Zespole Szkół w Zakrzewie:
Oliwia Łukomska
Szkoła Podstawowa w Sędzinie:
Marcel Gruzel, Michalina Grzegórska,
Mateusz Mrówczyński, Zuzanna Trajder
Szkoła Podstawowa SPSK
im. Św. Józefa Sancheza del Rio w Siniarzewie:
Jan Estkowski, Igor Przybysz
Prymus Szkoły Podstawowej
im. Św. Józefa Sancheza del Rio w Siniarzewie:
Radosław Rybacki
List gratulacyjny otrzymali Państwo:
Iwona i Robert Szczepańscy, Katarzyna i Maciej Depka
Prądzyńscy, Renata i Piotr Matusiak, Arleta i Andrzej Szczepańscy, Magdalena i Wojciech Tokarscy, Marlena i Grzegorz
Kowalczykowie, Ewelina i Krzysztof Kruszewscy, Anna i Jan
Tomaszewscy, Joanna i Marcin Błońscy, Edyta i Tomasz Chojnaccy, Aleksandra i Michał Wilniewczyc, Kinga i Arkadiusz
Włochowicz, Magdalena i Ariel Golenia, Anna i Janusz Łukomscy, Monika i Leszek Gruzel, Magdalena i Tomasz Grzegórscy, Agnieszka i Sławomir Mrówczyńscy, Małgorzata
i Krzysztof Trajder, Mirosława i Piotr Estkowscy, Lidia i Jarosław Przybysz, Róża i Radosław Rybaccy
Drodzy Uczniowie składamy Wam serdeczne gratulacje,
życząc jednocześnie Waszym następcom, aby z równym zaangażowaniem i efektami zdobywali wiedzę i rozwijali swoje
zainteresowania.
Życzymy słonecznych wakacji, pełnych niezapomnianych
wrażeń.
Monika Sicińska-Podobieńska

Wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019
Zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019, rok ciężkiej pracy,
trudnych decyzji, ale przede wszystkim dużych sukcesów.
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zespole Szkół
w Zakrzewie po raz ostatni pisali egzamin gimnazjalisty. Po raz
pierwszy uczniowie klasy ósmej Publicznej Szkoły Podstawo-

wej w Zakrzewie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie
pisali egzamin ósmoklasisty, od którego wyników zależy znalezienie miejsca w wymarzonej szkole średniej. Poniżej przedstawiamy średnie wyniki procentowe III kl. gimnazjum i VIII
klasy szkoły podstawowej oraz dla porównania średnie wyniki
w powiecie, województwie, kraju i kraju – szkoły wiejskie.
Średni wynik procentowy egzaminu

Bloki/przedmioty

Szkoły podstawowe
w zakrzewie
Wynik
procentowy

Powiat
aleksandrowski

Województwo
kujawsko-pomorskie

Kraj

Kraj szkoły
wiejskie

60 %

63 %

59 %

39 %

42 %

45 %

39 %

Liczba
zdających
BLOK HUMANISTYCZNY

Z zakresu języka polskiego

61 %

38

60 %

BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
Z zakresu matematyki

37 %

38
CZĘŚĆ JĘZYKOWA

Język angielski – poziom podstawowy

42 %

37

51 %

55 %

59 %

49 %

Język niemiecki – poziom podstawowy

—

1

23 %

33 %

42 %

36 %

Województwo
kujawsko-pomorskie

Kraj

Kraj szkoły
wiejskie

Średni wynik procentowy egzaminu
Bloki/przedmioty

Publiczne Gimnazjum
im. Jana Kasprowicza
w Zespole Szkół w Zakrzewie
Wynik
procentowy

Powiat
aleksandrowski

Liczba
zdających
BLOK HUMANISTYCZNY

Z zakresu języka polskiego

65 %

26

60 %

61 %

63 %

62 %

Z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie

53 %

26

56 %

57 %

59 %

57 %

Z zakresu matematyki

41 %

26

37 %

47 %

43 %

40 %

Z zakresu przedmiotów przyrodnicznych

48 %

26

45 %

40 %

49 %

47 %

BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

CZĘŚĆ JĘZYKOWA
Język angielski – poziom podstawowy

56 %

19

62 %

65 %

68 %

62 %

Język angielski – poziom rozszerzony

39 %

19

47 %

49 %

53 %

45 %

Język niemiecki – poziom podstawowy

36 %

7

40 %

45 %

51 %

48 %
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Umowa na modernizację drogi

24 kwietnia odbyła się V Sesja Radny Gminy, na której podjęto następujące uchwały:
1) Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Zakrzewo na rok 2019.
2) Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2019‑2028.
3) W sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzewo.
4) W sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za
inkaso na terenie Gminy Zakrzewo.
5) W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Zakrzewo.
23 maja br. na wniosek Wójta Gminy zwołano Sesję nadzwyczajną, na której Radni zdecydowali o przyjęciu:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019,
2) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019‑2028.
21 czerwca br. odbyła się VII Sesja Rady Gminy. Na której
Radni podjęli dziesięć uchwał:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019,
2) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019‑2028,
3) w sprawie udzielenia wójtowi gminy Zakrzewo wotum zaufania,
4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za
2018 rok,
5) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zakrzewo absolutorium za 2018 rok,
6) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Zakrzewo,
7) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
8) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych
wchodzących w skład zasobu gminy Zakrzewo,
9) w sprawie ustanowienia prawa przechodu i przejazdu przez
nieruchomość położoną w obrębie Zakrzewo, oznaczoną
jako działka ewidencyjna nr 141/16, stanowiącą własność
Gminy Zakrzewo,
10) w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.
Na tej Sesji zostały wręczone stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom naszej Gminy.
M.K.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej w drugim terminie 2019 r.

W 2019 r.w drugim terminie producent rolny może składać do Wójta Gminy Zakrzewo wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
– od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego
wraz z fakturami VAT/lub ich kopiami/potwierdzającymi
zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie
od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi 100,00zł. na każdy hektar użytków rolnych, oraz 30,00zł. na średnią roczną
liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r./Dz. U. z 2018,
poz. 2313/, stawkę zwrotu ustala się w wysokości 1,00 zł. na
1 litr oleju.
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1-31 października 2019 r.
M.R.

22 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Wójt
Gminy Zakrzewo Pan Artur Nenczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Ewy Milewskiej, podpisał umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim na modernizację drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bachorza przy
udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.
Przyznana została dotacja w wysokości 81 000,00 zł.

Umowa na przebudowę drogi gminnej

14 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” spółka
z o.o., ul. Budowlana 38, 88 – 100 Inowrocław, na wykonanie
robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr
160619C Bachorza – Narkowo, od km 1+050 do km 1+923,19.
Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca o grubości 4 cm i warstwa ścieralna
o grubości 4 cm) na podbudowie z kruszywa o grubości 20 cm
oraz warstwy odsączającej o grubości 22 cm, umocnienie poboczy kruszywem o grubości 15 cm i szerokości 75 cm. Wartość
robót brutto 722 170,06 zł. Umowny termin zakończenia robót
wyznaczono na 20 września 2019 r.
J.B.

Rozliczenie budżetu za rok 2018
W wyniku przyjętych zmian budżet Gminy Zakrzewo na dzień
31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:
Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosił
17 730 183,34 zł, a realizacja 17 053 539,20 zł, co stanowi
96,18%.
Źródła pochodzenia dochodów to:
– dotacje na zadania zlecone – 4 446 426,92 zł,
– dotacje na zadania własne 563 540,52 zł,
– subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) –
3 822 187,00 zł,
– dochody podatkowe (podatki, opłaty) – 5 732 882,06 zł,
– podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego –
536 573,00 zł,
– dotacje z Urzędu Marszałkowskiego – 395 329,30 zł,
– opłaty za pobraną wodę – 524 787,69 zł,
– opłaty za odprowadzone ścieki – 331 963,13 zł,
– opłaty za odebrane odpady komunalne – 269 340,94 zł,
– dochody z gospodarowania mieniem – 91 588,57 zł,
– pozostałe – 338 920,07 zł.
Natomiast wydatki na planowane 19 362 682,34 zł zostały zrealizowane w wysokości 18 418 589,17 zł, co stanowi
95,12%.
Realizacja wydatków przez jednostki organizacyjne:
– Urząd Gminy – 7 283 950,87 zł (w tym 2 497 107,26 inwestycje),
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 938 542,51 zł,
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie – 1 122 846,65 zł,
– Zespół Szkół w Zakrzewie – 3 307 328,67 zł,
– Szkoła Podstawowa SPSK w Siniarzewie – 886 553,28 zł,
– Centrum Usług Oświatowych – 508 367,19 zł,
– Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja) – 91 000,00 zł,
– Dom Kultury w Zakrzewie (dotacja) – 280 000,00 zł.
Budżet na rok 2018 przyjęty Uchwałą Nr XXVII/166/2017
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2017 roku zakładał deficyt w wysokości 1 250 000,00 zł. W trakcie realizacji dochodów
i wydatków w ciągu roku deficyt został zwiększony do wysokości 1 632 499,00zł. W efekcie na koniec roku sprawozdawczego
deficyt budżetu wynosił 1 365 049,97 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Zakrzewo posiadała zadłużenie w wysokości 2 658 850,00 zł, co stanowi
15,59% zrealizowanych dochodów za rok 2018.
Plan spłat rat wcześniej zaciągniętych pożyczek wynosił
128 995,00 zł, i w takiej wysokości został w ciągu roku zrealizowany.
Pożyczki zaciągane są przede wszystkim celem wspomagania
realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do planu przez Radę
Gminy Zakrzewo.
E.M.
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Korzystne zmiany w 2019 roku w Karcie Dużej Rodziny
Od 1 stycznia 2019 roku wniosek o wydanie Karty Dużej
Rodziny będą mogli złożyć również rodzice, którzy mieli –
a już nie mają – na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci.
Nie będą miały znaczenia np. wiek dzieci, zarobki itd. Po
prostu – każdy, kto posiada czy posiadał troje dzieci, nawet już dorosłych, będzie mógł otrzymać Kartę Dużej Rodziny. Karta będzie wydawana bezterminowo. Przypomnijmy,
w ramach posiadanej Karty Dużej Rodziny osoby mogą korzystać z wielu ulg i zniżek oferowanych przez ogólnopolskie sieci
takie jak: Energa, Play, PKP, Carrefour, C A, Orange itd.
Karta Dużej Rodziny jest dostępna również w formie
aplikacji na smartfona lub tablet, dlatego zachęcamy mieszkańców i posiadających tradycyjną – plastikową Kartę Dużej Rodziny o złożenie wniosku na elektroniczną jej wersję.

Aby korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny, należy złożyć
wniosek w urzędzie gminy lub on-line na https://empatia.
mpips.gov.pl. Wydanie KDR jest bezpłatne.
Rodziny, które dołączą do programu KDR mogą wnioskować od razu o wydanie dwóch form KDR bezpłatnie.
WAŻNE:
Jeżeli osoba wystąpiła z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej (plastikowej) Karty Dużej Rodziny do 31 grudnia 2017
roku to jest zwolniona z opłaty za elektroniczną jej wersję.
Warunkiem jest, aby wniosek o przyznanie karty elektronicznej złożyła do 31 grudnia 2019 roku.
Szczegółowe informacje oraz wniosek o wydanie karty
można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zakrzewie ul. Leśna 1 – w pokoju nr 11, tel. 54 2720936.

500 + PO NOWEMU

500 zł na każde dziecko
do ukończenia 18 roku
życia
Brak kryterium dochodowego
Niepotrzebne
zaświadczenie o alimentach
W 2019 roku wnioski będzie
można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od
1 sierpnia, a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r. (od
1 sierpnia będzie można składać
wnioski o świadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny i dobry
start- 300+)
Jeśli wnioskodawca złoży
wniosek w okresie lipiec- wrzesień 2019 r., świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem
od 1 lipca 2019r. Natomiast
w razie złożenia wniosku po 30
września 2019 r. świadczenie
zostanie przyznane od miesiąca
złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za lipiec i sierpień.
Więcej informacji udziela
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie tel. 54 272
0936

w samorządzie i o samorzĄdzie

„Nasza szkoła kluczem
do sukcesu”
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Tym samym 1 września 2019 r. na terenie gminy funkcjonować będą dwie szkoły podstawowe, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Zakrzewo oraz niepubliczna szkoła
podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół Katolickich w Częstochowie.
Monika Sicińska-Podobieńska

Od miesiąca września szkoła podstawowa w Zakrzewie
oraz szkoła podstawowa w Sędzinie realizować będzie projekt pt. „Nasza szkoła kluczem do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014‑2020, poddziałanie 10.2.2.
Kształcenie ogólne.
Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 161 uczniów,
w tym 85 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
podniesienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli oraz
poprawę warunków dydaktycznych w szkołach poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych (przedmiotów przyrodniczych i matematyki).
Projekt będzie realizowany w okresie wrzesień 2019 roku
do czerwca 2021 roku. Wsparciem objęte zostały 2 szkoły
podstawowe Gminy Zakrzewo:
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie,
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie.
W projekcie udział weźmie łącznie 161 uczniów oraz 10 nauczycieli:
– 98 uczniów i 5 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej
w Sędzinie,
– 63 uczniów i 5 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zakrzewie.
Realizacja powyższego projektu wynika ze Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z powyższą
strategią zakłada się osiągnięcie następujących wskaźników:
1) liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych w programie – 160 osób
2) liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały
doposażone w programie – 3 szt.
3) liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po
opuszczeniu programu – 140 osób
4) liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych
– 3 szt.
5) liczba szkół i placówek oświaty wykorzystujących sprzęt
TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3 szt.
Monika Sicińska-Podobieńska

Awans zawodowy
W roku 2018 awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego uzyskał nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Publicznym Przedszkolu „Uśmiech Malucha” w ZakrzewieP. Anita Żbikowska. Uroczystego wręczenia aktu mianowania
dokonała P. Anna Lewandowska- Dyrektor Zespołu Szkół w Zakrzewie. Awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskał
nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie – P. Karolina Maciejewska, która zdała egzamin przed
Komisją powołaną przez Wójta Gminy Zakrzewo. Uroczystego
aktu nadania dokonał Wójt Gminy Zakrzewo.
Wręczeniu aktów towarzyszyło ślubowanie, złożone
zgodnie z treścią roty określonej w Karcie Nauczyciela.
Monika Sicińska-Podobieńska

Reforma systemu oświaty
Zgodnie z art.127 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60) nastąpiła likwidacja klas gimnazjum.
W roku szkolnym 2018/2019 edukację w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie ukończył ostatni
rocznik, na który składały się dwie klasy.

Manewry łąkowe
25 czerwca 2019 roku w Kolonii Bodzanowskiej odbył się
pokaz rolniczy pn. „Manewry łąkowe”. Organizatorem pokazu była firma AGRO-SIEĆ Maszyny przy współudziale firmy
SaMASZ Sp. z o.o. oraz Pana Jakuba Kornackiego z Kol. Bodzanowskiej.
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Publiczne Przedszkole „Uśmiech Malucha” w Zakrzewie
KONKURS RECYTATORSKI
15 maja w naszym przedszkolu odbył się VII Gminny Konkurs
Recytatorski „Zwierzęta w poezji
dziecięcej”. Do udziału w konkursie zgłosiło się 21 dzieci, które
wystąpiły w trzech kategoriach
wiekowych: dzieci 3‑4 letnich,
dzieci 5-letnich i dzieci 6-letnich.
Wykonawców oceniało jury w składzie: p. Wiesława Banaszkiewicz, p. Grażyna Szymczak, p. Elżbieta Krzyżaniak. Jury
miało bardzo trudne zadanie, gdyż dzieci bardzo się starały
i pięknie recytowały przygotowane wiersze.

ZAKOŃCZENIE ROKU
Dnia 18 czerwca w Domu Kultury odbyła się uroczystość
Zakończenia Roku Przedszkolnego oraz pożegnania starszaków. Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć szybko minęły. Nadszedł czas wakacji i pożegnań. Podczas uroczystości
każda grupa przedszkolna zaprezentowała krótki występ artystyczny, po którym zostały wręczone przez Panią dyrektor
Annę Lewandowską oraz wychowawców poszczególnych
grup dyplomy i upominki.
Wszystkim przedszkolakom oraz rodzicom życzymy wesołych, bezpiecznych i słonecznych wakacji pełnych przygód
i zabaw.
M. Kaźmierczak

DZIEŃ MATKI
30 maja 2019 w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Wszystkie dzieci z zaangażowaniem, śpiewały piosenki, recytowały wiersze, tańczyły, dziękowały za miłość, trud wychowania, troskę i cierpliwość. Po
części artystycznej – zakończonej gromkimi brawami, przedszkolaki wręczyły kochanym mamom upominki oraz udały
się na słodki poczęstunek. Uroczystość przebiegła w ciepłej
i miłej atmosferze, pozostanie na długo w pamięci dzieci
oraz ich Rodziców. Życzenia mamom złożyli również p. Anna
Lewandowska Dyrektor Zespołu Szkół w Zakrzewie oraz
p. Tadeusz Lipowski Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo.

oświata i wychowanie

7

Wieści z PSP w Sędzinie
Wiosna, ach to Ty …
Zgodnie z tradycją 21 marca pożegnaliśmy zimę, powitaliśmy wiosnę. Z hasłami na ustach „Żegnaj zimo, witaj wiosno!
” udaliśmy się nad staw, aby w nim utopić Marzannę – symbol
srogiej zimy. Choć pragnęliśmy ciepła, słońca i wiosny, w tym
roku Marzanna była tak urocza, że trudno nam było się z nią
rozstać. A wykonali ją uczniowie klasy I, pod czujnym okiem
wychowawcy, pani Moniki Gruzel. Wiosnę 2019 uwieczniliśmy
także na klasowych plakatach.

„Majowe rocznice”
30.04.2019 r. z okazji obchodów historycznych rocznic majowych spotkaliśmy się na uroczystym apelu. Poprzez patriotyczny montaż słowno- muzyczny, ubrani w galowe stroje, z biało- czerwonymi kotylionami, chcieliśmy podkreślić, że jesteśmy
częścią wielkiej rodziny, której na imię Polska. Na zakończenie
uroczystości wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy, pamiętając, że z kart historii płynie przesłanie, byśmy pozostali wierni
wartościom, które ocaliły naszą ojczyznę od unicestwienia.

A. Danafeld
„Tradycji stało się zadość.”
Wpisane w harmonogram naszej szkoły Śniadanie Wielkanocne w tym roku przygotowały klasy I, IV i V. Stoły wielkanocne
były suto zastawione. Żur z białą kiełbasą, biała kiełbaska z chrzanem, jajka w majonezie, w koszulkach i baz, szynka z musztardą
i chrzanem i co by tu jeszcze nie wymienić – dania śniadania
wielkanocnego. Oczywiście ze słodkości były baby wielkanocne
i mazurki (niektóre upieczone przez naszych uczniów). Degustacji i radości nie było końca. Tradycja niech króluje.
Podziękowania dla Rodziców, którzy mieli wielki udział
w przygotowaniu tradycyjnych potraw.

M. Piotrowska
Dzień Dziecka
Dzień Dziecka, to święto długo wyczekiwane przez naszych
uczniów. W tym roku obchodziliśmy je 27 maja i to jak – na sportowo. Poniedziałkowy dzień przywitał nas piękną pogodą, dzięki
której na naszym boisku szkolnym odbyły się zawody klas IV – VIII
i to w piłkę nożną. Emocji, okrzyków nie było końca. Tego dnia
dzieciom czas umilali również animatorzy, którzy przygotowali wiele ciekawych zabaw i konkursów. Oczywiście smakołykami zajęli się
nasi kochani rodzice. Dziękujemy.

M. Gruzel
„Wielkanocne mazury i pisakowe baby”
17 kwietnia dzieci z oddziału 0 oraz klasy I uczestniczyły w warsztatach kulinarnych „Wielkanocne mazury i piaskowe
baby”. Odbyły się one w Inowrocławiu w Cukierni i Piekarni Marta. Warsztaty te były okazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat tradycji wielkanocnych w naszym regionie, a także zdobycia
nowych umiejętności. Dzieci posiadły tajemną wiedzę dotyczącą przygotowania ciasta kruchego. Mogły wykazać się również
swoją kreatywnością dekorując mazurki i babeczki ciekawymi
elementami zdobniczymi. Podsumowaniem naszej kulinarnej
wyprawy była degustacja własnoręcznie przygotowanych ciasteczek, a także rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą babeczkę
i mazurka. Oczywiście uroczyście na nasze ręce wpłynęły kolejne
dyplomy, tym razem zdobnika tych kulinarnych przysmaków.

M. Gruzel

M. Gruzel
Rajd rowerowy
Zwieńczeniem tegorocznych wyjazdów, zmagań sportowych
był rajd rowerowy do Radziejowa. Odbył się 17 czerwca. Brali
w nim udział uczniowie klas IV – VII. Dzięki sprzyjającej aurze
i wytrwałości wszyscy uczestnicy dotarli do celu. Gratulujemy.

M. Gruzel, M. Gołębiowski
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Dzień Mamy i Taty
Miesiąc maj jest wyjątkowy. W naszym kalendarzu szkolnym
przeznaczony na ważne święta – Dzień Mamy i Taty. To właśnie
28 maja postanowiliśmy zaprosić naszych Rodziców, by choć na
chwilkę oderwali się od obowiązków dnia codziennego. Nasi goście mieli okazję zobaczyć w humorystyczny sposób jak wyglądają
zakupy w Galerii Handlowej. Była również chwila wzruszeń w czasie tańca tatusiów z córeczkami, słuchania piosenek i utworów
skrzypcowych. Stałym punktem są również rozmowy przy kawie
i ciastku w kawiarence szkolnej. Rodzicom życzymy jeszcze raz
wszystkiego najlepszego.

nickim Parku Krajobrazowym. Oba te wyjazdy były bezpłatne, ponieważ zostały zrefundowane przez Unię Europejską. Ich celem
było pogłębianie praktycznej wiedzy poprzez bezpośredni kontakt
z przyrodą, a także zdobywanie wiadomości i umiejętności, które
w przyszłości wpłyną na podejmowanie trafnych decyzji w zakresie
środowiska i przyrody. Można by powiedzieć o wszystkim jednym
wyrazem – wspaniale. Tylko krajobrazy były cudowne.
Wielki ukłon dla Urzędu Marszałkowskiego. Dziękujemy za
takie projekty.

A. Sarnowska, M. Gruzel
Niezwykła podróż
Koniec roku szkolnego to czas podsumowań, a także wyjazdów. 11 czerwca uczniowie klasy I wybrali się w niezwykłą
podróż do Inowrocławia. Niecodzienną, ponieważ uczniom towarzyszyły wspaniałe mamy. Zobaczyliśmy wiele interesujących
miejsc. Odpoczywaliśmy, podziwialiśmy widoki spacerując po
zabytkowym tarasie widokowym Tężni Solankowych. Aby się
zregenerować mogliśmy liczyć na posiłek przygotowany tym
razem przez naszych tatusiów, za który bardzo dziękujemy. Był
to cudowny czas spędzony w rodzinnym gronie, który dał nam
dużo pozytywnej energii.

B. Kurant, M. Gruzel
„Szczęśliwej drogi już czas…”
19.06.2019 r. słowami piosenki Ryszarda Rynkowskiego pożegnaliśmy tegorocznych ósmoklasistów. Były podziękowania
wyrażone wierszem i piosenką, chwile wzruszeń, pożegnań i życzeń. Nagrodzeni zostali również ci uczniowie, którzy osiągnęli
wysokie wyniki w nauce. Oprócz absolwentów, pożegnaliśmy
również Panią Helenę Dalasińską, która odeszła na zasłużoną
emeryturę. Życzymy Jej wszystkiego najlepszego, a uczniom
udanych wakacji, pełnych wrażeń i słonecznej pogody. Absolwentom mówimy: „do zobaczenia (…) na innej drodze, na innym szlaku”.

M. Gruzel
Baseny termalne – Uniejów
W piękny słoneczny dzień – 12 czerwca 2019 r. uczniowie klas
od II- VIII pojechali na baseny termalne w Uniejowie. Korzystali z różnych atrakcji. Największym zainteresowaniem cieszyły się
zjeżdżalnie. Dzięki słońcu dzieci nabrały pięknego koloru skóry.
W ten sposób uważamy, że po ciężkiej rocznej pracy należał się
odpoczynek. Uwielbiamy tu przyjeżdżać w różnych porach roku.

B. Kurant
„Lubię tu być… na zielonym! ”
W ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących
obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego: „Lubię
tu być… na zielonym! ” 36 uczniów klas I – III uczestniczyło w jednodniowej wycieczce, która odbyła się 13 maja br. do Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (Półwysep Potrzymiech). Natomiast w pięciodniowej wycieczce od 3 -7 czerwca uczestniczyło 37 uczniów
klas IV – VIII. Mieliśmy to szczęście być w miejscowości Górzno
w ośrodku edukacji ekologicznej „Wilga” znajdującym się w Brod-

M. Piotrowska
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Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Józefa Sàncheza del Rio w Siniarzewie
– czas na podsumowanie roku szkolnego 2018/2019
Srebrna Maska dla naszej grupy teatralnej w Częstochowie
Już po raz czwarty uczestniczyliśmy w ogólnopolskim, jubileuszowym Przeglądzie Teatrów Szkolnych organizowanym przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
15 maja nasza grupa zdobyła Srebrną Maskę, czyli II miejsce
(w kategorii szkół podstawowych), a odtwórczyni jednej z głównych ról, Ania Skibińska, otrzymała specjalną nagrodę aktorską.
Tym razem zaprezentowaliśmy na częstochowskiej scenie historię Katarzyny Tawakwitha, lepiej znanej jako pierwsza święta Indianka. Jej perypetie, ukazane w przedstawieniu, to połączenie
tradycyjnej indiańskiej ballady z biografią wspomnianej świętej.
Wszystko odbywa się na tle tradycyjnych indiańskich rytmów,
w tym przetłumaczonej z języka huronów „Kolędy ignacjańskiej”.

VI Edycja Konkursu „Święci w naszych oczach”
pt. „Święty Stanisław Kostka, przyjaciel dzieci i młodzieży”
– podsumowanie konkursu i rozdanie nagród
Jak co roku nasza szkoła zorganizowała międzyszkolny konkurs dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych. Cieszymy
się, że brali w nim udział uczniowie z innych placówek, bo dzieci
zyskały okazję, aby wykazać się talentami plastycznymi oraz literackimi. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas Festynu
Rodzinnego, 16 czerwca.
Podsumowanie projektu edukacyjnego: „Dlaczego warto
być wolontariuszem? ”
We współczesnym świecie trudno odnaleźć osobę, która nie
narzekałaby na brak wolnego czasu. Liczba obowiązków sprawia, że z niecierpliwością czekamy na moment wytchnienia,
kiedy będzie można spędzić czas „po swojemu”. Czy w takiej
rzeczywistości funkcjonuje bezinteresowna pomoc? Czy wolontariat jest w ogóle możliwy? Okazuje się, że tak. Uczniowie klasy
ósmej przeprowadzili na ten temat ankietę oraz nagrali krótki
film. Podczas podsumowania, 10 czerwca, przeprowadzili także
wywiad z p. Jakubem Promińskim, przez wiele lat zajmującym
się niesieniem bezinteresownej pomocy m.in. w Domu Pomocy Społecznej. Dzięki niemu chyba już nikt nie ma wątpliwości,
w jaki sposób odpowiedzieć na pytanie kluczowe projektu. Gesty miłosierdzia zależą tylko od naszej dobrej woli.

Tegoroczne sukcesy w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych
Rozwój „talentów” to jeden z naszych priorytetów. Z roku na
rok udaje nam się zdobyć coraz więcej nagród, coraz liczniejsza

grupa uczniów próbuje w nich swoich sił. Oto lista tylko niektórych osiągnięć w tychże konkursach i olimpiadach, zawężona do
tytułów laureatów.
Julia Krychowiak, kl. 4 – zajęcie 3. miejsca w ogólnopolskim
konkursie przedmiotowym z przyrody EDI Panda;
Dominika Kalocińska, kl. 4 – zajęcie 3. miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z przyrody EDI Panda;
Wiktoria Kmieć, kl. 4 – zajęcie 7. miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z przyrody ALBUS 2019;
Antoni Zwoliński, kl. 4 – zajęcie 9. miejsca w ogólnopolskim
konkursie przedmiotowym z przyrody ALBUS 2019;
Kinga Kmieć, kl. 5 – zajęcie 3. miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z przyrody EDI Panda;
Igor Przybysz, kl. 6 – zajęcie 9. miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z języka angielskiego OLIMPUS 2018,
5. miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z języka
angielskiego ALBUS 2019, 9. miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z języka polskiego ALBUS 2019, 2. miejsca
w międzyszkolnym konkursie e-learningowym z historii pt. „Drogi do Niepodległości”;
Filip Kozłowski, kl. 6 – zajęcie 3. miejsca w międzyszkolnym konkursie e-learningowym z historii pt. „Drogi do Niepodległości”;
Jakub Sempławski, kl. 6 – zajęcie 3. miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z języka angielskiego ALBUS 2019; wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur;
Krzysztof Szczerbiak, kl. 6 – zajęcie 10. miejsca w ogólnopolskiej
olimpiadzie przedmiotowej z języka angielskiego OLIMPUS 2018;
Jan Estkowski, kl. 7 – zajęcie 3. miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z języka angielskiego ALBUS 2019, 5.
miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z języka
polskiego ALBUS 2019;
Bartosz Kmieć, kl. 7 – zajęcie 7. miejsca w ogólnopolskim
konkursie przedmiotowym z języka angielskiego ALBUS 2019,
5. miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z języka
polskiego ALBUS 2019;
Anna Skibińska, kl. 8 – zajęcie 10. miejsca w ogólnopolskim
konkursie przedmiotowym z języka polskiego ALBUS 2019;
Radosław Rybacki, kl. 8 – zajęcie 9. miejsca w ogólnopolskim
konkursie przedmiotowym z języka polskiego ALBUS 2019.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 i pożegnanie klasy ósmej
19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wysiłki najbardziej pilnych uczniów zostały docenione. Wielu
z nich zdobyło również liczne nagrody za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych z języka polskiego, języka angielskiego, historii, przyrody i matematyki. Prymusem szkoły został Radosław
Rybacki. Uczniowie klasy ósmej, już niebawem nasi absolwenci,
złożyli uroczyste ślubowanie. W czasie wakacyjnej przerwy dzieci
i młodzież mogą jeszcze wybrać się na wspólne wakacje organizowane przez Stowarzyszenie pod hasłem: „Wakacje z Bogiem”.

Tymczasem nastał czas na zasłużony wypoczynek. 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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Skrót wydarzeń przed ostatnim dzwonkiem
z Zespołu Szkół w Zakrzewie

Wycieczka do Warszawy
5 kwietnia 2019 r. uczniowie klas IV i V
pod opieką swoich wychowawców udali się
na wycieczkę do Warszawy. Głównym celem
wyjazdu było zwiedzanie Starego Miasta,
pobyt w Centrum Nauki Kopernik oraz na stadionie PGE Narodowy. Wycieczka trwała do późnych godzin, jednak warto
było zadać sobie trudu, by to wszystko zobaczyć. Zmęczeni, ale
zadowoleni uczniowie wrócili do szkoły.

I miejsce zajęła Amelia Konieczka z kl. III, zaś w drugiej – Kacper Tokarski z kl. V b i Mateusz Kowalczyk z kl. VI. Gratulujemy!!! Prezentacja utworów nagrodzonych uczniów nastąpiła
podczas koncertu dla Rodziców – 28 maja 2019 r.
Nauczyciele szkolnej biblioteki
Dzień Matki
28 maja uczniowie Zespołu Szkół w Zakrzewie zorganizowali koncert dla rodziców z okazji Dnia Matki i Ojca pt. „Polska
w piosence”. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki,
życzeń nie było końca. Niespodzianką dla rodziców były własnoręcznie przygotowane przez dzieci bukieciki kwiatów, które
otrzymali od swoich pociech.
Pierwszy bal
7 maja świętowali uczniowie klasy VIII i klas III gimnazjum.
Ich pierwszy bal to prawdziwe święto i nagroda za dotychczasowy szkolny wysiłek. Piękni jak nigdy dotąd za sprawą swoich
rodziców bawili się radośnie w Dworze Biesiadnym w Zakrzewie.

J. Karasińska-Mor
Wycieczka do Skalnego Miasta, Pragi
i Kotliny Jeleniogórskiej
W dniach od 15 do 17 maja 2019 r. grupa 38 uczniów ze
szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z opiekunkami p. Ewą
Marek, p. Anną Kacprzak, p. Magdaleną Gąsiorowską i p. Joanną Karasińską-Mordyl wybrała się na wycieczkę. Uczniowie
naszej szkoły byli gotowi na aktywne i ciekawe zwiedzanie oraz
poznawanie niezwykłych form przyrody. Mieli okazję zwiedzić
Skalne Miasto w Czechach, Pragę zwaną „Paryżem Wschodu” oraz Kotlinę Jeleniogórską. Odwiedzili również Szklarską
Porębę i najwyższy wodospad polskich Sudetów – Wodospad Kamieńczyka. Pełni nowych doświadczeń, wrażeń i planów na kolejną wycieczkę, wrócili do szkoły.

J. Karasińska-Mordyl
Szkolny Konkurs Recytatorski
20 maja 2019 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pt.
„Piękna nasza Polska cała”, podczas którego 30 uczniów szkoły podstawowej recytowało wiersze o tematyce patriotycznej.
Konkurs został zorganizowany jako jeden z elementów harmonogramu działań związanych z nadaniem Szkole Podstawowej
w Zakrzewie imienia. Odbył się on w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-III i klas IV-VIII. Jury oceniało recytację wierszy
uwzględniając kryteria tj. opanowanie pamięciowe tekstu, recytację oraz wrażenia ogólne. W pierwszej kategorii wiekowej

Dzień Dziecka
31 maja tradycyjnie wybraliśmy się na rajd rowerowy do
Płowiec, by w sportowo –piknikowym nastroju świętować
Dzień Dziecka. Był grill, mnóstwo słodkości, rozgrywki sportowe i leniuchowanie na trawie. A wszystko za sprawą rodziców,
Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Obsługi.
V Szkolny Dzień Profilaktyki
13 czerwca odbył się V Szkolny Dzień Profilaktyki. W akcję
zostali włączeni uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej i III
gimnazjum. Temat przewodni V SDP brzmiał: „Weź nie hejtuj,
weź się przytul!”. Uczniowie rozpoczęli ten dzień od projekcji
krótkometrażowych filmów przeciwdziałających Cyberprzemocy
i Hejtowi oraz prezentacji przygotowanej przez ucznia Dawida
Szczerbiaka pod hasłem „Stop Hejt!”. Odbyły się panele dyskusyjne i zajęcia warsztatowe dla uczniów prowadzone przez

oświata i wychowanie
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specjalistów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pp. Teresa
Banasiak i Jolanta Aleksiuk z Sanepidu w Aleksandrowie Kujawskim, p. Małgorzata Czerwińska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, p. Magdalena
Jóźwiak z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim, p. Dorota Marjańska z Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim, p. Agnieszka Zapiec z Ośrodka Zdrowia w Zakrzewie.
Uczniowie mięli możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego zadaniem było stworzenie plakatu z tematem
przewodnim tego dnia. Wszystkim uczniom, którzy podjęli się
tego wyzwania bardzo dziękujemy a zwycięzcom konkursu jeszcze raz – WIELKIE gratulacje!!!
Wisienką na torcie V Szkolnego Dnia Profilaktyki był spektakl
edukacyjno-profilaktyczny pod tytułem: „Bezpieczny Internet”,
przygotowany przez grupę wolontariuszy z naszej szkoły: Katarzynę Promińską, Kingę Markowską, Norberta Andrysiewicza,
Ninę Wilniewczyc, Julię Błońską, Maję Wesołowską, Jakuba Wesołowskiego, Marcela Borkowskiego, Szymona Zakrzewskiego,
Agatę Krychowiak, Konstancję Szymborską, Amelię Zasadę,
Nadię Kotas, Maję Kopaczewską, Natalię Nowak, Kamilę Gradusiak i Wiktorię Chrząszcz (Kochani! Spisaliście się na medal!).
Dzięki szkolnemu chórowi, który na ten dzień dobrał odpowiedni repertuar tematyczny mogliśmy wspólnie pośpiewać,
potańczyć i przenieść się na chwil kilka do innej rzeczywistości.

Serdeczne podziękowania składamy sponsorom, dzięki którym mogliśmy zakupić nagrody i gadżety na V Szkolny Dzień
Profilaktyki, p. Agnieszce Wilczewskiej, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz p. Agnieszce Nowak
za upieczenie przepysznych „ciasteczek przyjaźni”.
Dziękuję wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i realizację tego dnia. Dzięki Waszej pomocy Szkolny Dzień Profilaktyki po raz piąty miał szansę się odbyć i był niesamowity!
K. Sobieraj
pedagog szkolny
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
19 czerwca 2019 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku
szkolnego 2018/2019. W tym roku wyjątkowa, bo szkołę ukończyli jednocześnie – ósmoklasiści – po raz pierwszy od wielu
lat i po raz ostatni – uczniowie gimnazjum. Podczas uroczystości wyróżniający się uczniowie za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie otrzymali nagrody.
Doceniono również tych uczniów, którzy reprezentowali szkołę
w różnych konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim
i ogólnopolskim oraz aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym
placówki. Podziękowania wręczono również Radzie Rodziców
szkoły podstawowej i gimnazjum kończącym swoją kadencję. Nie
zapomniano także o pozostałych rodzicach pracujących na rzecz
szkoły – do nich również skierowano słowa podziękowania.

Na zakończenie uroczystości p. dyrektor Anna Lewandowska
ze wzruszeniem wspomniała, że Gimnazjum im. Jana Kasprowicza po 20 latach przestaje funkcjonować w strukturach polskiej oświaty. Podkreśliła, że w Kasprowiczu wykształcono 911
gimnazjalistów, którzy zawsze szczycili się bardzo dobrymi wynikami egzaminacyjnymi, potwierdzając, że wspólne działania przynoszą bardzo dobre efekty. W swoim wystąpieniu nadmieniła, że
każdy sukces i każde dobro, jakie dokonywało się w tej szkole było
wspólnym udziałem całej społeczności szkolnej. Razem od podstaw tworzony był dobry wizerunek szkoły oraz jej bogata
tradycja – począwszy od nadania gimnazjum 8 grudnia 2002 r.
imienia Jana Kasprowicza i zakupu sztandaru, poprzez utworzenie roty ślubowania i hymnu szkoły oraz hejnału, ufundowanie
tóg dla absolwentów, strojów dla szkolnego chóru oraz stworzenie szkolnej galerii obrazów – pamiątek po kolejnych rocznikach
absolwentów. Pani dyrektor wspomniała także, że w 20-letniej
tradycji gimnazjalnej pojawiło się wiele chwalebnych i mądrych
inicjatyw oraz projektów, w tym również międzynarodowych.
W swoim wystąpieniu celowo unikała nazwisk, bo lista osób
którzy w rożny sposób zasłużyli się dla dobrego imienia gimnazjum jest bardzo długa. Można o nich przeczytać w gimnazjalnych kronikach, na kartach których na zawsze utrwalono
kolejne dni gimnazjalne przez 20 lat. Jest o czym czytać, jest co
oglądać. Są zdjęcia, są nagrania filmowe – wszystko utrwalone
dla pokoleń. Na koniec pani dyrektor ze wzruszeniem i wdzięcznością podziękowała wszystkim nauczycielom, pracownikom
i rodzicom za serce włożone w gimnazjum. Mówiła, że przeżyliśmy pięknych 20 lat, które pozostaną w naszej pamięci i w sercach, tudzież w naszych życiorysach, w dokumentach i kronikach
na zawsze. Parafrazując słowa patrona gimnazjum „…po ziemi
chodząc, zwyczajnie przecie swój ślad poznaczyliśmy…”.
Ostatnie słowa p. dyrektor skierowała do przybyłych absolwentów gimnazjum, dziękując szczególnie Patrykowi Serkowskiemu (autorowi hejnału gimnazjum), Mariuszowi Kujawie
i Jędrzejowi Zasadzie, którzy na uroczystości wykonali po raz
ostatni hejnał gimnazjalny.
Wszystkim uczniom i pracownikom życzymy udanych
wakacji, pełnych wrażeń niezapomnianych przygód, a absolwentom dostania się do wymarzonych szkół. Następny
dzwonek dopiero we wrześniu.
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Biblioteczne a… b… c…
Spotkanie autorskie
21 czerwca br. w Bibliotece w Zakrzewie odbyło się
spotkanie autorskie z pisarką Krystyną Wasilkowską – Frelichowską. Autorka zaprezentowała swój najnowszy album
pt. „Niknące miasto”. To publikacja poświęcona Nieszawie,
zawierająca liczne rysunki, zdjęcia archiwalne i współczesne.
Inspirujące rysunki stworzone zostały przez Dariusza Chroła,
artystę plastyka. W albumie znalazły się również teksty literackie autorki i jej córki Kingi Frelichowskiej – które w założeniu są symbolicznym głosem dwóch pokoleń. Jak pisze autorka: „to dwa różne głosy. Dzieli nas nie tylko różnica wieku
i doświadczenie, ale przede wszystkim perspektywa postrzegania. Jedna ogląda swoją Małą Ojczyznę „od wewnątrz”,
druga – migrantka- patrzy na nią „z zewnątrz”.

„Mała książka – Wielki człowiek”
We wrześniu 2018 roku w ramach kampanii „Mała książka – Wielki człowiek” Biblioteka rozpoczęła projekt pilotażowy
skierowany do dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną
oraz ich rodziców. Maluchy odebrały w bibliotece „Wyprawki Czytelnicze”. W projekcie uczestniczyło blisko 800 bibliotek
publicznych z całej Polski. Od początku trwania projektu Bibliotekę w Zakrzewie odwiedziło wielu trzylatków z rodzicami. Dla
większości z nich była to pierwsza wizyta w Bibliotece, podczas
której zostały zapisane do Biblioteki i stały się pełnoprawnymi
uczestnikami życia kulturalnego. Uroczyste wręczenie dziecku
dyplomu za częste wizyty w Bibliotece było doskonałą okazją
do zbudowania z nim trwałych więzi, które być może przetrwają lata. Od początku trwania akcji w całym kraju ponad
4 tysiące dzieci odebrało imienny dyplom za aktywne rozwijanie czytelniczej pasji, czyli wypożyczenie co najmniej dziesięciu
książek. W naszej Bibliotece pierwszymi dziećmi, które odebrały
dyplom i upominki byli: Patrycja Porańska, Mikołaj Serkowski, Krzysztof Kicuł i Wiktor Andrzejewski.

E. Krzyżaniak

Turniej Piłki Nożnej
2 czerwca na boisku sportowym w Siniarzewie odbył się XIV
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zakrzewo. W zawodach uczestniczyły trzy drużyny. Poniżej klasyfikacja Turnieju.
Nazwa drużyny

Zajęte miejsce
w turnieju

ŁOKIETEK Siniarzewo

I

WKS KISZONKA Sędzin

II

KIPSTA Zakrzewo

III

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

E. Krzyżaniak

Piknik integracyjny w Michałowie

W dniu 14 06 2019 r. po raz kolejny odbył się Piknik Integracyjny dla mieszkańców wsi Michałowo organizowany
przez Sołtysa wsi Radosława Matuszewskiego. tym razem
impreza przygotowana została wspólnie z paniami z KGW
Michałowo, które zaserwowały żurek oraz kiełbaski z grilla,
dla wszystkich mieszkańców. Nie zabrakło konkursów animacji dla dzieci, mini wesołego miasteczka, przejażdżki tramwajem konnym oraz pokazów strażackich druhów OSP Sędzin.
Piknik zakończył się zabawą taneczną DJ MIH-SOUND.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom za pomoc, pani Mari
Lewandowskiej za pyszny tory. Sponsorom: panu Jerzemu
Guźleckiemu z Michałowa, panu Mirosławowi Adamskiemu
z Radziejowa, Gospodarstwu OHZ w Michałowie za pomoc
w przygotowaniu ternu i energię elektryczną.
Do zobaczenia za rok.
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SOŁTYS Radosław Matuszewski

Boisko do siatkówki plażowej
Przy wsparciu Urzędu Gminy w Zakrzewie i mieszkańców
sołectwa Michałowo zostało zrobione boisko do siatkówki

plażowej. Dziękuję mieszkańcom za pomoc i zaangażowanie. Już pierwsze mecze za nami.
SOŁTYS Radosław Matuszewski

AKTYWNI SENIORZY – z życia Stowarzyszenia KLUB SENIORA 50+
Wycieczki jednodniowe cieszą się wśród seniorów niesłabnącym zainteresowaniem. Tym razem celem naszej wyprawy był
Niepokalanów. Nie przypadkiem wybraliśmy to miejsce. Jest one
związane z żywą pamięcią o Ks. Kanoniku Janie Marii Kosku, który przez 37 lat był w Zakrzewie, najpierw jako kapelan w Domu
Pomocy Społecznej a od roku 1957 do 1990 proboszczem parafii
pw. Św. Józefa w Zakrzewie. Ostatnie lata swego kapłańskiego
życia spędził w klasztorze w Niepokalanowie i tam spoczywa na
klasztornym cmentarzu. W Bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask wzięliśmy udział w Mszy św., którą w intencji
zmarłego proboszcza odprawił uczestniczący w wycieczce obecny proboszcz naszej parafii ks. Mariusz Idczak. Po mszy udaliśmy
się na cmentarz, gdzie pomodliliśmy się przy grobie ks. Koska
oraz złożyliśmy wiązanki kwiatów i zapaliliśmy znicze.

Niepokalanów to nie tylko klasztor i bazylika. Jest tam wiele
niezwykłych miejsc, które warto obejrzeć. Niestety nie wystarczyło
nam czasu na zwiedzenie wszystkich, ale tylko niektórych z nich:
– unikatowe na skalę europejską przedstawienie Panorama
Tysiąclecia – ruchoma szopka, ilustrująca historię Kościoła
w Polsce i dzieje naszego narodu na przestrzeni stuleci.

–

–

–

–

Muzeum Św. Maksymiliana poświęcone życiu i działalności św. Maksymiliana Marii Kolbego, które przybliża drogę
życiową urodzonego 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli
franciszkanina, założyciela organizacji pod nazwą Rycerstwo
Niepokalanej, miesięcznika „Rycerz Niepokalanej” i Radia
Niepokalanów.
Muzeum Papieskie z dwoma samochodami w środku: samochód-kaplica, w którym Papież Jan Paweł II wziął udział
w procesji w Warszawie w 1987 roku i Fiat 130, z którego
papież korzystał podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku.
Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej braci w Niepokalanowie. Jest to jedna z nielicznych tego typu ekspozycji w naszym kraju. Do najważniejszych eksponatów należy strażacki
samochód „Minerva” z 1925 r. oraz ręczne pompy z XIX w.
Kaplica Św. Maksymiliana Marii Kolbe – najstarszy budynek
w klasztorze. Od tego miejsca wszystko się zaczęło. W tej
kaplicy modlił się Święty, tu odprawiał Msze święte, głosił
konferencje.
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Kolejnym punktem wycieczkowego programu był Nieborów,
gdzie z przewodnikiem zwiedziliśmy odrestaurowane wnętrza
rezydencji, która niegdyś należała do rodziny Radziwiłłów a obecnie jest oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Pan
przewodnik interesująco opowiadał o historii tego niezwykłego
miejsca. Mieliśmy też okazję obejrzeć prezentowaną we wnętrzach pałacu wystawę „Moda nieborowskich dam”. W ekspozycji zaprezentowano autentyczne, zachowane suknie ostatniej
nieborowskiej księżnej a także inne, zrekonstruowane na podstawie portretów znajdujących się w pałacu. Po zwiedzeniu wnętrz
pałacowych, spacerowaliśmy uroczymi alejkami przepięknego,
barokowego parku. Następnie udaliśmy się do oddalonej o kilka
kilometrów Arkadii Heleny Radziwiłłowej. Znajduje się tutaj wspaniały, kilkusetletni ogród romantyczny w stylu angielskim, w którym piękno przyrody wzbogacają budowle nawiązujące do sztuki
antycznej i gotyckiej między innymi Grota Sybilli, Świątynia Diany,
Przybytek Arcykapłana i Akwedukt. Żal nam było opuszczać to
urokliwe miejsce, ale niestety nadszedł czas powrotu do domu.
Wracaliśmy zmęczeni ale zadowoleni, że udało nam się zobaczyć
tyle ciekawych miejsc. Może kiedyś wrócimy na arkadyjskie ścieżki, aby spokojnie pospacerować, zrelaksować się na łonie natury,
w niezwykłej, romantycznej scenerii…

mach projektu „Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób
dorosłych z województwa kujawsko- pomorskiego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014.2020. Szkolenia zakończą się
egzaminem a uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające
udział w szkoleniu.
W niedzielne czerwcowe popołudnie na zaproszenie Klubu
Seniora 50+ oraz dyr. Domu Kultury p. Bartosza Podobieńskiego
przybył do nas zespół Singing Voices z parafii pw. Przemienienia
Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim pod kierunkiem ks. Grzegorza Radziejewskiego. W Koncercie Maryjnym „Jest takie serce”
zespół zaprezentował znane i mniej znane pieśni ku czci Matki Bożej w ciekawych, oryginalnych aranżacjach. Oprócz pieśni
mogliśmy wysłuchać przepięknych i wzruszających komentarzy,
skłaniających do refleksji i zadumy nad życiem, przemijaniem ale
także nad pięknem otaczającego nas świata i niezwykłą wartością każdej chwili naszego życia. Po koncercie można było nabyć
płyty nagrane przez zespół. Na wszystkich, którzy skorzystali
z zaproszenia i przybyli na koncert czekał słodki poczęstunek
przygotowany przez koleżanki z Klubu Seniora 50+.

Tradycyjnie w maju Klub Seniora 50+ spotyka się przy ognisku
w Olszynkach. Po raz pierwszy w nowej scenerii, w nowej altanie.
Oprócz kiełbasek i kaszanki z grilla nasze koleżanki przygotowały
wiele innych łakoci a panowie zadbali o stronę techniczną spotkania. Jak zwykle przy takich okazjach było wspólne śpiewanie
piosenek biesiadnych i tańce, na trawie oczywiście. Seniorzy wielokrotnie udowodnili, że do tańca nie jest konieczny parkiet. Wystarczy muzyka i dobre chęci do zabawy. Tym razem o oprawę
muzyczną zadbał p. Tomek Basa, za co bardzo dziękujemy.

Współczesny świat wymaga od nas znajomości technologii
informacyjnych i multimedialnych. Seniorzy nie zamierzają pozostawać w tyle i chcąc na co dzień korzystać z komputera, internetu, poczty elektronicznej itp. doskonalą swoje umiejętności
w tym zakresie. 24 członków Klubu Seniora 50+ od kwietnia
do czerwca uczestniczyło w zajęciach komputerowych w ra-

L.B.

kultura, sport, rekreacja

15

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA DOMU KULTURY
W drugim kwartale 2019 r. w Domu Kultury w Zakrzewie
odbyło się wiele inicjatyw dla społeczności lokalnej. Każdy
miesiąc przynosił nowe przedsięwzięcia, które skierowane
były dla wszystkich mieszkańców Gminy Zakrzewo.
Z propozycji Domu Kultury korzystają dzieci, młodzież,
osoby dorosłe, seniorzy, Koła gospodyń Wiejskich, które bardzo aktywnie działają na naszym terenie.
W miesiącu kwietniu Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Michałowie wzięły udział w Powiatowym Pokazie Stołów
Wielkanocnych w Aleksandrowie Kujawskim. Było to coroczne spotkanie połączone z konkursem na najlepszą potrawę
wielkanocną i wystrój stoiska.

W Domu Kultury dla mieszkańców gminy Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Siniarzewa, Ujmy Dużej, Sędzina, Michałowa i Woli Bachornej przygotowały pokaz potraw wielkanocnych połączony z degustacją. Podczas imprezy odbył się
mini kiermasz rękodzieła.

W maju z okazji Święta Konstytucji na deskach sceny wystąpił duet warszawskich artystów w programie pod tytułem
„Koncert piosenek całego stulecia”.

Dom Kultury gościł Pełnomocnika Wojewody Kujawsko
Pomorskiego Panią Annę Napiórkowską. Spotkanie było okazją do rozmów na temat życia w naszej gminie i planów na
rozwój. Również w miesiącu maju gminy Zakrzewo była reprezentowana przez członków KGW Michałowo w targach
„Lato na wsi” organizowanych przez Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Minikowie. Z wyjazdu wrócili z wyróżnieniem,
które Panie otrzymały biorąc udział w turnieju powiatów.
Tancerze formacji tanecznych Domu Kultury wzięli udział
w przeglądzie zespołów tanecznych w Bądkowie oraz Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego w Piotrkowie Kujawskim. Wielkim sukcesem okazał się występ najmłodszej
formacji Brzdące, która pierwszy raz wystąpiła podczas tak
dużego turnieju. Wszystkim tancerzom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Tancerze grupy breakdance No Name Kids wystąpili podczas pikniku rodzinnego w Krzyżówkach. W planach grupy od
września są występy podczas turniejów tańca breakdance.
W czerwcu dla wszystkich dzieci dużych i małych odbył
się Gminny Dzień Dziecka połączony ze świętem tańca. Na
scenie wystąpiły formacje taneczne z Zakrzewa, Ślesina, Jezior Wielkich. Podczas imprezy nie zabrakło wielu atrakcji
między innymi malowanie twarzy, wesoły fryzjer, przejażdżki
konne, pokaz policyjny. Serdeczne podziękowania dla strażaków OSP w Zakrzewie za pokaz sprzętu gaśniczego oraz
niewątpliwą atrakcję, jaka była fontanna wodna dla dzieci.

Stowarzyszenie Klub Seniora 50+ wraz z Dyrektorem
Domu Kultury zaprosili na koncert w wykonaniu zespołu Singing Voices z Aleksandrowa Kujawskiego. Kabaret Seniora
„Byle do setki” na zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu wystąpił dla uczestników zajęć.

Koła Gospodyń wiejskich wzięły udział w szkoleniu z carvingu organizowanym przez Stowarzyszenie Lornetka, które
odbyło się w Dworze Biesiadnym w Zakrzewie. Podczas szkolenia odbyło się również spotkanie z Panią Anną Gębicką Minister Inwestycji i rozwoju. Dzięki współpracy Domu Kultury
z Panią Minister udało się zorganizować szkolenie.
24 czerwca w Domu Kultury rozpoczęły się wakacyjne
zajęcia dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Akademia Sztuk
Plastycznych”.
Dom Kultury jest realizatorem projektu pt.: „Aktywny
Klub Seniora!” Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój Usług Zdrowotnych
i społecznych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt

realizowany będzie w przedziale czasowym od 2019‑03‑01
do 2021‑02‑28, Celem projektu jest zwiększenie dostępności
usług społecznych dla 60 osób (40K/20M) niesamodzielnych
poprzez utworzenie 20 miejsc świadczenia usług społecznych
w Klubie Seniora i utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w okresie od 01.03.2019 do 28.02.2021 r. na terenie Gminy Zakrzewo. W ramach projektu zostaną osiągnięte
kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu: * Liczba wspartych
w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 20; * Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie
– 60; * Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie – 60. Wsparcie
jest skierowane do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (gmina Zakrzewo) w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego. W ramach Projektu zrealizowane zostaną 2 zadania:
1) Utworzenie 20 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Zakrzewie
2) Stworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego W celu realizacji pomocy dla grupy docelowej, zostaną zorganizowane warsztaty, spotkania ze specjalistami, wyjazdy.
Projekt zakłada realizację:
Kursu z nauki obsługi komputera, Zajęć z Nordic Walking,
Aerobiku dla seniora, Zajęć wokalnych, Zajęć kabaretowych,
Zajęć rękodzieła, Zajęć malarskich, Wyjazdu na basen
Wyjazdu i spotkania integracyjnego, Wyjazdy do kina,
muzeum, Wyjazdu do teatru, Organizacji Dnia Seniora, Spotkania z diabetologiem „Cukrzyca- zapobieganie i leczenie”,
Spotkania z kardiologiem, Spotkania z prawnikiem- wykład
Dofinansowanie projektu z UE: 216 720,00 zł Wartość
projektu: 240 800,00 zł
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