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Z obrad Rady Gminy
W trzecim kwartale Radni odbyli dwie Sesje: XXXIII w dniu
17 sierpnia br., na której podjęli sześć uchwał, w tym dwie
zmieniające uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy
Zakrzewo na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finanso‑
wej Gminy Zakrzewo na lata 2018‑2028 i cztery w spawie:
1. określenia zasad usytuowania na terenie miny miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
2. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż na‑
pojów alkoholowych na terenie gminy Zakrzewo prze‑

znaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz do
spożycia poza miejscem sprzedaży,
3. zbycia nieruchomości niezabudowanej wchodzącej
w skład zasobu gminy Zakrzewo,
4. powołania Komisji Statutowej
i XXXIV w dniu 14 września br. na której podjęli trzy uchwały:
1. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakrzewo na rok 2018,
2. 	w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej wcho‑
dzącej w skład zasobu gminy Zakrzewo,
3. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

U. S.

INWESTYCJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE
Kończąca się kadencja Rady Gminy Zakrzewo i Wójta
Gminy skłania do dokonania podsumowania. Także i my po‑
staramy się to uczynić i przedstawić Naszym Czytelnikom bi‑
lans dokonań.
W latach 2015-2018 w Gminie Zakrzewo przeprowadzo‑
no szereg inwestycji, które w znaczący sposób wpłynęły na
poprawę warunków życia mieszkańców naszej gminy. Przez
te lata mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w życiu społecz‑
nym gminy, dzielili się swoimi uwagami.
Melioracja gruntów rolnych
10.06.2015 r. w Kolonii Bodzanowskiej miał miejsce od‑
biór inwestycji – melioracja gruntów rolnych. Jej celem jest za‑
gwarantowanie sprawnego odpływu wód powierzchniowych
i melioracyjnych – odwodnienie terenów rolniczych poprzez
wykonanie drenowania szczegółowego na powierzchni około
102 ha. Wartość inwestycji (brutto) – 1 562 483,15 zł, w tym
roboty budowlano-montażowe – 1 237 793,15 zł.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266
w miejscowości Sędzin
Gmina Zakrzewo w III i IV kwartale 2015 r. wykonała in‑
westycję pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódz‑
kiej nr 266 w miejscowości Sędzin” wraz z odwodnieniem
o długości 267 mb. Stanowi on przedłużenie chodnika wy‑

konanego ramach budowy ronda. Inwestycja była realizowa‑
na wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
który sfinansował zakup polbruku, krawężników i obrzeży.
Natomiast Gmina Zakrzewo poniosła koszty zakupu mate‑
riałów dotyczących kanalizacji deszczowej: rur i studni oraz
koszt ułożenia nawierzchni chodnika i zjazdów. Prace zwią‑
zane z nawierzchnią wykonała Firma BUDMAR z Torunia. Pra‑
cownicy Urzędu Gminy w Zakrzewie, zajmujący się sprawami
wodociągowo- kanalizacyjnymi, dokonali montażu kanaliza‑
cji deszczowej.
Inwestycja kosztowała 130 946,52 zł.
Przebudowa chodnika
W miejscowości Seroczki przy drodze powiatowej nr
2610C Turzno – Seroczki wspólnie ze Starostwem Powiato‑
wym we wrześniu 2015 r. zrealizowaliśmy inwestycję pn.
„Przebudowa chodnika wraz z położeniem nawierzchni bitu‑
micznej w miejscowości Seroczki”.
Koszt inwestycji 22 000 zł.

Droga Gęsin – Lepsze
31 sierpnia 2015 r. dokonano odbioru robót budowla‑
nych związanych z przebudową drogi gminnej nr 160610C
Gęsin – Lepsze, od km 0+696,00 do km 1+689,50 w miej‑
scowości Gęsin. Zakres robót obejmował wykonanie na‑
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wierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
(warstwa wiążąca o grubości 4 cm i warstwa ścieralna o gru‑
bości 4 cm) na podbudowie z tłucznia wapiennego (warstwa
odsączająca o grubości 20 cm, warstwa dolna o grubości 15
cm, warstwa górna o grubości 8 cm), umocnienie poboczy
tłuczniem wapiennym o grubości 10 cm po zagęszczeniu,
wykonanie zjazdów tłuczniem wapiennym o grubości 15 cm
po zagęszczeniu.
Inwestycja została zakończona w terminie określonym
w umowie zawartej na podstawie rozstrzygniętego przetar‑
gu nieograniczonego.
Wartość robót budowlanych opiewała na kwotę
499 025,47 zł brutto. Gmina Zakrzewo uzyskała dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego w kwocie 148 750,00 zł ze środków pochodzących
z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.
Lampy ledowe
Mając na względzie oszczędność zużycia energii, na linii
elektroenergetycznej w Zakrzewie przy ulicy Kujawskiej sta‑
nowiącej własność gminy Zakrzewo zostały zamontowane
dwie oprawy UL 56W „ledowe”. Jeśli okaże się, że oszczęd‑
ności w zużyciu energii przyniosą wymierne efekty, będziemy
proponować sukcesywne dokonywanie wymiany opraw.
Koszt 1 894,20 zł.
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dów własnych gminy. Na wyposażeniu placu znajdują się
atestowane, posiadające certyfikaty zgodności urządzenia:
huśtawka wahadłowa, karuzela, huśtawka wagowa, zestaw
zabawowy, bujak.
Koszt inwestycji 22 916,65 zł.
W roku 2016 Urząd Marszałkowski przekazał dofinansowanie w związku z przeprowadzoną inwestycją w latach 2012 i 2014 pn. „Remont ul. Osiedlowej i Dworcowej w miejscowości Zakrzewo” w kwocie 241 828,70 zł.
Pozyskane środki pochodziły z RPO na lata 2007‑2013.
Przebudowa drogi gminnej nr 160625C Zakrzewo,
ul. Osiedlowa i ul. Krótkiej
30 sierpnia 2016 r. odbył się komisyjny odbiór robót
budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr
160625C Zakrzewo, ul. Osiedlowa, od km 0+288 do km
0+720. Zakres robót obejmował wymianę starej nieszczelnej
kanalizacji deszczowej na PCV oraz położenie nawierzchni
asfaltowej, chodników wraz ze zjazdami na działki i ozna‑
kowanie.
Wartość inwestycji wynosi 766 461,15 zł, wartość
dofinansowania z PROW na lata 2014‑2020 wynosiła
467 082,00 zł.
W tym samym czasie przebudowano ulicę Krótką w Za‑
krzewie, ponieważ kanalizacja deszczowa odprowadzająca
wodę z ulicy Krótkiej łączy się z kanalizacją deszczową w uli‑
cy Osiedlowej. Racjonalnym rozwiązaniem było wykonanie
tych robót w tym samym czasie i przez jedną firmę.
Wartość inwestycji związanej z przebudową ulicy
Krótkiej w Zakrzewie wynosi 177 126,42 zł.

Tablice informacyjne w miejscowości Zakrzewo
Na terenie miejscowości Zakrzewo zamontowano tablice
informacyjne z nazwami ulic i nr posesji. Zakupiono słupki
oraz tabliczki informacyjne, montażu dokonali pracownicy
Urzędu Gminy w Zakrzewie.
Koszt inwestycji 4 175,00 zł.
Otwarcie placu zabaw w Seroczkach
30 sierpnia 2015 r. w niedzielę odbyło się uroczyste
otwarcie placu zabaw w Seroczkach wykonanego z docho‑

Przebudowa drogi gminnej Gminy Zakrzewo nr 160610C
Gęsin – Lepsze
15 września 2016 r. odbył się komisyjny odbiór robót bu‑
dowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Gmi‑
ny Zakrzewo nr 160610C Gęsin – Lepsze, od km 1+689,50
do km 2+075,65 i nr 160648C Gosławice – Kamieniec, od
km 0+000 do km 0+300. W ramach robót wykonano na‑
wierzchnię asfaltową (warstwa wiążąca o grubości 4 cm
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i warstwa ścieralna o grubości 4 cm) na podbudowie z tłucz‑
nia wapiennego (warstwa mrozoodporna o grubości 15 cm,
warstwa dolna o grubości 15 cm, warstwa górna o grubości
8 cm), umocnienie poboczy tłuczniem wapiennym o grubo‑
ści 10 cm po zagęszczeniu, zjazdy i oznakowanie.
Inwestycja drogi 160610C Gęsin-Lepsze wynosi
174 373,28 zł, wartość inwestycji drogi 160648C Gosławice – Kamieniec wynosi 113 906,77 zł. Wartość odebranych robót wynosi 288 280,05 zł. Wykonana inwestycja
stanowi długo oczekiwane połączenie ciągów komunikacyj‑
nych z sąsiednią gminą Koneck oraz z wykonanymi w po‑
przednich latach na terenie naszej gminy.
Na to zadanie Gmina Zakrzewo pozyskała dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego
w kwocie 120 050,00 zł ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej.

cowników obsługi oraz pomieszczenie do zajęć świetlico‑
wych i salkę gimnastyczną. Podczas prac wykonano scho‑
dy wewnętrzne i zewnętrzne, chodnik oraz pochylnię dla
niepełnosprawnych. Przebudowano wodociąg, instalację
elektryczną i wentylacyjną łazienek, wykonano pokrywę
zsypu do opału. Budynek został ocieplony i zyskał nową
elewację, dokonano remontu kominów, pokrycia dacho‑
wego, wymieniono drzwi wejściowe. Dokonano robót
budowlanych związanych z wymianą kotła centralnego
ogrzewania.
W II kwartale 2016 r. wykonano zagospodarowanie te‑
renu zieleni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzi‑
nie. Prowadzone prace związane z zagospodarowaniem
terenu zieleni polegały na stworzeniu ścieżki edukacyjnej
na terenie szkoły. Ze ścieżki korzystają dzieci i młodzież
uczniowie szkoły.
Koszt inwestycji 616 458,80 zł.
Dotacja na opracowanie Programu Rewitalizacji
dla Gminy Zakrzewo
30 maja 2017 roku Wójt Gminy Zakrzewo Pan Artur Nen‑
czak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Ewy
Milewskiej, podpisał umowę z Województwem Kujawsko
– Pomorskim o przyznanie dotacji na opracowanie Progra‑
mu Rewitalizacji dla Gminy Zakrzewo na lata 2017‑2022. Na
podstawie złożonego wniosku Gminie Zakrzewo przyznana
została dotacja w wysokości 21 586,50 zł, tj. 90,00% kosz‑
tów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie remontu drogi powiatowej
Gmina Zakrzewo dofinansowała remont drogi po‑
wiatowej Nr 2623C Wola Bachorna-Kuczkowo w kwocie
41 270,51 zł.

Odbiór robót budowlanych związanych z przebudową
drogi gminnej
31 sierpnia 2017 r. odbył się komisyjny odbiór robót
budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr
160644C, od km 0+000 do km 0+630,60. W ramach robót
wykonano nawierzchnię asfaltową (warstwa wiążąca o gru‑
bości 4 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm) na pod‑
budowie z tłucznia wapiennego (warstwa mrozoodporna
o grubości 15 cm, warstwa dolna o grubości 15 cm, warstwa
górna o grubości 8 cm), umocnienie poboczy tłuczniem wa‑
piennym o grubości 10 cm po zagęszczeniu, zjazdy i ozna‑
kowanie.
Wartość inwestycji wynosiła 285 447,21 zł. Na to zadanie Gmina Zakrzewo pozyskała dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego w kwocie
86 500,00 zł ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń
gruntów rolnych z produkcji rolnej.

Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu
Publicznej Szkoły w Sędzinie
Inwestycja w Sędzinie obejmowała adaptację dolnej
kondygnacji na szatnie, pomieszczenia socjalne dla pra‑

Nowa strona Internetowa Gminy Zakrzewo
1 października 2017 r. uruchomiona została nowa stro‑
na internetowa Gminy Zakrzewo pod dotychczasowym
adresem www.zakrzewo.com.pl. Strona przystosowana
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jest do wymagań osób niepełnosprawnych oraz umożli‑
wia wyświetlanie serwisu internetowego na urządzeniach
mobilnych.

Kanalizacja sanitarna Zakrzewo – Kuczkowo – Sędzin
Kanalizacja biegnie od oczyszczalni ścieków w Zakrzewie
przez Kuczkowo, Sędzinek, Zarębowo i Sędzin. W ramach in‑
westycji wykonano sieć grawitacyjną – 903,5 mb, sieć tłocz‑
ną – 9 847,5 mb, przydomowe przepompownie ścieków – 70
szt., przepompownie ścieków sieciową – 1 szt.
W efekcie realizacji tego zadania wykonano 88 złączeń
budynków mieszkalnych z nową siecią kanalizacji sanitarnej.
Podłączone zostały również Publiczna Szkoła Podstawowa
w Sędzinie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Sędzinie.
Inwestycja była realizowana z udziałem środków wła‑
snych Gminy Zakrzewo w kwocie 1 150 082,58 zł, po‑
życzki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 1 185 092,00
zł oraz z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w kwocie
319 450,80 zł na operacje typu „Gospodarka wodno-ście‑
kowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związa‑
nych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014‑2020.
Ogółem wartość inwestycji wyniosła 2 335 174,58 zł.
Inwestycja w Kuczkowie
Na potrzeby mieszkańców Kuczkowa zakupiono obiekt
gotowej konstrukcji.
Wartość zadania wyniosła 80 369,00 zł.
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Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w Zakrzewie
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Za‑
krzewie. Inwestycja została wykonana celem uzbrojenia no‑
wych działek budowlanych zlokalizowanych przy kompleksie
boisk. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową
o długości 145,5 mb oraz kanalizację sanitarną – sieć grawi‑
tacyjna 407 mb, kanalizację tłoczną 6,5 mb i przepompow‑
nię ścieków.
Wartość zadania wyniosła 180 469,19 zł.
Remont remizy OSP w Sędzinie i świetlic wiejskich
W 2017 r. przeprowadzono remont pomieszczeń remizy
OSP oraz zainstalowano centralne ogrzewanie.
Kwota inwestycji 25 328,96 zł
Przeprowadzono remonty w świetlicach w miejscowo‑
ściach Lepsze – 2 000 zł, Wola Bachorna – 1 700 zł oraz
zakupiono polbruk na zagospodarowanie terenu przyległe‑
go do świetlicy wiejskiej w Kol. Bodzanowskiej w kwocie
3 500 zł.
Program usuwania azbestu
W 2016 r. opracowano „Program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zakrzewo na
lata 2016‑2032” za kwotę 17 900,00 zł, w tym dotacja
z Ministerstwa Rozwoju 14 200,00 zł. Podstawowym
celem przygotowania programu jest oczyszczenie terenu
Gminy Zakrzewo z wyrobów zawierających azbest, poprzez
stosowanie się do harmonogramu stopniowego usuwania
wyrobów zawierających azbest, a co za tym idzie wyeli‑
minowanie jego negatywnego wpływu na zdrowie miesz‑
kańców Gminy, a także na stan środowiska na jej terenie.
Pierwsza akcja usuwania wyrobów zawierających azbest na
terenie Gminy Zakrzewo została przeprowadzona w 2017
roku. Utylizację wyrobów zawierających azbest w 2017
roku przeprowadzono w 29 nieruchomościach na terenie
Gminy Zakrzewo i oddano 93,976 Mg. do wyspecjalizowa‑
nej w tym zakresie firmy.
Na unieszkodliwienie w/w wyrobów wydano kwotę 27 771,39 zł. Na tą kwotę składają się środki własne
mieszkańców w wysokości 8 331,42 zł co stanowi 30%
kosztów i 19 439,97 zł. to są środki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiące dofinansowanie w 70% kosztów.
W 2016 r. dokonano opracowania „Planu Gospodarki ni‑
skoemisyjnej dla Gminy Zakrzewo” za kwotę 22 140,00 zł,
w tym dotacja WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 14 200,00 zł.
W 2018 roku wpłynęły 32 wnioski chętnych właścicieli
nieruchomości do uczestnictwa w realizacji programu utyli‑
zacji wyrobów zawierających azbest o łącznej masie azbestu
68,78 Mg.
Dofinansowanie remontu dróg powiatowych
W 2018 r. dofinansowano remont drogi powiatowej
Nr 2628C Sędzin-  Radziejów na odcinku 1630 m w kwocie
114 489,66 zł oraz dofinansowano remont drogi Nr 2624C
Kol. Bodzanowska- Siniarzewo na odcinku 650 m w kwocie
48 325,66 zł.
Wnioski o udzielenie wsparcia
Złożono wniosek o udzielenie wsparcia na operacje re‑
alizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddzia‑
łania 19.2, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra‑
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014‑2020 w ramach naboru „Poprawa infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” na budowę świetlicy wiejskiej
w miejscowości Michałowo oraz zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego w Zakrzewie.
• „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowo‑
ści Zakrzewo”
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	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 środków kwalifikowalnych 325 682,00 zł,
wnioskowana kwota wsparcia 207 231,00 zł.

sana umowa na wykonanie robót budowlanych związa‑
nych z przebudową boiska sportowego w miejscowości
Siniarzewo na kwotę brutto 547 333,16 zł. Zakres robót
obejmuje w miejscu istniejącego boiska do piłki nożnej
wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z tra‑
wy syntetycznej, ogrodzenie boiska wraz z piłkochwytem
za bramkami, bieżnię o wym. 60 m x 5 m o nawierzchni
ziemnej, drenaż odwadniający boisko, przyłącze kanaliza‑
cji deszczowej odprowadzające wody drenażowe do ist‑
niejącej kanalizacji deszczowej, montaż urządzeń małej
architektury i oświetlenie.
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na tą inwestycję w ra‑
mach RPO WK-P na lata 2014-2020 na kwotę 465 233,18 zł.

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.
Doposażenie jednostek OSP
29 czerwca 2018 r. Pan Artur Nenczak Wójt Gminy Zakrze‑
wo wraz z Panią Skarbnik Ewą Milewską podpisali umowę
na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomo‑
cy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fun‑
duszu Sprawiedliwości. Zgodnie z umową środki w kwocie
36 729,00 zł zostaną przeznaczone na doposażenie jedno‑
stek Ochotniczych Straży Pożarnych w Zakrzewie i Sędzinie
w urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielenia pomocy
poszkodowanym.

Samochód ratowniczo-gaśniczy
dla OSP Zakrzewo
28 czerwca 2018 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
nr 2 we Włocławku odbyło się uroczyste przekazanie umo‑
wy na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zakrzewie. Z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Ko‑
mendanta Wojewódzkiego PSP umowę odebrał Prezes Pa‑
weł Błachowicz 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.
Projekty
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.
Zadłużenie Gminy Zakrzewo na dzień 30.09.2018 r. wy‑
nosi 1 102 547,00 zł co stanowi 6,13% dochodów gminy
ogółem.

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 podpi‑

urząd stanu cywilnego
w zakrzewie
informuje, że w dniu 22 listopada 2018 r. odbędzie
się wspólna uroczystość 50 i 60-lecia Pożycia Małżeń‑
skiego Par z Gminy Zakrzewo, które w roku 2018 ob‑
chodzą rocznicę złotych i diamentowych godów.
Zaproszenia na uroczystość zostaną z miesięcznym
wyprzedzeniem przekazane osobiście Jubilatom przez
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zakrzewie.
Kier. USC Marzena Kotas

w samorządzie i o samorzĄdzie

90- lecie OSP w Zakrzewie
i uroczyste przekazanie
samochodu bojowego
W dniu 7 października 2018 r. jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zakrzewie obchodziła 90-lecie istnienia.
Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w Kościele para‑
fialnym pw. Św. Józefa w Zakrzewie, po której poczty sztan‑
darowe, druhowie OSP, zaproszeni goście i mieszkańcy prze‑
szli na plac przed remizą OSP.
Po oficjalnych przemówieniach i życzeniach w krótkim
programie artystycznym nawiązującym do działalności OSP
w Zakrzewie zaprezentował się Kabaret Byle do 100-tki. Uro‑
czystość 90- lecia była okazją do przekazania lekkiego samo‑
chodu ratowniczo-gaśniczego dla naszych strażaków sfinan‑
sowanego w całości ze środków pochodzących Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Więcej informacji na temat uroczystości w kolejnym nu‑
merze Kwartalnika.
M. Sicińska-Podobieńska
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Uroczyste otwarcie świetlicy
wiejskiej w Michałowie
W dniu 5 października br. odbyło się uroczyste otwarcie
świetlicy wiejskiej w Michałowie. W uroczystości tej udział wzię‑
ły Władze Samorządowe Gminy Zakrzewo z Przewodniczącym
Rady Gminy Zakrzewo Wiesławem Szczepańskim oraz Wójtem
Gminy Zakrzewo Arturem Nenczakiem. Podczas uroczystości
nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi, którego dokonali: Prze‑
wodniczący Rady Gminy Zakrzewo, Wójt Gminy Zakrzewo,
Sołtys Wsi Michałowo oraz wybrany Mieszkaniec Michałowa
w osobie Pani Julity Lewandowskiej. Następnie Ks. Karol Kacze‑
wiak dokonał poświęcania obiektu. Po części oficjalnej sołtys
Radosław Matuszewski zaprosił Mieszkańców oraz przybyłych
Gości na wspólny poczęstunek. Szczególne podziękowania Soł‑
tys Sołectwa Michałowo składa Władzom Samorządowym za
wzniesienie tak ładnego i użytecznego dla Mieszkańców obiek‑
tu oraz sponsorom za pomoc w organizacji tej uroczystości tj.:
OHZ Osięciny Sp. z.o.o., Firmie „FIDEM” Budownictwo Krzysz‑
tof Terlecki Dobrzyń nad Wisłą, Firmie „NGARDEN” Krzysztof
Nenczak z Sędzina, Panu Mirosławowi Adamskiemu – Sklep
Spożywczy w Michałowie, Panu Jerzemu Guźleckiemu z Micha‑
łowa, Panu Robertowi Kaźmieczakowi z Michałowa.
Radosław Matuszewski
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „UŚMIECH MALUCHA”
W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAKRZEWIE
„Drzwi otwarte w przedszkolu”
Na przełomie czerwca i lipca w naszym przedszkolu odbyły się DRZWI OTWARTE. W tym czasie przyszłe przedszkolaki
wraz ze swoimi rodzicami miały możliwość zobaczyć jak wygląda nasze przedszkole. Dzieci doświadczały wspólnych zabaw
z rówieśnikami i wzięły udział w zajęciach integracyjnych. Było tłoczno i radośnie. Czas płynął szybko a miłe wspomnienia
wesołych zabaw, pozostaną w naszej pamięci. Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie.

Przedszkola nadszedł czas!
Jak dobrze, że znów jesteśmy w przedszkolu. W tym roku w naszym przedszkolu zaszły duże zmiany organizacyjne. Posia‑
damy 4 odrębne oddziały przedszkolne: grupę 3-latków, 4-latków, 5-latków i 6-latków.
Dla naszych nowych maluszków to dopiero początek wielkiej przygody, a dla starszych dzieci kolejny wspaniały rok, który
dostarczy wszystkim wielu niezapomnianych, radosnych wrażeń. Pięknie przystrojone sale, kolorowe zabawki, ciekawe książ‑
ki doczekały się wreszcie przybycia przedszkolaków. Znów po przedszkolnym korytarzu niesie się echo dziecięcych piosenek
i szczerych uśmiechów ze wspólnych, ulubionych zabaw.

„Bezpieczny przedszkolak”
10 września 2018 roku nasze przedszkole odwiedziły Funkcjonariuszki Policji z Komendy Powiatowej Policji w Aleksan‑
drowie Kujawskim. Panie przeprowadziły prelekcję na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, której celem było kształto‑
wanie prawidłowych zachowań oraz postaw wśród przedszkolaków. Dzieci zapoznały się z pracą policjanta, zasadami bez‑
piecznego poruszania się po drodze oraz obejrzały film „Bezpieczna droga z radami SpongeBoba”. Było to bardzo pouczające
spotkanie, które na pewno na długo pozostanie dzieciom w pamięci.

oświata i wychowanie
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Wieści z PSP w Sędzinie
Kampania wyborcza
I ruszyła! A co? Kampania wyborcza kandydatów na Prze‑
wodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Chętni do objęcia
tej funkcji przeróżnymi hasłami przekonują pozostałych do
oddania głosu właśnie na nich. Kto zwycięży? Poczekamy,
zobaczymy! Wszystkim życzymy powodzenia. Ustępującemu
Przewodniczącemu, Julii, dziękujemy za pomysły i ich realiza‑
cję w ubiegłym roku szkolnym.

Najbardziej z wyjazdu zadowoleni byli uczniowie klasy VIII,
gdyż „Dywizjon 303” to ich lektura. A film z pewnością za‑
chęcił do jej przeczytania.

Agnieszka Danafeld

Agnieszka Danafeld

Ekranizacja lektury
Mimo iż jesteśmy przed wyborami nowego Przewodni‑
czącego SU to ustępujący Przewodniczący zorganizował
jeszcze dla uczniów klas IV – VIII wyjazd do Multikina we
Włocławku. Na ekrany bowiem wszedł film o historii pol‑
skich asów przestworzy, pt. „Dywizjon 303. Historia praw‑
dziwa.” Ekranizacja bestselleru Arkadego Fiedlera o polskich
lotnikach, początkowo niedocenianych i wyśmiewanych,
którzy stali się legendą i w ramach Królewskich Sił Powietrz‑
nych Wielkiej Brytanii (RAF-u) stworzyli elitarną jednostkę –
Dywizjon 303, który nie miał sobie równych, nas zachwyciła.

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!
Tradycyjne rok szkolny rozpoczęliśmy od uczestnictwa
w Mszy Świętej w sędzińskim kościele. Następnie w budyn‑
ku szkoły powitał nas Pan Dyrektor. Rok 2018/2019 przynosi
kolejne zmiany. W ubiegłym, w strukturze szkoły podstawo‑
wej pojawiła się klasa VII, a w rozpoczynającym się klasa VIII.
Kolejną zmianą jest egzamin ósmoklasisty, który uczniowie
klasy VIII będą pisali w kwietniu. Pan Dyrektor przedstawił
wychowawców klas i ilość uczniów. Będzie nas wszystkich
106. Oddział przedszkolny – 15 dzieci, opiekun p. Anna Sar‑
nowska; klasa I – 7, wychowawca p. Monika Gruzel; klasa
II – 9, p. Katarzyna Marczewska; klasa III – 11, p. Jolanta
Krużyńska; klasa IV – 17, p. Leszek Gruzel; klasa V – 18,
p. Olena Savosh; klasa VI – 10, p. Agnieszka Danafeld; klasa
VII – 10, p. Beata Kurant; klasa VIII – 9, p. Michalina Pio‑
trowska. Kadra pedagogiczna liczyć będzie 20 nauczycieli.
Mahatma Gandhi, indyjski pisarz, filozof i polityk napisał:
„Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć
wiecznie.”. Bądźmy więc w tym roku spragnieni wiedzy i po‑
znawania otaczających nas zjawisk oraz kultur. Rozwijajmy za‑
interesowania i zdolności, a sumienność, pracowitość i opty‑
mizm niech nam pomogą dojść do wyznaczonych celów.

POCZĄTEK NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPSK IM. ŚW. JOSE SANCHEZA DEL RIO
W SINIARZEWIE
ROZPOCZYNAJĄC NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019,
PAMIĘTAMY O SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
Po dwumiesięcznym, zasłużonym odpoczynku nadszedł
czas, aby wracać do obowiązków szkolnych, ale również do

koleżanek, kolegów i przyjaciół. Jeszcze w trakcie wakacji nasi
uczniowie mieli okazję poznać się lepiej w trakcie organizo‑
wanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich kil‑
kudniowych wyjazdów organizowanych pod hasłem „Waka‑
cje z Bogiem”. Tymczasem, 3 września dla wszystkich dzieci
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i młodzieży w wieku szkolnym rozpoczyna się całkiem nowa
przygoda. Ze względu na fakt, że właśnie w tym roku bę‑
dziemy obchodzić setną rocznicę Odzyskania Niepodległości,
uroczyste rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego było jedno‑
cześnie okazją do szczególnego wspomnienia związanego
z niezwykłą historią naszego kraju.

WYCIECZKA EDUKACYJNA DO CZARNOLASU, PUŁAW
I KAZIMIERZA DOLNEGO
13 oraz 14 września wyruszyliśmy na pełną wrażeń wy‑
cieczkę do Czarnolasu, Puław i Kazimierza Dolnego. Przygodę
z historią i kulturą tego obszaru naszego kraju rozpoczęliśmy
od malowniczo położonego Czarnolasu, gdzie znajduje się
Muzeum Jana Kochanowskiego – muzeum biograficzne po‑
święcone postaci słynnego renesansowego poety, nazywane‑
go „ojcem” albo jednym z „ojców” języka polskiego. Niesa‑
mowite wrażenie robi też Zespół Pałacowo – Parkowy Książąt
Czartoryskich w Puławach, który składa się m.in. z właściwego
Pałacu Czartoryskich (tutaj również odwiedziliśmy muzeum),
Domu Gotyckiego, Świątyni Sybilli i kilku innych budynków.
Podczas zwiedzania towarzyszyła nam pani przewodnik,

Elżbieta Piskorek, fascynatka, „sypiąca z rękawa” ciekawost‑
kami niemal na każdym kroku. Drugiego dnia odwiedzili‑
śmy Kazimierz Dolny, byliśmy m.in. na Górze Trzech Krzyży,
gdzie poznaliśmy legendę związaną z tym miastem, dowie‑
dzieliśmy się sporo o handlu zbożem i transporcie wodnym
w dawnej Polsce, a nawet co nieco o dinozaurach… Ogrom‑
ne wrażenie robi tzw. „Polska Ściana Płaczu” ustawiona
właśnie w Kazimierzu Dolnym. Jest to pomnik, znajdujący
się na terenie dawnego żydowskiego cmentarza, czyli kir‑
kutu. Ma ona upamiętniać okrutny los, jaki spotkał kazi‑
mierskich Żydów podczas holocaustu. Uczniom bardzo
przypadła do gustu przejażdżka meleksami, która była
możliwa dzięki dopisującej nam podczas wycieczki pięk‑
nej pogodzie. Podróż szybko dobiegła końca, ale wrażenia
i wspomnienia z niej z pewnością zostaną z nami na dłużej.

ROK SZKOLNY 2018/2019 ROKIEM WIELKICH WYZWAŃ
I WIELKICH SZANS
Rok szkolny 2018/2019 to pierwszy rok, kiedy uczniowie
klas ósmych będą musieli zmierzyć się z nową formułą egza‑
minów z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.
Specjalnie dla nich zostaną przeprowadzone zajęcia mające
przygotować ich do egzaminów i oswoić stres z nimi związa‑
ny. W tym roku również oferujemy naszym uczniom zajęcia
specjalistyczne (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne),
artystyczne, wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia dla
uczniów uzdolnionych oraz wiele innych.
POWODZENIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Wszystkim uczniom życzymy owocnego roku 2018/2019
i życzymy powodzenia. Więcej informacji o naszej szkole
mogą Państwo odnaleźć na stronie internetowej www.szko‑
lasiniarzewo.pl. Pozdrawiamy.

Karolina Gralak

oświata i wychowanie
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Nowinki z Zespołu Szkół
w Zakrzewie
W roku szkolnym 2018/2019 do
Zespołu Szkół w Zakrzewie uczęszcza
260 dzieci. W szkole podstawowej
oraz gimnazjum mamy 183 uczniów.
Do Publicznego Przedszkola „Uśmiech
Malucha” uczęszcza 77 przedszkolaków. Zajęcia odbywają
się w dwóch budynkach. W budynku szkoły podstawowej
mieszczą się klasy I-III oraz oddziały przedszkolne. W budyn‑
ku gimnazjum klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz III klasy
gimnazjum. Począwszy od tego roku szkolnego w przed‑
szkolu są cztery grupy wiekowe – 3,4,5,6-latków. Dla dwóch
grup przedszkolnych w okresie wakacji zaadoptowano klasy
szkoły podstawowej. Sale zostały wyposażone w nowe me‑
ble oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne.

jeden z amerykańskich nauczycieli Peter Reynolds wymyślił
dla swoich uczniów historię o Vashti – dziewczynce, która
nie wierzyła w swoje możliwości. Dzięki wparciu ze strony
nauczycielki plastyki, Vashti nabrała chęci do rozwijania swo‑
jego talentu i osiągnęła sukces. I tak, 15 września stał się
świętem kreatywności i zabawy, do którego w tym roku za‑
prosiliśmy Uczniów i Rodziców naszej szkoły.

Nauczyciele przygotowali stanowiska, na których dzieci
i dorośli mieli okazję „pobawić się” kropkami. Na drzewie
talentów umieszczano swoje zdolności. Dla wielbicieli foto‑

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy z charakterem. Po wa‑
kacyjnej labie przyszedł czas na wytężoną pracę. W drugim
tygodniu września uczniowie pisali diagnozy, których ce‑
lem było sprawdzenie wiadomości i umiejętności zdobytych
wcześniej.
Wrzesień obfitował w wyjazdy do instytucji kultury. Byli‑
śmy w operze na przedstawieniu baletowym, kinie na filmie
„Dywizjon 303”, oraz wykładach z fizyki w Toruniu.
„Zakropkowany” Piknik Rodzinny
15 września 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej odbył się zaplanowany wcześniej Piknik Rodzinny.
W tym roku hasłem przewodnim była... kropka.
Wszystko za sprawą Międzynarodowego Dnia Kropki
przypadającego właśnie 15 września. Święto powstało, bo
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grafii była możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia
w „Zakropkowanej foto budce”. Na hazardzistów czekały gry
planszowe. Ponadto jak zwykle czas ten umilał wszystkim
punkt Małej Gastronomii, który cieszył się dużą popularno‑
ścią. Pięknym wizualnym dodatkiem był fakt, że spora ilość
uczestników miała na sobie ubrania z motywem kropki

Pogoda jak zwykle sprzyjała. Dziękujemy Sołtysowi Za‑
krzewa p. Sławomirowi Tobjaszowi oraz Radzie Rodziców za
wsparcie finansowe naszego Pikniku, jak również Wszystkim
tym, którzy pomogli nam go przygotować od strony tech‑
nicznej i Rodzicom, i Uczniom.
Kinga Włochowicz

„Oświecać czasem,
inspirować często,
zachęcać zawsze”.
(John Bowers)
16 września ucznio‑
wie ze Szkoły Podsta‑
wowej w Zakrzewie wy‑
brali się do Opery Nova
w Bydgoszczy na balet
z muzyką Bogdana Paw‑
łowskiego
„Królewna
Śnieżka i Siedmiu Kra‑
snoludków”. Prapremiera
miała miejsce 48 lat temu
w Teatrze Wielkim w Ło‑
dzi. Przedstawienie wy‑
stawiane było na scenach
operowych i deskach te‑
atrów muzycznych w Eu‑
ropie, Azji i Ameryce Północnej. W Bydgoszczy od 2000 roku
to już trzecia wersja tego tytułu.
Zatem uczniowie z Zakrzewa wzięli udział w światowym
spektaklu, który wciąż i wciąż cieszy się niesłabnącą popu‑
larnością wśród kolejnych pokoleń młodych widzów. Nasze
dzieciaki były zadowolone i zauroczone. Niektóre jechały
z bardzo sceptycznym nastawieniem, a tu taka miła niespo‑
dzianka… siedmiu krasnoludków naraz i Śnieżka, a obok
nich Ptak, Lis, Żabka, Wiewiórki, Niedźwiedź, Myśliwy, Dwór,
Świta. Inscenizacja i choreografia są dziełem Henryka Kon‑
wińskiego. Scenograf, Anna Sekuła, wykreowała przepięk‑
ne kostiumy oddające charaktery poszczególnych postaci
i wkomponowała je w bajkową przestrzeń. Soliści i Balet
Opery Nova tańcem i gestem snuli opowieść, oddając uczu‑
cia bohaterów, wyzwalając w widzach emocje: kazali bać się
Złej Macochy i jej świty, angażowali w zabawę z rozbryka‑
nymi krasnoludkami, które „buszowały” także na widowni,
uczyli odczytywać język tańca.
Taka wizyta w teatrze muzycznym pozostanie niezapo‑
mnianym przeżyciem z dzieciństwa. Do takiej wizyty dzieci
zachęcać trzeba, by poznały „smak” sztuki wysokiej, pięknej,
emocjonującej i niezwykłej wśród powszechnie otaczającej
nas „bylejakości”.
Violetta Werner

kultura, sport, rekreacja
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PIKNIK W MICHAŁOWIE
W dniu 20 Lipca odbył się Piknik Integracyjny w miejsco‑
wości Michałowo zorganizowany przez Sołtysa wsi Radosła‑
wa Matuszewskiego. Było wiele wspaniałych zabaw i kon‑
kursów dla dzieci.
Serdeczne podziękowania składam mieszkańcom naszej
wsi którzy przyczynili się do pomocy w zorganizowaniu tej im‑
prezy. Serdeczne podziękowania składam Pani Marii Lewan‑
dowskiej za upieczenie pysznego tortu, Druhom OSP Sędzin
za pokaz i poprowadzenie konkursów dla dzieci. Sponsorom
Panu Jerzemu Guźleckiemu, Panu Mirosławowi Adamskiemu.
Gospodarstwu OHZ Michałowo za użyczoną energię.
Dziękuję serdecznie

Sołtys Radosław Matuszewski

Sołtysiada 2018

To już 14 edycja Sołtysiady w Kolonii Bodzanowskiej. Za‑
planowaliśmy ją na 8 lipca. Atrakcji dla naszych mieszkań‑
ców było mnóstwo. Dla dzieci obowiązkowo zameczek, żół‑
wik i byk, a dla dorosłych loteria z nagrodami. Dla wszystkich
zaproszonych przygotowaliśmy poczęstunek. Nasze panie
upiekły ciasta, chlebek do smalczyku z ogórkiem kiszonym,
usmażyły frytki. Ci z nas, którzy mają trochę więcej niż 18 lat
na swoje nagrody musieli „zapracować”. Brali udział w wy‑
myślnych konkursach. Wspaniałą niespodziankę dla sołtysa
w postaci tortu przygotowały panie z KGW. Oczywiście było
i ognisko, nad którym opiekaliśmy kiełbaski. Nie zabrakło
warczących maszyn, czyli zaprzyjaźnionych motocyklistów
z Włocławka. Wieczorem wszyscy bawiliśmy się przy zespole
Euphoria. Zapraszamy za rok!!!
Sołtys dziękuje sponsorom: OSP, KGW, przedstawicielowi
PZU A. Ostromeckiemu oraz paniom: W. Oźminie, M. Urbań‑
skiej, G. Kornackiej, U. Wąsikowskiej, K. Czyżnikiewicz, R. Stan‑
nej, K. Dembowskiej, A. Bugalskiej, Z. Kurzawie, M, Kaźmier‑
czak, D. Cygańskiej.
Sołtys Andrzej Wąsikowski
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Bociany w Sędzinku
Z niecodzienną sytuacją spotkała się
rodzina Państwa Wiśniewskich z miej‑
scowości Sędzinek. W lipcu bieżącego
roku silny wiatr z deszczem nawalnym
przechodząc przez gminę Zakrzewo wy‑
rządził różnego rodzaju szkody. Między
innymi na terenie gospodarstwa Pań‑
stwa Wiśniewskich przewrócił drzewo,
na którym było zlokalizowane gniazdo
rodziny bocianów przylatujących w to
samo miejsce od kilkunastu lat.
Gospodarze zajęli się młodymi ptaka‑
mi zapewniając im pokarm i tymczasowe

schronienie, aby bociany dorosły, nabrały
sił i mogły powrócić do swojego natural‑
nego środowiska, Państwo Wiśniewscy
w trosce o rodzinę bocianów i ich powrót
w przyszłym roku, postanowili odbudo‑
wać miejsce na którym ptaki pobudują
nowe gniazdo. O pomoc w tym celu skie‑
rowali się do Urzędu Gminy w Zakrzewie,
który to niezwłocznie podjął działania

Narodowe Czytanie 2018
W sobotę 8 września po raz kolejny Biblioteka uczestni‑
czyła w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W tym roku
przed budynkiem Biblioteki czytaliśmy „Przedwiośnie Stefa‑
na Żeromskiego”. Dziękuję wszystkim czytelnikom za udział
i zapraszam za rok.

E. Krzyżaniak

w porozumieniu z właścicielami pose‑
sji i innymi służbami w celu ustawienia
nowego podestu pod gniazdo wiernych
przyjaciół rodziny Wiśniewskich.
Wszystko udało się sprawnie zorga‑
nizować i wykonać. Mamy nadzieję, że
bociany powrócą do naszej gminy wio‑
sną pod oko Państwa Wiśniewskich.
P. Skowroński

a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla …” oraz Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypo‑
życzeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięce‑
go Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzają‑
cym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą
coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli
czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przy‑
pominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom
oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytel‑
nicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelni‑
czej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym
uczestnikiem życia kulturalnego.
Badania wykazują, że dzieci wychowane pośród książek
są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób
słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię.
Zapraszam trzylatków i ich rodziców do biblioteki
i uczestnictwa w projekcie.

E. Krzyżaniak

Spotkanie autorskie
We wrześniu Biblioteka zaprosiła czytelników na spotka‑
nie z pisarzem Przemysławem Semczukiem. Jest on dzienni‑
karzem, publicystą i pisarzem specjalizującym się w tematy‑
ce historii Polski okresu PRL. Jest autorem książek: „Czarna
wołga. Kryminalna historia PRL”, „Maluch. Biografia”, „Tak
będzie prościej” i innych.
E. Krzyżaniak

„Mała książka – Wielki
człowiek”
Biblioteka uczestniczy w projekcie Instytutu Książki skie‑
rowanym dla trzylatków i realizowanym w ramach ogólno‑
polskiej kampanii „Mała książka – Wielki człowiek”. Akcja
ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codzien‑
nego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie
do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą,
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W GMINIE ZAKRZEWO
Okres wakacyjny to czas, w którym w Domu Kultury or‑
ganizowanych jest wiele imprez okolicznościowych dla spo‑
łeczności lokalnej.
W miesiącu lipcu Dom Kultury w Zakrzewie zorganizował
cykl zajęć „Akademia Sztuk Plastycznych” dla dzieci i mło‑
dzieży podczas wakacji letnich. Podczas zajęć uczestnicy
mieli okazję wspólnie spędzić czas w aktywny sposób. Dzie‑
ci wykonywały prace plastyczne, wyjeżdżały na wycieczki.
Odbyły się wyjazdy do kina w Toruniu i Jura Parku w Solcu
Kujawskim. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom. Wszystkie
wykonane prace uczestnicy zabrali ze sobą do domu.
W miesiącu lipcu odbyły się po raz drugi wakacyjne za‑
jęcia wyjazdowe. Gościliśmy w Kolonii Bodzanowskiej oraz
Sędzinie pracując z dziećmi, które nie mogły uczestniczyć
w zajęciach w Domu Kultury.
Z oferty Domu Kultury skorzystało 40 dzieci, które bardzo
chętnie przychodziły na zajęcia.
Serdeczne podziękowania dla Sołtysa Kolonii Bodzanow‑
skiej Pana Andrzeja Wąsikowskiego oraz Straży OSP Sędzin
za miłe przyjęcie podczas wspólnych spotkań.
Do zobaczenia wkrótce…
W naszej gminie start i metę miał Dwumaraton Kujawski
była to już piąta edycja imprezy sportowej. Był to towarzyski
bieg promujący walory powiatu aleksandrowskiego. Dystans
84 kilometrów jest wystarczający, aby go obiec dookoła.
Przed uczestnikami był cały dzień w biegu. W imprezie wzię‑
ło udział 70 biegaczy z całego Województwa Kujawsko-Po‑
morskiego.
Podczas turnieju kulinarnego „Postaw na kaczkę” organi‑
zowanego w Raciążku, reprezentacja gminy Koło Gospodyń
Wiejskich Ujma Duża uzyskało trzecie miejsce w kategorii
potrawy oraz organizacji stoiska promującego Gminę Za‑
krzewo. Serdecznie gratulujemy Paniom i życzymy dalszych
sukcesów.
2 września na terenie parku w Zakrzewie odbyły się Do‑
żynki Gminno- Parafialne.
Gospodarzami byli Wójt gminy Zakrzewo Artur Nenczak
i Proboszcz Parafii Zakrzewo Ks. Mariusz Idczak. Starostami
tegorocznych dożynek była Pani Ewa Kłos oraz Pan Tomasz
Pomianowski.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. dziękczynną za plo‑
ny w kościele p.w. św. Józefa w Zakrzewie. We mszy uczest‑
niczyli księża Ks. Tomasz Bartkowiak Proboszcz Parafii Sinia‑
rzewo oraz Ks. Karol Kaczewiak proboszcz Parafii Sędzin.
Po mszy korowód dożynkowy prowadzony przez Orkie‑
strę Dętą OSP Domu Kultury w Zakrzewie przeszedł do parku
w Zakrzewie. W korowodzie brały udział delegacje dożyn‑
kowe z gminy Zakrzewo, które niosły wieniec oraz chleby
z mąki z tegorocznych zbiorów.
Podczas części obrzędowej odbywały się występy arty‑
styczne. Występowała Orkiestra Dęta Domu Kultury w Za‑
krzewie, zespół muzyczno-wokalny RETRO oraz Kabaret „Byle
do setki” Domu Kultury w Zakrzewie. Zabawę taneczną pro‑
wadziły zespoły Integra oraz Selfie. Podczas imprezy prezen‑
towały się koła gospodyń wiejskich z Kolonii Bodzanowskiej,
Siniarzewa, Sędzina, Woli Bachornej, Ujmy Dużej. Odbyła się
coroczna degustacja potraw z kurczaka pod hasłem „MAM
SMAKA NA KURCZAKA”. Jest to forma prezentacji dorobku
kół gospodyń wiejskich, integracji i wymiany doświadczeń.
Dzięki uprzejmości Państwa Barbary i Mariana Chojnickich
właścicielom firmy „MASDROB” z Siniarzewa możemy orga‑
nizować ten wspaniały konkurs kulinarny.
Organizatorzy zapewnili stoiska wystawiennicze, podzi‑
wiać można było maszyny rolnicze Firmy AGROPOL Pana
Marcina Kowalczyka. Dużą atrakcją okazała się maszyna
do zbioru buraków ROPA Firma Rolbis Pani Inga Biskupska.
Dla zwiedzających były także stoiska Lokalnej Grupy Działa‑

nia działającej na terenie powiatu aleksandrowskiego oraz
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Aleksandrowa Kuj.
Dzieci korzystać mogły z wesołego miasteczka i słodkich
przekąsek.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom za ofiaro‑
waną pomoc rzeczową i finansową. Gorące podziękowania
dla strażaków OSP Sędzin, Zakrzewo, Siniarzewo, wszystkim
paniom KGW, sołtysom poszczególnych sołectw, mieszkań‑
com gminy, którzy aktywnie włączyli się w pomoc przy orga‑
nizacji dożynek.
Od początku września serdecznie zapraszamy wszyst‑
kich chętnych do udziału w stałych zajęciach organizowa‑
nych w Domu Kultury. W Poniedziałki zapraszamy na zajęcia
Grupy No Name Kids-  sekcja breakdance zajęcia od godzi‑
ny 16:00. Wtorki zajęcia taneczne w formacjach tańca no‑
woczesnego zajęcia rozpoczynają się od godz. 15:00 grupa
„Brzdące” 16:00 grupa „Juniorki” 17:00 grupa „Atom Kids”
18:00 grupa „T&T”. Środa zajęcia Zumba Kids godz. 17:00,
Zumba dorośli 18:00, Treningi piłki nożnej w grupach od
godz. 16:00 do 17:00 4‑7 lat, od 17:00do 18:00 8‑10 lat, od
18:00 do 19:00 11‑12 lat. Czwartek próby orkiestry dętej od
godz. 16:00. Piątek Zumba dorośli godz. 18:30, Treningi piłki
nożnej w grupach od godz. 16:00 do 17:00 4‑7 lat, od 17:00
do 18:00 8‑10 lat, od 18:00 do 19:00 11‑12 lat.
Bartosz Podobieński
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