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W niedzielę 6 września 2015 r. w naszej gminie odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne i Parafialne. Gospodarzami byli starosta Aleksandrowski pan Dariusz
Wochna, wójt Gminy Zakrzewo pan Artur Nenczak oraz
proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Zakrzewie – ks. Paweł
Kacprzak. Starostami dożynek byli państwo Beata Krychowiak i Antoni Kurtys.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą św. dziękczynną za plony w kościele pw. św. Józefa w Zakrzewie.
Uczestniczyli w niej dziekan dekanatu aleksandrowskiego
ks. kanonik Leszek Malinowski – proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim oraz księża:
proboszcz Parafii pw. św. Jakuba w Siniarzewie Tomasz
Bartkowiak, proboszcz Parafii pw. św. Mateusza w Sędzinie
Karol Kaczewiak, proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Służewie Andrzej Zdzieniecki, proboszcz Parafii pw. św.
Jadwigi Śląskiej w Nieszawie Grzegorz Molewski, proboszcz
Parafii pw. św. Marcina Biskupa w Straszewie Zygmunt Kuśmierek, proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Zakrzewie Paweł Kacprzak.
Po mszy korowód dożynkowy poprowadzony przez Orkiestrę Dętą OSP Zakrzewo przeszedł na kompleks boisk
sportowych. Brały w nim udział delegacje wieńcowe reprezentujące powiat aleksandrowski, oraz gminy: Zakrzewo,
Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek i Waganiec. Ponadto gmina Zakrzewo reprezentowana była
przez delegacje sołeckie niosące w darze chleby wypieczone
z mąki z tegorocznych zbiorów.

Gospodarze dożynek otrzymali listy z życzeniami dla rolników, które nadesłali posłowie p. Zbigniew Sosnowski i p.
Jan Krzysztof Ardanowski, a także: marszałek województwa
kujawsko-pomorskiego p. Piotr Całbecki, wojewoda kujawsko-pomorski p. Ewa Mes oraz prezes Agencji Restrukturyzacj i Modernizacji Rolnictwa p. Andrzej Gross. Głos zabrali
przybyli na dożynki poseł p. Domicela Kopaczewska oraz
marszałek Sejmu RP p. Jerzy Wenderlih.
Podczas części obrzędowej odbywały się występy artystyczne zespołu muzyczno-wokalnego „RETRO”, sekcji
tańca nowoczesnego, orkiestry dętej OSP, działających
przy Domu Kultury w Zakrzewie, oraz zespołu Blue Box.
Dla wszystkich przybyłych mieszkańców przygotowany został poczęstunek. Była pyszna grochówka, ciasta, pasztety,
kompoty zrobione przez członkinie kół gospodyń wiejskich
z Sędzina, Siniarzewa, Kolonii Bodzanowskiej oraz Ujmy Dużej. Nie zabrakło również degustacji potraw Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy.
Organizatorzy zapewnili stoiska wystawiennicze, m.in.
ODR, LGD Aleksandrów Kujawski, Wydawnictwa Krukowiak, Szkoły Nauki Jazdy z Zakrzewa. Ponadto obejrzeć
można było sprzęt i maszyny rolnicze wystawione przez firmy AGROPOL, AGROBUD, ROLMOT, GALMET. Dużą atrakcją
cieszyła się maszyna do zbierania buraków o nazwie ROPA
firmy ROLBIS.
Dzieci korzystać mogły z wesołego miasteczka, przejażdżek kucykami oraz strzelnicy.
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Więcej zdjęć na stronie www.zakrzewo.com.pl – Fotorelacja z dożynek 2015

Gospodarze dożynek Starosta Aleksandrowski i Wójt
Gminy Zakrzewo serdecznie dziękują sponsorom za ofiarowaną pomoc finansową i rzeczową. Szczególne podziękowania należą się sponsorom pp.: Markowi Łukomskiemu
– Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Sylwestrowi
Czajkowskiemu – SESVanderHave Poland, prezesowi zarządu Brzesko-Kujawskiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Andrzejowi Nowakowskiemu, Dariuszowi Grzenkowitz – Firma MARIBO – Seed Poland, Barbarze i Marianowi
Chojnickim – Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe „MasDrob”, Genowefie i Czesławowi Przybyszom
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
„Czej-Dag”, Marcinowi Kowalczykowi – Firma Handlowa
„Agropol”, Sławomirowi i Agnieszce Tobjaszom – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SławBud”, Janowi Mańkowskiemu – Zakład Usługowo-Handlowy ROLMOT, Adamowi
Ryszewskiemu – Firma AR-NET, Andrzejowi Wawrzyniakowi
– Usługi Weterynaryjne, Zakładom Mięsnym Henryka Stokłosy, KBS Aleksandrów Kujawski, Marcinowi Błońskiemu – JMJ
MEDIA, Firmie Chemirol, Firmie Handlowo-Usługowej Lidia
Banasiak, Renacie i Piotrowi Matusiakom – Firma AGROBUD, prezesowi Zarządu Kujawskiego Banku Spółdzielczego
Józefowi Szmelterowi, Adamowi Brzuszkiewiczowi – Kole-

jowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku, prezesowi zarządu Zakładu Przemysłu Mięsnego „Dróbaleks”
Kazimierzowi Śmiesznemu, prezesowi zarządu Form-Plastic
Andrzejowi Waldowskiemu, Mieczysławowi Skupniewiczowi – Zakład Remontowo-Budowlany, Beacie i Jarosławowi
Wochnom – Firma Handlowo-Usługowa, BIN Spółka z o.o.,
Ryszardowi Modrzejewskiemu, Kazimierze Szostak, dyrektorowi Zespołu Szkół w Zakrzewie Annie Lewandowskiej,
dyrektorowi Andrzejowi Kownackiemu oraz pracownikom
Domu Pomocy Społecznej, radnym Gminy Zakrzewo: Iwonie
Morawskiej, Bernadetcie Stolcman, Agnieszce Stefańskiej,
Dariuszowi Obiale, Andrzejowi Wąsikowskiemu, Marcinowi
Szopskiemu, Tadeuszowi Lipowskiemu, Radosławowi Matuszewskiemu, Adamowi Gralakowi, Arturowi Promińskiemu, Wiesławowi Szczepańskiemu, Mariuszowi Kemparze
oraz jednostkom gminnym OSP, kołom gospodyń wiejskich,
sołtysom, delegacjom sołeckim, gminnym i powiatowym,
wszystkim mieszkańcom gminy, a szczególnie Starościnie
i Staroście Dożynek.
Ponadto podziękowania kieruje się do jednostek organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego i gminy Zakrzewo.
Bartosz Podobieński
dyrektor Domu Kultury w Zakrzewie
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Z obrad

Budżet

Rady Gminy

za I półrocze 2015

W trzecim kwartale br. radni obradowali dwukrotnie: na
VIII sesji – 28 sierpnia i IX – 24 września.

Plan dochodów wynosił 12 508 557,54 zł, a realizacja 6 892 158,98 zł, czyli 55,10%. Plan wydatków wynosił 13 038 557,54 zł, a realizacja 6 199 312,55 zł, co
stanowi 47,55%. Budżet na rok 2015 ma zaplanowane
530 000,00 zł deficytu, a po I półroczu uzyskano nadwyżkę
w wysokości 692 846,43 zł.

Na VIII Sesji Radni podjęli uchwały w sprawie:
• zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Zakrzewo na 2015 rok,
• nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kobielice przez Gminę Zakrzewo – działki nr
4/3 i 10/2 z przeznaczeniem na drogę, która umożliwi komunikację pomiędzy miejscowościami Kobielice
i Konary,
• utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu,
• wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Zakrzewo, położonej w Michałowie oraz jej wydzierżawienia na okres 10 lat – z przeznaczeniem na budowę
stacji bazowej telefonii komórkowej.
Na IX Sesji Radni podjęli dwie uchwały w sprawie:
• zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Zakrzewo na rok 2015,
• zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2015-2021.
U. Skrzypińska

Projekt budżetu
na rok 2016
W październiku 2015 roku wójt Gminy Zakrzewo przystąpi do opracowywania projektu budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016. Do 10 października 2015 roku sołtysi oraz
kierownicy jednostek organizacyjnych i referatów powinni
przedłożyć propozycje najpilniejszych zadań gospodarczych
do realizacji w 2016 roku.

Zadłużenie na 30 czerwca 2015 roku wynosiło
388 165,00 zł i stanowiło 3,10% w stosunku do dochodów
Gminy Zakrzewo. W I półroczu 2015 roku został złożony
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosek o umorzenie części pożyczki w wysokości 21 393,00 zł przyznanej na „Budowę
rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej Gosławice-Gęsin-Zakrzewo” – nr pożyczki PW12015/OW-kk. Po otrzymaniu
decyzji o umorzeniu tej części pożyczki zadłużenie Gminy
Zakrzewo wynosić będzie 366 772,00 zł, czyli 2,93% w stosunku do dochodów.
E.M.

DAR PCK
DLA GMINY ZAKRZEWO
Polski Czerwony Krzyż przekazał bezpłatnie trzykołowy
rehabilitacyjny rower z innowacyjnym rozwiązaniem technicznym. Rower otrzymany od Fundacji EcoTextil trafił do
osoby niepełnosprawnej. Rowerek spełniał będzie bardzo
ważną rolę: pomoże w rehabilitacji i poprawieniu sprawności fizycznej oraz pozwali na bezpieczną jazdę. Obdarowana
ucieszyła się z prezentu. Radość rodziców była podwójna –
otrzymali dla swojej córki wspaniały sprzęt wspomagający
rehabilitację oraz aktywizację.
A.Hołtyn i T.Kłos

Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 powinien być
sporządzony i przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2015 roku w celu zaopiniowania (zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych).
E.M

Urząd Stanu Cywilnego
w Zakrzewie
informuje, że w dniu 16 października 2015 r. odbędzie
się wspólna uroczystość 50 i 60-lecia Pożycia Małżeńskiego

Par z Gminy Zakrzewo, które w roku 2015 obchodzą 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
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Otwarcie placu zabaw w Seroczkach
30 sierpnia 2015 r. w niedzielę odbyło się uroczyste
otwarcie placu zabaw w Seroczkach wykonanego z dochodów własnych gminy. Uroczystość została połączona ze
spotkaniem integracyjnym mieszkańców miejscowości Seroczki i Kolonia Serocka.
Na uroczystość przybyły przede wszystkim dzieci i mieszkańcy sołectwa Seroczki, wójt Gminy Zakrzewo p. Artur
Nenczak, przewodniczący Rady Gminy p. Wiesław Szczepański i jednocześnie organizator spotkania, radni Gminy
Zakrzewo oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Otwarcia przez przecięcie symbolicznej biało-czerwonej
wstęgi dokonali: Wiktoria Chrząszcz reprezentująca dzieci
z Seroczek, przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo i wójt
Gminy Zakrzewo.
Na wyposażeniu placu znajdują się atestowane, posiadające certyfikaty zgodności urządzenia: huśtawka wahadłowa,
karuzela, huśtawka wagowa, zestaw zabawowy, bujak.
Dziękujemy Ośrodkowi Hodowli Zarodowej sp. z o.o.
w Osięcinach za wydzierżawienie gruntu, na którym powstał plac zabaw.
M. Banaszkiewicz

Roboty publiczne
Gmina Zakrzewo w 2015 r. zatrudniła w ramach robót
publicznych ośmioro bezrobotnych, w pełnym wymiarze
czasu pracy na okres 5 miesięcy. Zatrudnienie znalazło
również ośmioro bezrobotnych w ramach prac społecznie
użytecznych, każdy z nich na okres 3 miesięcy oraz czte-

wiony przy ulicy Inowrocławskiej obok kompleksu boisk
sportowych.
Dużo czasu zajęło nam porządkowanie dróg gminnych,
terenów zielonych po nawałnicy, która przeszła przez naszą
gminę 19 lipca br. W te prace także zaangażowani zostali

Park w Siniarzewie

Park w Sędzinku

Kompleks boisk w Zakrzewie

Miejsce rekreacji „Zakrzewskie Olszynki”

ry osoby na 2 miesiące w ramach Programu Aktywizacji
i Integracji.
Pracownicy zajmowali się porządkowaniem terenów
zielonych i ulic na terenie gminy Zakrzewo. Uporządkowano park w Siniarzewie, Sędzinku oraz teren zadrze-

pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych, pracownicy Gminnej Oczyszczalni Ścieków oraz strażacy. Należy tu podkreślić zaangażowanie OSP w Zakrzewie. Akcja
została przeprowadzona sprawnie.
M. Banaszkiewicz
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Chodnik w Seroczkach
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego w miejscowości Seroczki przy drodze powiatowej nr 2610C Turzno – Seroczki w gminie Zakrzewo wspólnie ze Starostwem
Powiatowym we wrześniu br. zrealizowaliśmy inwestycję

pn. „Przebudowa chodnika wraz z położeniem nawierzchni
bitumicznej w miejscowości Seroczki”.

M. Banaszkiewicz

Droga Gęsin – Lepsze
31 sierpnia 2015 r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 160610C
Gęsin – Lepsze, od km 0+696,00 do km 1+689,50 w miejscowości Gęsin. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca o grubości 4 cm i warstwa ścieralna
o grubości 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 przetargu nieograniczonego. Wartość robót budowlanych opiewa
na kwotę 491 432,97 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.
M. Banaszkiewicz
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Zakup tylko po przeszkoleniu
Zgodnie z prawem, osoby wykonujące zabiegi ochrony
roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone specjalne szkolenie. Od 26 listopada 2015 r. ukończenie
tego szkolenia będzie sprawdzane również przy zakupie
środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. W ustawie o środkach ochrony roślin
użytkownik profesjonalny zdefiniowany został jako osoba
fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności
w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym
w rolnictwie i leśnictwie.
Stąd wniosek, że każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne i wykonujący opryskiwaczem zabiegi ochronne
oraz sprzedający swoje produkty jest w świetle prawa użytkownikiem profesjonalnym. Zgodnie z art. 28 ustawy środki
ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane wyłącznie osobom posiadającym aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
w zakresie stosowania środków ochrony roślin, integrowanej
produkcji roślin i doradztwa dotyczącego środków ochrony.
Dotychczas przedstawienie zaświadczenia obowiązywało tylko przy zakupie środków bardzo toksycznych i toksycznych.

dotyczącego środków ochrony roślin nie jest wymagane od osób, które posiadają zaświadczenie wydane przez
szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające,
że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały
uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie
szkolenia.
Z obowiązku ukończenia szkolenia zwolnione są osoby
prowadzące szkolenia w tym zakresie oraz pracownicy naukowi szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do
zakresu ich obowiązków należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa.
Uprawnienia te zachowują ważność przez 5 lat od
dnia uzyskania wykształcenia lub zaprzestania wykonywania ww. działalności. Po upływie tego okresu zachowanie uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego.
Od 26 listopada 2015 r. obowiązkiem ukończenia odpowiedniego szkolenia będą objęci także użytkownicy środków ochrony roślin spoza obszaru rolnictwa i leśnictwa, tj.
osoby stosujące środki ochrony roślin, np. w kolejnictwie
lub na terenach zieleni miejskiej.

Szkolenia prowadzone są w dwóch formach:
• podstawowe – dla osób uczestniczących po raz pierwszy w tego typu szkoleniach;
• uzupełniające – dla osób, które ukończyły szkolenie
podstawowe.
Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia są ważne przez 5
lat. Po upływie tego okresu zachowanie uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego w odpowiednim
zakresie.
Do nabywania i stosowania środków ochrony roślin nie
uprawniają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia o statusie tzw. ważności bezterminowej, które przez krótki
okres wydawano kilka lat temu; w myśl obowiązujących
przepisów są one nieważne i należy je zaktualizować.
Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków
ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i doradztwa

Konsekwencje wynikające z braku aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia:
• niemożność zakupu środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych;
• podleganie profesjonalnego użytkownika wykonującego zabiegi chemicznej ochrony roślin karze grzywny;
• zmniejszenie płatności bezpośrednich oraz potrącenia
z innych form pomocy finansowej w ramach systemu
wzajemnej zgodności;
• nieuwzględnienie reklamacji dotyczącej braku skuteczności środka ochrony roślin.
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie zachęca do zgłaszania się do odbycia szkoleń
podstawowych i uzupełniających z zakresu środków ochrony roślin. Organizowaniem szkoleń zajmują się Powiatowe
Zespoły Doradztwa Rolniczego.
P.S.
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MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH
– NABÓR JUŻ NIEBAWEM

ARiMR ogłasza termin naborów wniosków o przyznanie
pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” z PROW
2014 – 2020.
Wnioski o przyznanie pomocy będzie przyjmowała
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 19
października do 17 listopada 2015 r. Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z:
• rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
• rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
• rozwojem produkcji bydła mięsnego – wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł.
Jest to kolejny rodzaj pomocy finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020 uruchamiany przez ARiMR w tym roku.
Na realizację wyżej wymienionych inwestycji w całym
PROW 2014 – 2020 przewidziano łącznie 1,3 mld euro.
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek
o przyznanie dofinansowania na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych”. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co
najmniej 15 tys. euro, a w roku, w którym zostanie złożony
przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną
przynajmniej 10 tys. euro. ARiMR wypłaca rolnikom wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację
danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standar-

dowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może
on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy
o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.
Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura
powiatowego ARiMR należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną
osobę lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek
o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym
ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw
osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego
województwa, wniosek składa się w tym województwie,
w którym jest położona największa część tych gospodarstw.
Wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma
uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in. wzrost
liczby zwierząt w gospodarstwie, których wsparcie dotyczy,
to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy
ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie
realizował, służy ochronie środowiska naturalnego. ARiMR
przygotuje w ramach każdego naboru dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy. Jedną dla rolników
z województwa mazowieckiego, a drugą dla rolników z pozostałych województw. Zostaną one podane do publicznej
wiadomości przez Prezesa ARiMR w ciągu 90 dni od zakończenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
Na podstawie materiałów źródłowych opracowała:
Aneta Wejner-Wiśniewska
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Publiczne Przedszkole
„Uśmiech malucha”
w Zakrzewie
Dni

Pierwsze dni

adaptacyjne

w przedszkolu

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i ich rodziców
w naszym przedszkolu odbyły się dni adaptacyjne. Ich celem było zapewnienie naszym nowo przyjętym przedszkolakom atmosfery zaufania, akceptacji i bezpieczeństwa.
Dzieci poznały swoich wychowawców, a ich rodzice mieli
okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania naszego
przedszkola, sposobami organizacji zajęć oraz wyposażenia
sal. Spotkanie polegało na zabawach integracyjnych w poszczególnych grupach, które przebiegały w spokojnej, przyjaznej atmosferze. Dziękujemy rodzicom za przybycie i zaangażowanie, a także dzieciom za ich uśmiech, który jest
dla nas największą nagrodą.

Wielu rodziców staje przed dylematem, czy zapisać
dziecko do przedszkola. Jest wiele argumentów przemawiających za pozostawieniem dziecka w domu pod opieką mamy, taty, babci, dziadka, opiekunki, niani. Są jednak
pozytywne aspekty odmiennej decyzji. Niejednemu trzy-,
cztero-, pięciolatkowi i jego mamie łzy napływają do oczu,
kiedy po raz pierwszy stają w progu przedszkola. Tymczasem już po kilku dniach ten „przedszkolak mały” okazuje się
zachwyconym i zadowolonym dzieckiem. Zna i śpiewa poznane piosenki, ma wielu kolegów, tańczy, reaguje na polecenia, zna rozkład dnia i jest spokojniejszy, bo wie, że codziennie ktoś po niego przychodzi i odbiera z przedszkola.
Przedszkole uczy samodzielności, współdziałania w grupie,
dyscypliny, rozwija talenty, intelekt, pobudza emocje, wyrabia sprawność ruchową, muzyczną, plastyczną. Tu zawiera
się pierwsze w życiu przyjaźnie. Dziecko nabiera pewności
siebie i z każdym dniem staje się coraz bardziej samodzielne. Bycie przedszkolakiem ułatwia późniejszy start w szkole.

W. Banaszkiewicz
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Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół Katolickich w Siniarzewie
Szkolny Konkurs Recytatorski „Brzechwa dzieciom”
Do konkursu przystąpiło 16 uczniów
kl. I-III.

Poranek wielkanocny
W Wielki Wtorek odbyło się spotkanie naszej wspólnoty szkolnej z okazji
Świąt Wielkanocnych, które przygotowały dzieci z oddziału przedszkolnego
pod kierunkiem p. Anny Maciejczak
i p. Doroty Cegielskiej.

i wyjątkowo uczcili ten dzień. W przygotowaniach do obchodów święta naszych
mam uczestniczyli wszyscy uczniowie
szkoły wraz z wychowawcami.

Wizyta w Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego we Włocławku
Uczniowie klasy IV przygotowujący
się do egzaminu na kartę rowerową 19
maja odwiedzili,, miasteczko rowerowe”
w siedzibie WORD-u we Włocławku.
Piknik Rodzinny
Piknik Rodziny obchodzony jest
w naszej szkole po raz drugi. Na gości
czekały liczne niespodzianki: muzyczne,
sportowo-rekreacyjne oraz kulinarne.

,,Samoobrona przeciwko
agresywnym psom”
W piątek 15 maja 2015r. w naszej
szkole odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne pod hasłem „Samo„Świat z motocykla
obrona przeciw agresywnym psom”,
wygląda piękniej”
które poprowadził właściciel Prywat23 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 nej Szkoły Samoobrony z Włocławka
w naszej szkole odbyła się prelekcja na p. Mirosław Różański wraz ze swoją
temat bezpieczeństwa na drodze. Pre- asystentką.
zentacja przygotowana przez p. Rafała Ozimińskiego zatytułowana była,,
Świat z motocykla wygląda piękniej”.

Dzień Ziemi
Dzień Matki
Dzień Ziemi obchodzony jest na caJest taki jeden, szczególny dzień
łym świecie 22 kwietnia. W naszej szko- w roku, w którym nasze Kochane Mamy
le 21 kwietnia odbył się uroczysty apel mają swoje święto – 26 maja – Dzień
właśnie z tej okazji.
Matki. Uczniowie bardzo uroczyście

Stella Tomkiewicz

Ze względu na problemy techniczne powyższy artykuł nie mógł zostać umieszczony w poprzednim numerze, dlatego publikujemy go teraz.
Redakcja Gazety
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie
Wracamy …
1 września 2015 r. Mszą Świętą i spotkaniem na placu apelowym rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie. Dzieci i ich bliskich
przywitała dyrektor Zespołu Szkół w Zakrzewie pani Anna
Lewandowska. Na spotkaniu obecny był również przewodniczący Rady Gminy pan Wiesław Szczepański. Pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom wytrwałości i cierpliwości
oraz zaangażowania, które są nieodłącznym elementem

nauki w szkole. Szczególnie serdecznie powitała w gronie
uczniów dzieci, które rozpoczynają naukę w dwóch klasach
pierwszych oraz nowego nauczyciela – panią Justynę Sarnowską. W swoim przemówieniu odniosła się do rocznicy
wybuchu II wojny światowej. Jak zwykle pamięć ofiar tego
wydarzenia uczciliśmy minutą ciszy oraz złożeniem kwiatów w Miejscach Pamięci Narodowej w Zakrzewie.

Piknik Rodzinny – Święto Pieczonego Ziemniaka
Kolejny rok świętujemy z mieszkańcami Zakrzewa i okolic jesienne święto – Święto Pieczonego Ziemniaka zorganizowane we współpracy z Sołectwem Zakrzewo. Na boisku
szkolnym ustawiono punkt z „małą gastronomią”: żurkiem,
ciastami, ciepłą herbatą oraz oczywiście patronem dnia, czyli Ziemniakiem, co prawda nie pieczonym, ale gotowanym
„w mundurku”. Cała impreza to przede wszystkim wspólna
zabawa dorosłych i dzieci. Nie było czasu na nudę – wśród
atrakcji znajdowało się wiele ciekawych konkurencji, między

innymi: wyścig z ziemniakiem, rzut do celu, sadzenie ziemniaków. Najwięcej radości sprawiła konkurencja polegająca
na poszukiwaniu ziemniaków. Z przygotowanych warzyw
i kolorowych ozdób dzieci wykonały śmieszne ludziki i inne
stworki. Miały okazję malować jesienne pejzaże i … swoje
twarze. Wiele śmiechu było przy uczeniu się tańców integracyjnych. Zabawa była bardzo udana i na pewno pozostanie w pamięci jej uczestników.
A. Błachowicz
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Wieści z PSP Sędzin
Remonty budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Sędzinie

Od strony boiska wykonany został podjazd dla osób
niepełnosprawnych oraz nowe wejście do szkoły od strony
OSP w Sędzinie. Trwa nadal termoizolacja budynku A szkoły
i nadawana jest nowa elewacja.

Czas ferii letnich to czas, kiedy realizowane były poważne prace remontowe w naszej placówce. Dolna kondygnacja
budynku A została zaadaptowana na szatnię, pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi (prysznic, toaleta) oraz
pomieszczenie do zajęć świetlicowych i salkę gimnastyczną.
Dzięki tym pracom powiększył się główny hol szkoły.

Zakończenie wszystkich prac remontowych budynku
i terenu szkoły zaplanowano na koniec sierpnia 2016 roku.
Dziękujemy Radzie Gminy Zakrzewo, Organowi Prowadzącemu za to, że budynek Publicznej Szkoły Podstawowej
w Sędzinie diametralnie zmienia swój wizerunek i staje się
coraz bardziej funkcjonalny.

Marek Kurant

„Już czas, już czas, do szkoły
czas – nauka wzywa nas”

Dla porównania przedstawiamy zdjęcia szkoły
– jak było i jak jest.

Kiedy zadzwonił pierwszy wrześniowy dzwonek, wszyscy wiedzieliśmy, że do szkoły już czas.
Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą,
po której przeszliśmy do szkoły. A w szkole same zmiany.
Mogliśmy stać na większym korytarzu, gdzie było dużo
miejsca. Po uroczystym powitaniu przez pana dyrektora głos zabrał wójt gminy p. Artur Nenczak, który życzył
owocnej pracy.
Kto jak kto, ale najbardziej przejęci byli uczniowie, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg szkoły. No i mamy prawie jak w mieście – klasę I a i I b.
Wakacje się skończyły, ale czy mamy więcej siły, się okaże...
Monika Gruzel
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W GIMNAZJUM W ZAKRZEWIE CHORUJEMY NA CZYTANIE!
Pierwszego września
społeczność gimnazjalna ponownie podjęła
wyzwanie,
rozpoczynając nowy rok szkolny 2015/2016. Swoje
szkolne zmagania w Kasprowiczu
rozpoczęło
104 uczniów, w tym 32
pierwszoklasistów. Przed
wszystkimi dziesięciomiesięczny czas wytężonej pracy, bo
sprostać wymaganiom wcale nie jest tak łatwo. Dlatego też
już od samego początku trzeba wypracować ustalony rytm
nauki, uzbroić się w systematyczność i mieć na uwadze, że
wiedza daje ogromne szanse na przyszłość.

Zakrzewo. Jesteśmy bowiem przekonani, że „kto czyta, żyje
wielokrotnie”. M.in. planujemy:
• „Nocne uczniów czytanie” – dla gimnazjalistów.
• „Poczytaj mi mamo, tato” – dla chętnych rodzin.
• „Czytam wszędzie” – happening dla mieszkańców gminy.
Będziemy także rekomendować publicznie różne ciekawe lektury, po które warto sięgnąć, by pożytecznie zabić
jesienno-zimową nudę dłuuuuugich wieczorów.
Dzisiaj pierwszy „odcinek” – polecamy książkę ks. Jana
Kaczkowskiego „Życie na pełnej petardzie, czyli wiara,
polędwica i miłość”. Jest to rozmowa życia ks. Jana, którą
przeprowadza dziennikarz – Piotr Żyłka. Bohater podziwiany
jest przez wierzących i niewierzących, bo chociaż sam został
dotknięty śmiertelną chorobą, nie traci nadziei i ochoty na
życie, które poświęca innym w swoim hospicjum w Pucku.

Poszukujemy nowych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych, by szkolne działania łączyły przyjemne z pożytecznym i zapobiegły rutynie i nudzie. Pomysłów jest wiele,
nie wszystkie jeszcze się skrystalizowały. Wśród szkolnych
„nowości” pojawiła się całoroczna akcja „Czytam, więc
jestem”, którą koordynuje zespół pasjonatów z Klubu Miłośników Czytania pod dyrekcją gimnazjalnych polonistek.
A wszystko po to, by zadać kłam opinii o statystycznym
Polaku, który w ciągu roku czyta zaledwie jedną książkę.
Cel jest oczywisty – propagowanie aktywnego czytelnictwa
wśród gimnazjalistów, ale także wśród mieszkańców Gminy

Tryska energią i zaraża optymizmem oraz niezwykłym poczuciem humoru. Działa skuteczniej niż stado terapeutów,
bo jest do bólu prawdziwy. Ks. Kaczkowski nazywa siebie
„onkocelebrytą”, czyli człowiekiem znanym z tego, że ma
raka, albo „ekskluzywnym żebrakiem”, bo żebrze w kościele, a nie pod kościołem, zbierając datki na hospicjum.
Serdecznie polecamy tę książkę, bo to „wzruszające do
łez świadectwo człowieka, który wie, że być może nie zostało mu wiele czasu”.
Do zobaczenia nad książką.
A.L., V.W.
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Piknik

Piknik w Zarębowie

4 lipca 2015 r. w Lepszem odbył się piknik integracyjny zorganizowany już po raz czwarty przez sołtysa i radę
sołecką oraz radnego Michała Mańkowskiego. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Lepszego, które otrzymały paczki
oraz lody. Miały do dyspozycji dmuchane zjeżdżalnie. Organizatorzy zapewnili również napoje oraz kiełbaski z grilla. Mieszkańcy bawili się do późnych godzin nocnych przy
muzyce, którą zapewnił Pan Tomasz Basa.

4.07.2015 r. w Zarębowie odbył się piknik rodzinny. Dzień
ten minął pod znakiem niezapomnianych atrakcji i wrażeń dla
wszystkich. Najmłodsi mieszkańcy naszego sołectwa, mieli
okazję skorzystać z takich atrakcji jak: wata cukrowa, dmuchany byk i zjeżdżalnia. Każdy, kto przyszedł na nasz piknik, nie
wyszedł z niego głodny. Serwowaliśmy kiełbaski z grilla i przeróżne smakołyki przygotowane przez mieszkańców. Tego dnia
dzieci były kolorowe, a to za sprawą Pani Katarzyny Filipiak,
która malowała ich twarze. Nie zabrakło również strażaków
z OSP Sędzin, którzy pokazali swoje możliwości bojowe. Podziękowania należą się sponsorowi imprezy, którym była
Firma AGROPOL Zakrzewo, jak i wszystkim organizatorom.
Byliśmy bardzo dobrze słyszalni, a to za sprawą nagłośnienia
z Domu Kultury w Zakrzewie.
Piknik zakończył się zabawą taneczną. Dziękujemy przybyłym gościom i do zobaczenia za rok.

Henryk Nowak

Organizatorzy

Dziesięciolatka ma się dobrze – sołtysiada w kolonii bodzanowskiej
Dwunastego lipca tegoż 2015 mieliśmy piękną pogodę, ale co tam pogoda!!! Wybraliśmy ten dzień na świętowanie jubileuszowej sołtysiady. Trudno
było sobie wyobrazić, że to już dziesięć
lat. Zapału, pomysłów nam nie zabrakło.
Zebraliśmy się i uradziliśmy, że
w tym roku bawić nas będą klaun, pokaz motocyklistów, zjeżdżalnia i zamek
oraz występ chóru seniorów 50+ i orkiestra strażacka z Zakrzewa, malowanie buziek dziecięcych w kotki i pieski,
dmuchanie balonów (gadanie na helu),
a także gry i konkursy dla najmłodszych,
konkurencje dla kobiet i mężczyzn, lo-

teria z nagrodami dla dorosłych. A na
ząb było ciasto, kiełbasa z ogniska, żurek i chleb z własnego wypieku, ogórek kiszony w dużych ilościach. Żeby
wszytko gładko wchodziło, smalczyk
ze skwarkami. Atrakcji byłoby dużo
więcej, tylko czasu jakoś tak mało, ale
przecież za rok będzie 11. sołtysiada.
Pocieszająca jest wysoka frekwencja zarówno mieszkańców naszej wioski jak
i gości z dalszej i bliższej okolicy.
Organizatorzy chcą serdecznie podziękować za obecność i rodzinną atmosferę. Wspólnemu biesiadowaniu
towarzyszyły tańce, do których pięknie

przygrywał zaprzyjaźniony już z nami
Pan Radek Wróblewski. Impreza zakończyła się długo po północy. Żal było
się rozstać, ale to już był poniedziałek,
czas do pracy.
Podziękujmy sobie za odniesiony
sukces. Kieruję te słowa do sołtysa p.
Andrzeja Wąsikowskiego i jego żony,
rady sołeckiej oraz sponsorów: pań
z koła gospodyń, druhów, p. Marcina
Kowalczyka z firmy Agropol w Zakrzewie, radnej powiatu p. Marioli Banaszkiewicz, przewodniczącego Rady Gminy p. Wiesława Szczepańskiego oraz p.
Andrzeja Ostromęckiego z PZU.
Iwona Kapelak
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Biblioteczne a…b…c… Co słychać w „RETRO”?

Półki zakrzewskiej biblioteki niebawem zapełnią się nowościami wydawniczymi dzięki dofinansowaniu Biblioteki
Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Nasza biblioteka otrzymała z tego tytułu 5 495
zł. Wśród nowości, które wkrótce będą kusić czytelników,
odnajdziemy wiele ciekawych i godnych polecenia pozycji
z literatury beletrystycznej i popularnonaukowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Czytelnicy na pewno znajdą wśród
nich hity i bestsellery.
Nasza biblioteka kataloguje książki w MAK+ – jest to
system biblioteczny tworzący katalog centralny wszystkich
korzystających z niego bibliotek. Czytelnicy mogą skorzystać z tego systemu, mając dostęp do księgozbioru online
na szukamksiążki.pl.
Biblioteka pozyskała w tym roku dotację z Fundacji
Orange, w ramach projektu „Orange dla Bibliotek”. Kwota
dotacji to 426,11 zł, co pozwoliło na opłacenie półrocznego
abonamentu za Internet.
Biblioteka zaprasza na swoją stronę internetową
www.gbpzakrzewo.naszabiblioteka.com

Tak zwana „jesień życia” to trudniejszy okres w życiu
człowieka. Zaawansowanie w latach, mniej sił, a i zdrowie
coraz częściej szwankuje, więc coraz trudniej o optymizm.
Planowanie dalekiej przyszłości traci sens, a mimo to nie należy poddawać się przygnębiającym nastrojom. I taką właśnie postawę prezentują członkowie zespołu RETRO.
Co tydzień spotykamy się, by pośpiewać, porozmawiać
czy zwyczajnie pobyć ze sobą. Zespół na próbach opracowuje repertuar na różnego rodzaju występy, czy to na terenie Gminy czy też poza jej granicami. Dla przykładu 30
sierpnia występowaliśmy z powodzeniem w Raciążku, na
Wojewódzkim Przeglądzie Dorobku Klubów Seniora, skąd
wróciliśmy z nagrodą. Zespół prezentował się również na
Powiatowych Dożynkach, które odbyły się w naszej Gminie.
W planach mamy kolejne występy, ale o tym innym razem.
Jak widać seniorzy nie są skazani na siedzenie w kapciach
w domu przed telewizorem. Zespół RETRO daje im możliwość
aktywnego wypoczynku, dreszczyku emocji podczas występów, a także popisania się swoimi możliwościami oraz zdolnościami. Owa „jesień życia” wcale nie musi być nudna.
						Pozdrawiamy

E. Krzyżaniak

Zdzisław Sobieraj

ARTYSTYCZNE WAKACJE
Dom Kultury w Zakrzewie wspólnie ze Świetlicą Socjoterapeutyczną „EDEN” zorganizował zajęcia podczas wakacji letnich dla dzieci i młodzieży. Od 1.07.15 do 17.07.15 r.
zorganizowano mnóstwo atrakcji dla wszystkich uczestników. W programie było malowanie na szkle, wykonywanie
obrazów przestrzennych, wielkoformatowych. Uczestnikom
wiele radości sprawiło wykonywanie smoka z płyt, który
stoi przed budynkiem Domu Kultury.
Uczestnicy bawili się w podchody, gry terenowe, sprawnościowe, odbywały się zawody sportowe. Zorganizowano
wyjazdy do Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie na
zajęcia w glinie, do kina na film „To się nie mieści w głowie”
oraz do Torunia na warsztaty wykonywania świeczek zapachowych i mydełek.
Ostatniego dnia zajęć odbyło się wielkie grillowanie
połączone ze wspólnymi zabawami. Z oferty skorzystało
ponad 60 dzieci i młodzieży z Gminy Zakrzewo oraz spoza
terenu naszej gminy.
W sierpniu odbył się wyjazd do Zakopanego. Dzieci i młodzież zwiedzały ruiny zamku w Olsztynie koło Częstochowy,

Przepraszamy...

Wawel, Sukiennice oraz krakowski Rynek. Maszerowaliśmy
szlakami Doliny Kościeliskiej, przeszliśmy na Halę Gąsiennicową oraz Halę Kondratową. Dużą atrakcją był przejazd Tour
de Pologne, który mogliśmy obserwować w Zakopanem.
W ostatni wieczór uczestniczy mieli ognisko na wzgórzu
z widokiem na Giewont oraz dyskotekę z didżejem.
Dziękujemy wolontariuszom, którzy pomagali i aktywnie
włączyli się w organizację zajęć; Katarzynie Filipiak, Justynie
Mańkowskiej, Jakubowi Promińskiemu. Składamy również
podziękowania Panu Arturowi Promińskiemu (Firma „EW-MAR”) za pomoc i sponsoring materiałów do zajęć plastycznych oraz Pani Agnieszce Nowak za przepyszne ciasta.
Kolejne spotkanie podczas ferii zimowych, do zobaczenia…
Bartosz Podobieński

Serdecznie przepraszam państwa Karinę i Stanisława Benedykcińskich za niedopełnienie obowiązków ze strony kadry pedagogicznej oraz narażenie dziecka na stres podczas wycieczki organizowanej przez Dom Kultury w Zakrzewie.
W przyszłości podobna sytuacja nie będzie miała miejsca.
Bartosz Podobieński
dyrektor Domu Kultury w Zakrzewie
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OFERTA DOMU KULTURY
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
W roku szkolnym 2015/2016 Dom Kultury zaprasza na zajęcia dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.
Dom Kultury czynny jest od poniedziałku do soboty. W tych dniach proponujemy:
			 •	Poniedziałek
– ZUMBA 17.40-18.40
			 • Wtorek 		
– rytmika dzieci 3-4 lata 14.00-14.30
							
– zajęcia tańca nowoczesnego 14.30-19.30
			 • Środa 		
– zespół „RETRO”
							
– Klub Seniora 50+ 17.00-20.00
							
– tenis stołowy 13.00-20.00
			 • Czwartek		
– orkiestra dęta 16.00-20.00
							
– zajęcia plastyczne dla dzieci 5-8 lat 16.00-17.00
			 •	Piątek 		
– aerobik 19.00-20.00
							
– zajęcia plastyczne dla dzieci 9-13 lat 15.00-16.30
Planowane jest uruchomienie sekcji karate dla dzieci i młodzieży oraz drużyny harcerskiej. Szczegóły w Domu Kultury
lub telefonicznie (54 27 20 407) oraz na stronie Facebook Domu Kultury.
Bartosz Podobieński

Wieści z KGW
Kolonia
Bodzanowska
1 sierpnia 2015 roku „postawiliśmy na kaczkę” w konkursie organizowanym przy okazji pikniku w Raciążku. Nasz stół
zdobył wyróżnienie. W ekipie składającej się z wójta Gminy
Zakrzewo p. A. Nenczaka, pani M. Banaszkiewicz, przewodniczącej Koła p. R. Kornackiej, kapitana drużyny p. A. Bugalskiej
oraz pani R. Stannej i pani W. Wąsikowskiej nie zabrakło pomysłów na oryginalny wystrój stoiska, co spotkało się z uznaniem odwiedzających, a pieczona kaczuszka okazała się jedną
z najsmaczniejszych.
Iwona Kapelak
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