STYPENDYŚCI 2014/2015
Na czerwcowej Sesji Rady Gminy Zakrzewo uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum uhonorowani zostali Stypendiami Wójta Gminy.

Od lewej: A. Kapelak, Pani A. Lewandowska – Dyrektor ZS w Zakrzewie, A. Kuźba, Pani R. Rozpędowska – Wychowawca klasy
VI SP SPSK w Siniarzewie, O. Łukomska, A. Ochocińska, Pan M. Kurant – Dyrektor PSP w Sędzinie, W. Balcerak, F. Kuczyński,
K. Kazimierczak, S. Brudnicka, D. Ochocińska, J. Mańkowska, M. Markowska, S. Osielska, K. Kopaczewska, K. Nowak
oraz Przewodniczący RG Pan W. Szczepański

Stypendystami w roku szkolnym 2014/2015 zostali:
ze szkół podstawowych:
Aleksandra Ochocińska – uczennica klasy VI PSP w Sędzinie za uzyskanie: średniej ocen – 5,45, najwyższego w klasie wyniku ze sprawdzianu, tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla
uczniów szkół podstawowych, III miejsca w Konkursie
Matematycznym „Liga Zadaniowa”, wyróżnienia w konkursie „Kangur Matematyczny” oraz aktywny udział w uroczystościach organizowanych przez szkołę;
Anna Kuźba – uczennica klasy VI SP SPSK w Siniarzewie za
uzyskanie: średniej ocen – 5,33, najwyższego w klasie wyniku ze sprawdzianu oraz zaangażowanie w życie społeczne
szkoły i środowiska;
Oliwia Łukomska – uczennica klasy V SP SPSK w Siniarzewie za uzyskanie: średniej ocen – 5,20, czwartego miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym PINGWIN
2014 z przyrody oraz zaangażowanie w życie społeczne
szkoły i środowiska;
Weronika Balcerak – uczennica klasy VI PSP w Zakrzewie za
uzyskanie średniej ocen – 5,55 oraz aktywny udział w wewnątrzszkolnych konkursach, zawodach sportowych i występach artystycznych;
Martyna Markowska – uczennica kl. VI PSP w Zakrzewie
za uzyskanie: średniej ocen – 5,36, najwyższego w klasie
wyniku ze sprawdzianu oraz za szczególne zaangażowanie
w życie społeczne szkoły i środowiska;
Filip Kuczyński – uczeń klasy V PSP w Zakrzewie za uzyskanie średniej ocen – 5,27 oraz aktywny udział w wewnątrz-

szkolnych konkursach, zawodach sportowych i występach
artystycznych;
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zespole Szkół w Zakrzewie:
Sylwia Brudnicka – uczennica klasy III b za uzyskanie średniej ocen – 5,44 oraz zaangażowanie w życie społeczne
szkoły;
Klaudia Kazimierczak – uczennica klasy III b za uzyskanie
średniej ocen – 5,50 oraz aktywny udział w życiu szkoły;
Katarzyna Kopaczewska – uczennica klasy III a za uzyskanie średniej ocen – 5,33;
Justyna Mańkowska – uczennica klasy III b za uzyskanie
średniej ocen – 5,28 oraz aktywny udział w życiu szkoły
i środowiska;
Klaudia Nowak – uczennica klasy III b za uzyskanie średniej
ocen – 5,24;
Dominika Ochocińska – uczennica klasy III a za uzyskanie
średniej ocen – 5,28;
Sandra Osielska – uczennica klasy III b za uzyskanie średniej ocen – 5,29.
Stypendium Wójta związane z uzyskaniem zaszczytnego tytułu Prymusa Gimnazjum otrzymała Adrianna
Kapelak – uczennica klasy III a za uzyskanie: najwyższej
średniej ocen w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum –
5,43, średniej ocen w r. szk. 2014/2015 – 5,61, tytułu
laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego oraz tytułu laureata Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.
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Rodzice wybitnie uzdolnionych uczniów otrzymali z rąk
Wójta Gminy Pana Artura Nenczaka i Przewodniczącego Rady
Gminy Pana Wiesława Szczepańskiego listy gratulacyjne.

Rodzice przybyli na uroczystość: od lewej Panie: Jadwiga
Markowska, Katarzyna Balcerak, Małgorzata Kapelak, Emilia
Brudnicka, Dorota Ochocińska, Pan Dariusz Brudnicki, Panie:
Jadwiga Kazimierczak, Zofia Kopaczewska, Stefania Kuczyńska, Panowie: Andrzej Kuczyński, Wojciech Kuźba, Wincenty
Osielski, Janusz Łukomski, Panie: Jadwiga Osielska, Agnieszka
Kuźba, Anna Łukomska, Anna Mańkowska, Pan Tadeusz Nowak, Pani Aleksandra Nowak

Na szczególne wyróżnienie zasłużyli nauczyciele, pod
kierunkiem których uczniowie uzyskali tytuły laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych
przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy:

Pani Violetta Werner – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Zakrzewie,
Pani Agnieszka Danafeld – nauczyciel języka polskiego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie,
Pani Ałła Ostapowycz – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w Zakrzewie.
Wójt i Przewodniczący RG złożyli Paniom serdeczne podziękowania, życząc jednocześnie dalszych sukcesów edukacyjnych.

W towarzystwie Panów A. Nenczaka i W. Szczepańskiego (od
lewej) – Panie: V. Werner, A. Danafeld, A. Ostapowycz

Redakcja Kwartalnika serdecznie gratuluje Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom oraz Dyrektorom Szkół, życząc jednocześnie udanego wakacyjnego wypoczynku.
A.C.

EGZAMINY I SPRAWDZIANY 2015
Kolejny raz nie zawiedli nasi uczniowie. Zarówno szóstoklasiści jak i gimnazjaliści uczęszczający do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Zakrzewo zajęli czołowe miejsca w województwie kujawsko – pomorskim, osiągając wysokie wyniki
ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Poniżej przedstawiamy średnie wyniki procentowe szkół z naszej Gminy oraz,
dla porównania, średnie wyniki w powiecie, województwie, kraju oraz wyniki szkół wiejskich w kraju. Przedstawiają się
one następująco:
1. W szkołach podstawowych:
Średni wynik procentowy

Części/przedmioty

Część 1.
Ogółem:
W
język polski
tym:
matematyka
Część 2.
Język angielski

Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Sędzinie

Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół
Katolickich
w Siniarzewie

Zespół Szkół
w Zakrzewie
Publiczna
Szkoła Podstawowa

Gmina
Zakrzewo

Powiat
aleksandrowski

Województwo
kujawskopomorskie

Kraj

Kraj
-szkoły
wiejskie

73 %
71 %
75 %

68 %
78 %
58 %

69 %
73 %
64 %

70 %
74 %
66 %

61%
68 %
54 %

64%
70 %
58 %

67 %
73 %
61 %

64 %
70 %
58 %

74 %

76 %

77 %

76 %

73 %

75 %

78 %

74 %

2. W Publicznym Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie:
Średni wynik procentowy
Bloki/przedmioty

Część humanistyczna z zakresu:
języka polskiego
historii i wiedzy o społeczeństwie
Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu:
matematyki
przedmiotów przyrodniczych
Część językowa z zakresu:
języka angielskiego – poziom podstawowy
Języka angielskiego – poziom rozszerzony

Gmina Zakrzewo
Zespół Szkół w Zakrzewie
Publiczne Gimnazjum
im. Jana Kasprowicza

Powiat
aleksandrowski

Województwo
kujawsko-pomorskie

Kraj

Kraj – szkoły
wiejskie

71 %
62 %

60 %
62 %

60 %
62 %

62 %
64 %

60 %
62 %

54 %
49 %

46 %
48 %

47 %
48 %

48 %
50 %

46 %
48 %

54 %
34 %

62 %
43 %

63 %
44 %

67 %
48 %

61 %
40 %

Z podsumowania danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku wynika, że średnia ze sprawdzianu w szkołach
podstawowych z terenu Gminy Zakrzewo dała nam trzecie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. Na podkreślenie zasługuje również wynik naszych gimnazjalistów z języka polskiego, który znalazł się na pierwszym miejscu, a z matematyki – na piątym wśród średnich wyników wszystkich gmin w województwie.
A.C.
Gratulujemy Uczniom i Nauczycielom! 								
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Z obrad Rady Gminy
W drugim kwartale br. radni
odbyli dwie sesję. Pierwszą 12
maja br., na której radny Błażej
Dzioba, wybrany w wyborach
uzupełniających w dniu 26
kwietnia br. w okręgu wyborczym nr 15, złożył ślubowanie.
Następnie Przewodniczący
Rady i Wójt złożyli podziękowania Panu Wacławowi Kołodziejskiemu za 53 – letnie pełnienie funkcji sołtysa we wsi Sędzin oraz Panu Grzegorzowi
Kicińskiemu za 12-letnie sołtysowanie we wsi Sinki.

od lewej: Wiesław Szczepański – Przewodniczący RG, Grzegorz
Kiciński, Wacław Kołodziejski, Artur Nenczak – Wójt Gminy.

Na sesji tej radni podjęli pięć uchwał w sprawie:
• wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez
Gminę Zakrzewo Powiatowi Aleksandrowskiemu,
• zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Zakrzewo na rok 2015,
• zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów i ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania,

• ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso,
• wyrażenia woli na zakup części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kobielice.
Druga sesja odbyła się
29 czerwca br., na której
Radna Agnieszka Stefańska, wybrana w wyborach
uzupełniających w dniu 7
czerwca br. w okręgu wyborczym nr 4, złożyła ślubowanie.
Następnie zostały wręczone
stypendia
wójta
wybitnie
uzdolnionym
uczniom z naszych szkół.
Na tej sesji radni, po uprzednim zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok i zapoznaniu z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku, udzielili wójtowi absolutorium
za 2014 rok.
Ponadto podjęli następujące uchwały:
• zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakrzewo na rok 2015,
• zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2021,
• o zmianie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
• zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,
• w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia
komunalnego,
• w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w referendum ogólnokrajowym.
U.S.

wybory sołtysów
W dniach od 17.03.-9.04.2015 r. w sołectwach naszej Gminy odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich.
Tylko w jednym sołectwie został wybrany nowy sołtys. W dwóch sołectwach wybrano zastępców, którzy już wcześniej
pełnili te obowiązki, a w pozostałych 14 pozostali dotychczasowi sołtysi. Oto nasi Sołtysi:

Bachorza
Anna Kurtys

Gęsin
Janusz Kacprzak

Gosławice
Piotr Kotas

Kobielice
Adam Gralak

Kolonia Bodzanowska
Andrzej Wąsikowski

Kuczkowo
Ireneusz Kempara

Lepsze
Henryk Nowak

Michałowo
Radosław Matuszewski
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Seroczki
Wiesław Szczepański

Sinki
Jarosław Zdzitowiecki

Sędzin
Monika Bączkowska

Ujma Duża
Agnieszka Tomala

Sędzin Kolonia
Henryk Gapski

Wola Bachorna
Helena Maciejewska

Zakrzewo
Sławomir Tobjasz

Sołtysi dziękują mieszkańcom za udział w wyborach.

Siniarzewo
Andrzej Łukomski

Zarębowo
Marek Wiatrowski
U.S.

Droga na Konary
Pragniemy poinformować Mieszkańców gminy Zakrzewo, że po długich negocjacjach, które trwały od 2009 r.
i wznowionych w bieżącym roku, udało się Radnemu Rady
Gminy Zakrzewo Adamowi Gralakowi i Wójtowi Gminy Zakrzewo porozumieć z Państwem Katarzyną i Krzysztofem
Rosińskimi i Panią Eugenią Fronczak w sprawie odsprzedaży
części ich gruntów z przeznaczeniem pod drogę gminną.
Droga ta będzie łączyła Gminę Zakrzewo i Gminę Dąbrowa
Biskupia. Dzięki zgodzie Państwa Rosińskich i Pani Fronczak
na podział ich gruntów, który przeprowadzi gmina Zakrzewo na swój koszt, i odsprzedaży „za symboliczną złotówkę” części wydzielonych działek pod drogę powstanie skrót,
który mamy nadzieję ułatwi komunikację i życie mieszkańcom Gmin Zakrzewo i Dąbrowa Biskupia.
W imieniu Mieszkańców gminy Zakrzewo jeszcze raz
pragniemy podziękować Państwu Rosińskim i Pani Fronczak
za zrozumienie potrzeb lokalnej społeczności i życzliwe
podejście do sprawy. Słowa uznania i podziękowania należą się również mieszkańcom naszej gminy pp. Robertowi
Jaskulskiemu, Dariuszowi Pluskocie, Romanowi Juszczyńskiemu, Dawidowi Włodarskiemu, Bogusławowi Pietrzakowi, Adamowi Gralakowi oraz Panu Mikołajowi Procherze
(mieszkańcowi Konar), którzy nieodpłatnie zapewnili załadunek i transport materiału na utwardzenie drogi.
		

Roman Ćwikliński

Zwrot podatku akcyzowego
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
w drugim półroczu 2015 r.
Wnioski przez producentów rolnych mogą być składane
do Wójta Gminy Zakrzewo w terminie:
– od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015r . wraz
z fakturami VAT/lub ich kopiami/stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.
– Limit zwrotu podatku w 2015r. wynosi 81,70 zł na każdy
hektar użytków rolnych.
Limit zwrotu podatku ustala się jako kwotę stanowiącą
iloczyn powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, liczby 86 oraz
stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego – zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014r.
w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej na 1 litr oleju w 2015 r./Dz.U. z 2014, poz. 1669/, stawkę
zwrotu ustala się w wysokości 0,95zł na 1 litr oleju.
Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi
w terminie od 1 października do 31 października 2015r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.
M. Rybacka
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Energia odnawialna
w Gminie Zakrzewo
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Lampy
ledowe

7 czerwca 2015 r. w Domu Kultury w Zakrzewie odbyło
się spotkanie z ekspertami zajmującymi się odnawialnymi
źródłami energii, którymi są m.in. pompy ciepła i panele
słoneczne (fotowoltaiczne). Na spotkaniu zostały omówione zagadnienia związane z zasadą działania pomp ciepła
i paneli fotowoltaicznych, kosztami instalacji i aspektami
z zakresu ochrony środowiska. Osoby zainteresowane odnawialnymi źródłami energii mogą składać deklaracje udziału
w projekcie do Urzędu Gminy w Zakrzewie pokój nr 8 do
31 lipca 2015r. Deklaracje dostępne są na stronie internetowej www.zakrzewo.com.pl oraz u sołtysów.

Mając na względzie oszczędność zużycia energii, na linii
elektroenergetycznej w Zakrzewie przy ulicy Kujawskiej stanowiącej własność gminy Zakrzewo zostały zamontowane
dwie oprawy UL 56W „ledowe”. Jeśli okaże się, że oszczędności w zużyciu energii przyniosą wymierne efekty, będziemy proponować sukcesywne dokonywanie wymiany opraw.
M.Z.

M.Z.

Terminowe zakończenie
inwestycji
10.06.2015 r. w Kolonii Bodzanowskiej miał miejsce
odbiór inwestycji – melioracja gruntów rolnych. Jej celem jest zagwarantowanie 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. Na uroczystość odbioru przybyli przedstawiciele z Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych z Włocławka, przedstawiciele z Urzędu
Marszałkowskiego z Torunia, wykonawca – właściciel firmy
„MELBUD” Sławomir Szorc, inspektor nadzoru, przewodniczący spółki wodnej, Wójt Gminy Zakrzewo z sekretarzem
oraz zainteresowani rolnicy. Zaproszeni goście po odbiorze inwestycji zostali zaproszeni na uroczysty obiad. Sołtys
z rolnikami dziękują firmie „MELBUD” za terminowe wykonanie inwestycji, szczególne podziękowanie dla kierownika
budowy Pana Henryka Drążkowskiego.
Sołtys dziękuje panu Jerzemu Kornackiemu za dofinansowanie poczęstunku oraz paniom z KGW za pomoc
w przygotowaniu obiadu – Renacie Stannej, Alicji Winieckiej, Wandzie Ożminie, Renacie Kornackiej, Katarzynie Dębowskiej, Wioletcie Chejmanowskiej.
A. Wąsikowski

Prace społecznie użyteczne
i roboty publiczne
w Gminie Zakrzewo
W roku 2015 w gminie Zakrzewo w sezonie wiosenno-letnim zostali zatrudnieni w ramach prac społecznie użytecznych i w ramach robót publicznych mieszkańcy z terenu Gminy Zakrzewo. Program tych prac dofinansowany jest
z Powiatowego Urzędu Pracy.
W obecnym roku Gmina Zakrzewo podpisała z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim umowę na zatrudnienie na okres 6 miesięcy, tj. od kwietnia do
września, 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych
na dwa okresy trwające trzy miesiące. Pierwsze 8 osób
zatrudnionych zostało na okres od kwietnia do czerwca,
a kolejne 8 osób zostanie zatrudnionych od lipca do końca
września. Poza tym dodatkowo – jednak na krótszy okres,
tj. 2 miesięcy (od lipca do sierpnia) Gmina Zakrzewo zatrudni 4 osoby na tzw. „40 godzin”. Osoby, które ubiegają
się o zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych
muszą spełniać określone prawem wymagania, m.in. mieć
profil założony w Urzędzie Pracy i korzystać ze świadczeń
pomocy społecznej. Kandydatów typuje Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Osoby zatrudnione w ramach prac
społecznie użytecznych, zgodnie z tym programem pracują
w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Prace, które wykonują
na terenie naszej gminy, to m in. sprzątanie ulic, chodników, placów zabaw i pielęgnacja terenów zielonych.
W ramach robót publicznych Gmina Zakrzewo zatrudniła 8 osób na okres 5 miesięcy, tj. od maja do końca
września br. Pracują one w pełnym wymiarze czasu pracy,
tj. 8 godzin dziennie, pielęgnując tereny zielone na terenie
naszej gminy.
M.Z.
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Świetlica wiejska w Ujmie Dużej miejscem aktywności mieszkańców
W sierpniu 2014 r. władze Kółka Rolniczego w Ujmie Dużej w składzie: Wiktor Dzioba – prezes oraz Marek Dzioba
– skarbnik wraz z sołtysem wsi p. Agnieszką Tomalą złożyli wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem
LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej na zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej w zakresie małych projektów w ramach
działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii objętego PROW
na lata 2007-2014 pn. „Świetlica miejscem aktywności
mieszkańców – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ujmie
Dużej”. Po kilku miesiącach oczekiwania na podstawie po-

zytywnie ocenionego wniosku udało się pozyskać wnioskowaną kwotę i zostały zakupione m.in. stoły i krzesła. Odnowiona świetlica stała się miejscem atrakcyjnym i wpłynęła
na aktywność społeczności lokalnej. Zmobilizowało to panie
z Ujmy Dużej do wspólnego działania i postanowiły reaktywować Koło Gospodyń Wiejskich. Przez wiele lat działalność
KGW była uśpiona, ale nowy zarząd na czele z przewodniczącą p. Anną Dziobą chce zmian. Panie mają wiele pomysłów
i na pewno nie powieje tu nudą. Powodzenia.
A. Tomala

Bezpłatne szkolenie w Ujmie Dużej
W dniach 27-29.04.2015 r. w świetlicy
wiejskiej w Ujmie Dużej odbyło się bezpłatne szkolenie dot. obsługi kasy fiskalnej,
przygotowujące do pracy na stanowisku
kasjer/sprzedawca. Celem szkolenia było
zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej,
a przede wszystkim praktycznych umiejętności obsługi kasy fiskalnej. Uczestniczki
szkolenia zdobyły wiadomości z zakresu
podstawowych czynności wykonywanych
przez każdego sprzedawcę (m.in. fakturowanie, raporty i raporty kasowe). Zajęcia
prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami przez Fundację
„Ekspert Kujawy” z Inowrocławia. Po pomyślnie zdanym egzaminie wszyscy otrzymali zaświadczenie potwierdzające uzyskane na szkoleniu kwalifikacje. Wszystkim
Paniom serdecznie gratuluję.
A. Tomala

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pamiętaj o złożeniu zmiany deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku zmiany miejsca zamieszkania (sprzedaży nieruchomości, wynajmu), zmiany liczby osób
(w przypadku urodzenia, wyprowadzki z terenu gminy Zakrzewo,
zgonu), zmiany sposobu segregacji
odpadów komunalnych.
Deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym dokumentem,
w którym właściciele nieruchomości
sami określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi. Od 1 lutego 2015 roku obowiązują
nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
– 8,00 zł./1 mieszkańca w przypadku
zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny
– 15,00 zł./1 mieszkańca w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób zmieszany
Kto ma obowiązek złożenia deklaracji?
Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Zakrzewo
są zobowiązani złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Obowiązek

złożenia deklaracji mają właściciele i zarządcy nieruchomości. Przez „właścicieli
nieruchomości” należy rozumieć także:
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomościami.
W przypadku nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, deklarację składa
zarządca nieruchomości lub inny podmiot władający nieruchomością.
Kiedy należy złożyć deklarację?
Deklarację należy złożyć w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej

w samorządzie i o szmorzĄdzie
nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych (np. liczby osób zamieszkujących) właściciel nieruchomości jest
zobowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
Nowość! W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości
mieszkaniec zamieszkuje przez część
miesiąca, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana, uiszcza
się w gminie, w której dotychczas
zamieszkiwał, a w nowym miejscu
zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. W tym przypadku należy
złożyć deklarację zmiany w Urzędzie
Gminy, w którym dotychczas uiszczano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Deklaracja zmieniająca czy korekta? –
W związku z tym, że system opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest deklaratywny i właściciel
nieruchomości samodzielnie dokonuje
jej wyliczenia, przysługuje mu też prawo zmiany lub skorygowania swojej
deklaracji. Należy zatem rozróżnić pojęcia „zmiana deklaracji” od „korekta
deklaracji”.
– Deklaracja zmieniająca – dotyczy
wszelkich zmian mających wpływ
na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do nieruchomości (m.in.: zmiana liczby osób, zmiana sposobu
gospodarowania odpadami itd.)
skutkujący dla miesiąca bieżącego
lub dla przyszłych miesięcy. Zgodnie z art. 6m Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2013 poz. 1399 ze zm.)
termin złożenia deklaracji zmieniającej wynosi 14 dni od nastąpienia
zmiany.

Korekta deklaracji – koryguje
uprzednio złożoną deklarację, która
została błędnie sporządzona. Właścicielowi nieruchomości przysługuje takie prawo na mocy art. 81
Ordynacji podatkowej (Dz. U.2015,
poz. 613 ze zm.). Korekta deklaracji koryguje naliczenia powstałe do
momentu złożenia nowej deklaracje
(zmieniającej). UWAGA! Do korekty deklaracji należy złożyć stosowne wyjaśnienie.
W przypadku zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od dnia 18 kwietnia 2015 roku organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania
wszystkich środków egzekucyjnych,
z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej
należności pieniężnych, w tym również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest właściwy
miejscowo Naczelnik Urzędu Skarbowego.
Karolina Chabas-Merke

Ćwiczenia jednostek OSP
12 czerwca przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze. Ich tematem
było zdarzenie komunikacyjne. Ćwiczenia przeprowadzono pod nadzorem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj., a uczestniczyły w nich

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Sędzina, Zakrzewa
i Straszewa oraz jednostka Państwowej Straży Pożarnej
z Aleksandrowa Kuj.. Organizatorem ćwiczeń był Komendant Zarządu Gminnego OSP Zakrzewo.

Marek Frątczak
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Publiczne Przedszkole „Uśmiech malucha” w Zakrzewie
Wycieczka do gospodarstwa rolnego
17 kwietnia Krasnale i Muchomorki udały się na wycieczkę do gospodarstwa rolnego państwa M.E. Ogrodowskich
w Zakrzewie. Dzięki uprzejmości gospodarzy przedszkolaki
miały możliwość zobaczyć wiejskie zwierzęta oraz maszyny
niezbędne w pracy rolnika. Dzieci zwiedziły również oborę
oraz dowiedziały się, w jaki sposób otrzymuje się mleko.

Podczas pobytu mogły osobiście przeprowadzać eksperymenty i choć przez moment poczuć się prawdziwymi naukowcami.
KONKURSY
Muchomorki i Krasnale brały udział w wielu konkursach,
za udział w nich dzieci otrzymały dyplomy i nagrody.

Warsztaty mydlarskie w przedszkolu
13 maja uczestniczyliśmy w warsztatach mydlarskich,
podczas których dzieci wykonały piękne i pachnące mydełka oraz poznały właściwości ziół i olejków kosmetycznych.

Dzień Dziecka
W tym dniu zaproponowaliśmy naszym przedszkolakom
liczne gry i zabawy. Były muzyka, bańki mydlane, malowanie twarzy w wymyślne wzory oraz zabawy sportowe. Dzieci otrzymały słodycze. Była też niespodzianka – pyszne lody!
Dzień pełen wrażeń szybko się skończył, ale wspomnienia
i radość pozostaną.
Dzień Matki
26 maja – Dzień Matki – jak co roku w naszym przedszkolu nauczycielki pomagają dzieciom wyrazić ich miłość
do mam, organizując wspólne spotkanie.

Wycieczka do Młyna Wiedzy w Toruniu
30 maja przedszkolaki wybrały się na wycieczkę edukacyjną do Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu.

Festyn rodzinny
W naszym przedszkolu odbył się festyn rodzinny pod
hasłem „Uśmiech, humor i zabawa to jest najważniejsza
sprawa”.

Zakończenie roku
25 czerwca nasze przedszkolaki uroczyście rozpoczęły pożegnanie przedszkola polonezem. Wprowadziły nas
w wakacyjny nastrój, śpiewając letnie piosenki pachnące
plażą i morzem, a także zaprezentowały tańce, których nauczyły się w ciągu roku szkolnego.
W. Banaszkiewicz, A. Mańkowska
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Wieści z PSP Sędzin
KOCHAMY WAS
Szkoła jest bogata bogactwem swych tradycji. Jedną
z nich jest organizowany w naszej szkole coroczny Dzień Matki i Ojca. W tym roku upłynął pod hasłem: „Kochamy Was!”.
Nasze mamy i ojcowie spotkali się najpierw na widowni.
Obejrzeli występy swoich pociech. Aby mogli zapomnieć na
chwilę o troskach, daliśmy im dużą dawkę dobrej muzyki
i tańca. Wiersze też były… No a potem, zapach kawy i ciasta zaprosił Rodziców do naszej kawiarnianej stołówki. Tu
mogli spotkać się i porozmawiać, jedząc dobre ciasto i pijąc
kawę. Herbata też była…

Monika Gruzel

RADOŚĆ BEZ KOŃCA
Radości co nie miara przyniósł tegoroczny Dzień Dziecka
organizowany w naszej szkole. Upłynął pod znakiem dmuchanych atrakcji. Można było przenieść się na żółwiową wyspę, spróbować wspinaczki, poskakać w kulkach albo odbyć
wyprawę do wnętrza gąsienicy. Aby sił nie brakło, dzieci
mogły konsumować rumianą kiełbaskę z grilla przygotowaną przez rodziców. Całość imprezy umilał muzycznie pan
Radek Matuszewski. Dziękujemy.
PS od autora
Czy może być coś piękniejszego nad szczęście i uśmiech
dziecka?
Leszek Gruzel

SZKOLNE WYCIECZKI
Wiosna to czas wycieczek w nieznane, więc, idąc tym
tropem, i my postanowiliśmy wyruszyć w świat. Celem naszych wiosennych wypraw były Ciechocinek i Toruń. Dodatkową atrakcją dla oddziałów przedszkolnych okazał się wyjazd do Radziejowa, Michałowa oraz powrót do przeszłości
w Solcu Kujawskim.

Monika Gruzel, Anna Sarnowska

WARSZTATY EDUKACYJNE
5.05.2015 r. odbyły się we wszystkich klasach warsztaty mydlarskie i świecowe, których organizatorem były
Warsztaty Edukacyjne z Inowrocławia. Zajęcia polegały na
samodzielnym wykonaniu przez dzieci kostek kolorowego
mydła oraz świec o rozmaitych zapachach. Uczniowie sami
wybierali własną kompozycję zapachową, foremkę i kolory barwników. Wykonane mydełka i świece były ciekawym
i pachnącym upominkiem dla rodziców i zostały wręczone
podczas uroczystości obchodów ich święta.
Anna Sarnowska
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Wiosenne wydarzenia w PSP w Zakrzewie
Szkolne obchody Dnia Ziemi
Obchody Dnia Ziemi rozpoczęliśmy od przypomnienia sobie historii
tego święta. Zrobili to w krótki sposób
uczniowie klasy IV. Następnie uczestniczyliśmy w zajęciach prowadzonych
przez podleśniczego Łukasza Gierszewskiego. Gdy klasy I – III były na
zajęciach z panem leśniczym, pozostali
uczestniczyli w zabawach terenowych
z wychowawcami klas. Później nastąpiła zmiana. Efekt – poszerzyliśmy naszą
wiedzę o lasach i świetnie bawiliśmy się
na świeżym powietrzu.

MAJOWE ŚWIĘTA
Apel, na którym spotkaliśmy się
28.04.2015 r. przed tzw. majowym
weekendem, poświęcony był historii naszego kraju. Uczniowie klas IV – VI pod
kierunkiem p. Kingi Włochowicz i nasz
szkolny chór prowadzony przez p. Annę
Grabowską przybliżyli i przypomnieli
nam treści związane z majowymi świętami. W przystępny sposób dowiedzieliśmy się, dlaczego początek maja jest dla
Polaków czasem świętowania.

Szkolny Konkurs Recytatorski
Kwiecień w naszej szkole to kolejna edycja konkursu recytatorskiego. W tym roku odbył się pod hasłem
„Wiosenne recytowanie”. Do konkursu
zgłosiło się 25 uczniów klas I – III oraz
10 uczniów klas IV – VI.
Wszyscy uczestnicy byli wspaniale
przygotowani. Jury przyznało następujące nagrody:
klasa I
I miejsce – Oliwia Szopa, II miejsce
– Kacper Tokarski, Jakub Szczepański,
III miejsce – Nikola Łączkowska, Julia
Błachowiak.
klasa II
I miejsce – Mateusz Kowalczyk, II
miejsce – Agata Krychowiak, III miejsce
– Amelia Zasada.

klasa III
I miejsce – Weronika Wawrzyniak, II
miejsce – Julia Chojnacka, III miejsce –
Wiktoria Chrząszcz.
klasy IV – VI
I miejsce – Marcel Borkowski, II
miejsce – Joanna Lipowska i Małgorzata Lewandowska, III miejsce – Kornelia
Kowalczyk
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe, a zwycięzcy
nagrody książkowe. Gratulujemy!!!

Wycieczka w Góry Sowie
18-20 maja 2015 r. grupa 39 uczniów
wraz z nauczycielami pp. Anną Bachtą,
Lilianą Szymczak oraz Kingą Włochowicz udała się na wyprawę w Góry Sowie. Zwiedziliśmy między innymi Sztolnie Walimskie, zdobyliśmy Szczeliniec,
szukaliśmy grzybów skalnych, zwiedziliśmy Twierdzę Srebrna Góra oraz w deszczu przeszliśmy przez wrocławskie Stare
Miasto. Wróciliśmy strasznie zmęczeni,
ale dumni ze swojej wytrzymałości, bogatsi o wiedzę i umiejętności.

Biwak integracyjno-edukacyjny
– Wiosenne zabawy
Nocne spotkanie w szkole dla
uczniów klas I i II poświęcone było integracji zespołów klasowych, ale także na
przygotowanie upominków dla Ojców.
Uczniowie poznali dawne zabawy podwórkowe i bardzo chętnie bawili się
na placu przed szkołą w berka, szczura,
grali w dziada oraz kapsle, a wieczorem z wielkim zaangażowaniem przygotowywali kolorowe mydełka.

Debata Powiatowa „Dlaczego warto
się uczyć?”
25 maja 2015 r. w naszej szkole
odbyła się Debata Powiatowa „Dlaczego warto się uczyć? ” zorganizowana
przez KPCEN we Włocławku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i uczniowie szkół podstawowych
z powiatu aleksandrowskiego. Podczas
debaty każda z reprezentatywnych
grup pracowała nad odpowiedzią na
postawione uczestnikom pytanie. Debata rozpoczęła się występem naszych
chórzystek, które wzbudziły podziw
swoim śpiewem i pięknym wyglądem.

Wspólne święto Rodziców
Jak co roku 26 maja świętujemy Dzień
Matki. Miesiąc później – 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Nasi uczniowie
klas I – III postanowili połączyć te święta tak, aby mogli uczcić je i świętować
razem. Drugi czerwca – to Dzień Mamy
i Taty, Wspólne Święto Rodziców! Uroczystość odbyła się w sali Domu Kultury
i rozpoczęła ją dyrektor Zespołu Szkół
pani Anna Lewandowska, witając serdecznie zebranych gości. Następnie dzieci w przepiękny sposób zaprezentowały
program przygotowany na tę okazję pod
kierunkiem wychowawczyń i obdarowały swoich Rodziców własnoręcznie przygotowanymi upominkami.

Końcówka roku
W czerwcu nie zwolniliśmy tempa
naszej pracy. Motywacji dodały nam
niewątpliwe wyniki uczniów klasy VI na
sprawdzianie. Były one wysokie i przyniosły wiele radości uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Odbyła się jeszcze
jedna wycieczka – do Malborka, w której uczestniczyli uczniowie klas III i IV
pod opieką swoich wychowawców.
Uczniowie nasi z sukcesami wzięli udział
w corocznym biegu „Biegam, bo lubię”
w różnych kategoriach wiekowych. Tak
szczęśliwie dotarliśmy do zakończenia
roku szkolnego i wytęsknionych wakacji.
A. Błachowicz
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Gimnazjalny finisz
26 czerwca zabrzmiał ostatni
dzwonek roku szkolnego 2014/2015.
Zaczęła się wakacyjna laba, upragniony przez uczniów i nauczycieli
czas wolny od nauki. Nim jednak nadszedł, wszyscy angażowali się w naukę z wytężeniem, bo „końcówka” roku jest
zazwyczaj bardzo pracowita. Powtórki, sprawdziany, klasówki, „zaliczenia”. Wszystkim bowiem zależy, żeby roczna
cenzurka była na jak najwyższym poziomie. Gimnazjaliści
na swoje oceny pracowali na lekcjach, ale również na różnych zajęciach pozalekcyjnych, które czasem tylko pozornie
skupiają się na przyjemnościach. Przecież zabawy, wycieczki, happeningi również służą zdobywaniu wiedzy i to często o wiele skuteczniej niż godziny odsiedziane w klasie na
różnych przedmiotach. Uczestnicy takich form rozwijają się
twórczo, angażują intensywniej, a przez to efektywniej.

Racławicką. Spacerowali po Moście Karola i Starym Rynku
w Pradze, odwiedzili wodospady Kamieńczyk i Szklarski.
Wrażeń było naprawdę wiele.

EGZAMINY
Pod koniec kwietnia (od 21-23) trzecioklasiści zmierzyli
się z testami egzaminacyjnymi, o ich wynikach informujemy
w osobnym artykule. Na początku czerwca swoich sił próbowali drugoklasiści, pisząc test kompetencji. Niestety, by dorównać starszym kolegom, muszą jeszcze wiele pracować.
GÓRZNO
30 kwietnia 40-osobowa grupa gimnazjalistów uczestniczyła w warsztatach ekologicznych organizowanych przez
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Górznie. Uczniowie pojechali pod opieką pp. Ewy Marek, Kingi Pawlickiej i Konrada
Kowalewskiego. Wzięli udział w zajęciach terenowych na
terenie Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego,
podczas których obserwowali ślady różnych zwierząt, zapoznali się z roślinnością parku, typami siedlisk leśnych i jezior.

WYCIECZKA SZKOLNA
Od 5 do 8 maja uczniowie pod opieką pp. Anny Grabowskiej, Aleksandry Wilniewczyc i Marka Wernera przebywali
na wycieczce: Skalne Miasto – Praga – Wrocław. Wycieczkowicze obejrzeli wiele ciekawych miejsc, m.in. Hradczany,
Zamek Praski, Katedrę św. Wita, świątynię Wang, Panoramę

FRANCJA
W dniach 1–5 czerwca 2015 r. w miejscowości Civray
w środkowo-zachodniej Francji odbyło się ostatnie spotkanie partnerskie w ramach projektu „Kalejdoskop Europy –
Młodzi dziennikarze w Europie” realizowanego w zakresie
Programu Comenius. Brało w nim udział 5 osób z naszego
gimnazjum – trzy uczennice (Sylwia Brudnicka, Adrianna
Kapelak, Paulina Wiśniewska) oraz dwóch opiekunów (pp.
Ałła Ostapowycz, Magdalena Kmieciak). Uczestnicy współpracowali ze sobą we francuskiej szkole Jeanne d’Arc, dokonali podsumowania swojej dwuletniej pracy w projekcie.

Ponadto obejrzeli wiele ciekawych miejsc. Byli w Muzeum
Le Cormenier, gdzie mogli doświadczyć wiejskiego życia z XIX
wieku oraz odnaleźć autentyczny smak chleba pieczonego
w piecu z drewna, oraz w Futuroscope’ie – parku rozrywki,
w którym wszystkie atrakcje są bardzo nowoczesne i wyko-
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rzystują zaawansowane technologie multimedialne i kinematograficzne, czego efektem są niesamowite przeżycia.
Największe wrażenie wywarły pokazy filmów animowanych
w trzech i czterech wymiarach. Uczniowie byli też w Angouleme, gdzie znajduje się fabryka czekolady. Pobyt był bardzo
udany – ciekawy i pouczający dla wszystkich.
RAJD ROWEROWY

• sierżant sztabowy Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. P. Łukasz Kochanowski – Czyny prawnie zabronione wśród młodzieży i ich konsekwencje
(w tym cyberprzemoc).
Ponadto goście rozstrzygnęli konkurs międzyklasowy na
plakat pn. „Sąd nad używkami”, w którym I miejsce zdobyła klasa III b, wygrywając główną nagrodę – profesjonalną
sesję zdjęciową.

3 czerwca tradycyjnie świętowaliśmy Dzień Dziecka, wyjeżdżając rowerami do Płowiec. Piękna pogoda sprzyjała
relaksowi na świeżym powietrzu, który uczniom umilili Rodzice, przygotowując grillowane pyszności.

I SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI
19 czerwca pod przewodnictwem szkolnego pedagoga p. Karoliny Maciejewskiej Gimnazjum zorganizowało
I Szkolny Dzień Profilaktyki. Odbyły się panele dyskusyjne,
które prowadzili zaproszeni goście:
• kurator zawodowy rodzinny p. Dorota Marjańska – Demoralizacja młodzieży oraz czyny prawnie zabronione
i ich konsekwencje;
• przedstawiciele Sanepidu w Aleksandrowie Kuj. ds.
oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia pp. Jolanta Aleksiuk i Teresa Banasiak – Konsekwencje uzależnienia od
wyrobów tytoniowych wśród nastolatków;
• pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kuj. p. Małgorzata Czerwińska – Profilaktyka
uzależnień wśród młodzieży;
• pielegniarka szkolna p. Dorota Filipiak – Profilaktyka
zdrowego trybu życia wśród młodzieży;

Czas podsumowania wypełnił występ chóru szkolnego,
prezentującego repertuar pn. „Muzyka – moim jedynym
dopalaczem”. W międzyczasie uczniowie spożywali pyszne
marchewki i pili wodę mineralną, a od godziny 13.00 trwał
kolejny bieg szkolny „Biegam, bo lubię”, w którym prócz
gimnazjalistów uczestniczyli uczniowie Szkół Podstawowych z Sędzina i Zakrzewa. Rodzice zadbali o nas, gotując
pyszną grochówkę.
To był udany dzień. Postanowiliśmy organizować go każdego kolejnego roku szkolnego.
Z poczuciem dobrze i intensywnie przeżytego roku
– udaliśmy się na zasłużony wypoczynek. Mamy nadzieję na
słoneczne i piękne lato.

Wszystkim życzymy
MĄDRYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI.
A.Lewandowska, V.Werner
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Dzień Dziecka w Domu Kultury
14 czerwca 2015 r. z okazji Dnia Dziecka Dom Kultury
zorganizował piknik rodzinny. Na najmłodszych czekały liczne atrakcje, m.in. wesołe miasteczko, malowanie twarzy,
wata cukrowa, popcorn. Bawiliśmy się podczas konkursów
dla dzieci i rodziców. Na każdego czekał drobny upominek.
OSP w Zakrzewie jak zwykle zarażała wszystkich zapałem
do pracy strażaka, wożąc wszystkich bojowym autem na sygnale. Na zakończenie imprezy dzieci mogły skorzystać z fontanny, która przy dobrej pogodzie była niezwykłą atrakcją.
Serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy aktywnie
włączyli się w przygotowanie tej wspaniałej imprezy, w szczególności dla sponsorów: Rady Sołeckiej i sołtysa sołectwa
Zakrzewo Pana Sławka Tobjasza, Agenta PZU Pana Andrzeja
Ostromeckiego. Podziękowanie dla Dyrektora Zespołu Szkół
w Zakrzewie Pani Anny Lewandowskiej za udostępnienie boiska szkolnego, Druhom OSP w Zakrzewie, Paniom „Grillowym” Małgorzacie Trajder, Julicie Lewandowskiej, Annie Fili-

piak, Panu Tomkowi Wiśniewskiemu za pomoc w sprzątaniu,
wolontariuszom: Katarzynie Filipiak, Justynie Mańkowskiej,
Alicji Wiktoruk, Jakubowi Promińskiemu, Pani Monice Sicińskiej-Podobieńskiej za przezabawną konferansjerkę.
Bartosz Podobieński

WIEŚCI Z KGW KOLONIA BODZANOWSKA
W tegorocznym konkursie ozdób
wielkanocnych zorganizowanym przez
redakcję „Gazety Pomorskiej” nasze
„dzieła” zajęły szóste miejsce! W przyszłym roku postaramy się o reklamę
i zawalczymy o najwyższe laury.
Iwona Kapelak

Piknik Integracyjny w Kuczkowie
13 czerwca 2015 już po raz drugi odbył się w Kuczkowie
Piknik Integracyjny połączony z Dniem Dziecka zorganizowany przez Sołtysa wraz z Radą Sołecką i Radnym naszej
wsi. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, między innymi przeciąganie liny i szaleństwa na trampolinie. Podczas
imprezy zaprezentowali się strażacy OSP z Sędzina, którzy
przygotowali atrakcje dla najmłodszych i młodzieży – zwiedzanie wozu strażackiego, pokaz tęczy wodnej, konkurs

rzut butem strażackim, w którym I – miejsce zajęła Wiktoria
Lewandowska, II miejsce Brajan Lewandowski. W nagrodę
otrzymali hełmy strażackie. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Organizatorzy dziękują Sołtysowi wsi za
udostępnienie posesji, OSP w Sędzinie, Dyrektorowi Domu
Kultury w Zakrzewie oraz wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę.
Sołtys i Organizatorzy
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III TARGI Z KUCHNIĄ ZIEMI KUJAWSKIEJ
20 czerwca Dom Kultury wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Siniarzewa wziął udział w imprezie pod tytułem Targi – Partnerstwo z Kuchnią Ziemi Kujawskiej, promując Gminę Zakrzewo i lokalnych twórców oraz przedsiębiorców.
Startowaliśmy po raz pierwszy, a naszym hasłem przewodnim w biegu po zwycięstwo było „Na bogato”. Zgodnie
z nim nie zabrakło wędlin i wyrobów swojskich, nalewek,
miodów, ciast oraz tortów z mapą naszej gminy. Prezentowaliśmy rękodzieło artystyczne i architekturę ogrodową.
Słowem wszystko co najlepsze z naszej Gminy.
Stoisko brało udział w konkursie na „EKO- stoisko”,
w którym otrzymaliśmy pierwsze miejsce.
Serdecznie dziękujemy: P. Jeremiemu Trzynie – nalewki,
P. Jolancie Pluskocie – miody, P. Tadeuszowi Lewandowskiemu – wędliny, P. Kazimierze Szostak – chleby wiejskie,
P. Sławomirowi Kazimierczakowi – truskawki, P. Stanisławowi Adamczakowi – obrazy, P. Krzysztofowi Burzyńskiemu
– architektura ogrodowa, Właścicielom Dworu Biesiadnego w Zakrzewie P. Renacie i Piotrowi Matusiakom – torty
z mapą gminy Zakrzewo, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zakrzewie P. Annie Lewandowskiej, P. Janowi Słomczewskiemu
– kaczki, P. Jadwidze Perzyńskiej – serwetki.

I miejsce nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie
każdego z osobna. Dziękuję serdecznie za pomoc w koordynacji całego przedsięwzięcia i owocną współpracę.
Monika Sicińska- Podobieńska

WYCIECZKA!!!

Tatry i Zakopane
Dom Kultury w Zakrzewie organizuje wyjazd w dniach
od 04.08 do 07.08.2015 dla dzieci i młodzieży.
W programie:
• 4 sierpnia przejazd do Olsztyna k. Częstochowy, zwiedzanie ruin zamku,
• 5 sierpnia przejazd do Kuźnic, spacer na Halę Gąsienicową i do Czarnego Stawu Gąsienicowego,
• 6 sierpnia przejazd do Kir, spacer Doliną Kościeliską, do
Wąwozu Kraków i na Smerczyński Staw, warta góralska
z pieczeniem kiełbasek i pasowanie na zbójnika,
• 7 sierpnia Zakopane i powrót do domu.
Koszt wyjazdu od osoby 350 zł. W cenie dojazd i powrót
autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie w pensjonacie, opieka przewodnika tatrzańskiego, ubezpieczenie uczestników.
Zgłoszenia do 15 lipca w Domu Kultury w Zakrzewie
Serdecznie Zapraszamy!!!

Bartosz Podobieński

Zapraszamy wszystkich na treningi Zumby w wakacje.
W każdy wtorek o godzinie 18:00 przez lipiec i sierpień.
Koszt 40 zł od osoby za dwa miesiące płatne z góry.

Zapraszamy miłośników tenisa stołowego. Pograć można od godz. 16:00, w sali widowiskowej DK udostępniamy
dwa stoły. Zapraszamy!!! (Paletki i piłeczki we własnym zakresie.)

Piknik w Michałowie
Już po raz drugi wspólnie z sołtysem Adamem Gralakiem
zorganizowaliśmy Piknik Integracyjny dla dzieci i dorosłych
wsi Michałowo i Kobielice. Choć pogoda na początku zrobiła nam psikusa, piknik się odbył, nie zabrakło atrakcji takich
jak: pokazy gaszenia pożaru przez druhów OSP z Sędzina,
pokaz radiowozu policyjnego, zabawy dla dzieci z klaunem
oraz zabawy dla dorosłych z zespołem STANDARD MIX.
Dziękujemy sponsorom: Panu Dariuszowi Obiale z Zakrzewa, Panu Tadeuszowi Dziedzicowi z Zakrzewa, Firmie
AGROPOL z Zakrzewa.
Sołtys Radosław Matuszewski

Bartosz Podobieński
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Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zakrzewo
14 czerwca na boisku sportowym
Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie
odbył się X Turniej Piłki Nożnej. W zawodach uczestniczyło pięć drużyn.
Poniżej przedstawiamy listę startujących drużyn i zajętych miejsc:
I – Masdrob Łokietek Siniarzewo,
II – WKS Kiszonka Sędzin, III – Biedronka Team, IV – Alabama Team,
V – Kiszonka Sędzin Juniors.

Królem strzelców X Turnieju został
zawodnik drużyny MASDROB ŁOKIETEK
Siniarzewo Jakub Ogrodowski. Serdeczne podziękowania składam Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zakrzewie Pani
Annie Lewandowskiej za udostępnienie
na czas Turnieju boiska szkolnego oraz
Paniom Dominice Nenczak i Weronice
Zefert za obsługę grilla.
R. Ćwikliński

Sezon wędkarski w pełni
Sezon wędkarski w pełni. Pogoda
zachęca wszystkich miłośników moczenia kija do spędzania czasu nad wodą.
W Stowarzyszeniu Wędkarskim „KARP”
cały czas przybywa członków. Obecnie
koło liczy blisko 100 osób. Ma to wpływ
na frekwencję na zawodach wędkarskich. Jezioro Gopło w miejscowości
Ostrówek obfituje w duże ilości małej
ryby, więc każdy wędkarz biorący udział
w zawodach coś złowi. Trwa zacięta rywalizacja w klasyfikacji GRAND PRIX.
Wszystkim życzymy pierwszego miejsca.
Na stawie „Olszynki” w Zakrzewie
kolega Mateusz Szymczak złowił karpia pełnołuskiego o wadze 8,10 kg – co
jest rekordem łowiska. Trochę lżejszy
był karp królewski złowiony przez Rafała Żywiczkę – 7,95 kg. Wędkarzom
gratulujemy przyłowu.
Z niepokojem obserwujemy opadający stan wody – wynik braku opadów.
Miejmy nadzieję, że sytuacja ulegnie
poprawie.
Z okazji Dnia Dziecka 7 czerwca
odbyły się zawody dla najmłodszych

wędkarzy. W konkursie brało udział
10 zawodników. Pomimo przelotnego
deszczu młodzież wytrzymała do końca. Brały drobne ryby, choć gatunkowo
o dużej rozpiętości: karasie, liny, płocie
oraz jeden karpik. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku i kiełbasek z grilla. Każdy wędkarz otrzymał z rąk Pana Wójta
upominek.
Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego „KARP” dziękuje za wsparcie Wójtowi Gminy Zakrzewo Panu Arturowi
Nenczakowi. Podziękowania składamy
również wszystkim, którzy porządkują tereny przy stawach czy pomagają
podczas organizacji zawodów. Dziękujemy wszystkim wędkarzom, którzy
wzięli udział w pogrzebie naszego kolegi – Sebastiana Wochny. Podziękowania dla sponsorów.
Trwają rozmowy odnośnie zarybiania stawów. Chcemy dorybić stawy 200
-300 kg ryby. Wszystkim wędkarzom
życzymy „takiej ryby”.
Zarząd

Kultura Przeworska w Kolonii Bodzanowskiej
W okolicy miejscowości Kolonia Bodzanowo i Adolfin ludzie osiedlali się
już od najdawniejszych czasów. Z okolic
znane są osady i cmentarzyska od epoki
kamienia po późne średniowiecze.
Podczas prowadzonych prac melioracyjnych nadarzyła się okazja do
przeprowadzenia niewielkich badań archeologicznych na jednym stanowisku
z okresu rzymskiego. W dniach 13.04
– 16.06 trwały prace badawcze na osadzie przeprowadzone przez Pracownię
Archeologiczną ABAKUS.
Podczas badań odkryto zaplecze gospodarcze osady. Stanowisko położone
jest na niewielkim wyniesieniu. Prace badawcze sprawiły, że odkryto 16 obiektów
archeologicznych, z których pozyskano
ok. 150 zabytków ruchomych. Odkryte
obiekty są związane z zapleczem gospodarczym osady. Podczas przeprowadzonych badań odkryto jamy zasobowe

służące do przechowywania żywności
oraz dołki po słupach prawdopodobnie
będących reliktami budynków.
Podczas badań archeologicznych najwięcej odkrywa się fragmentów naczyń
glinianych. Podczas badań w Kolonii
Bodzanowskiej odkryto ok. 150 ich fragmentów. Ceramika naczyniowa dzieli
się na dwa rodzaje. Pierwsza to ceramika reprezentacyjna, tak zwana stołowa.
Naczynia z tej grupy były cienkościenne
i zdobione.

Druga grupa naczyń to naczynia kuchenne, które były grubościenne, bez
zdobień, posiadały jedynie chropowacenie lub obmazywanie palcami. Najciekawszy fragment pozyskanego naczynia
to wylew garnka.

Po analizie materiału ceramicznego
możemy powiedzieć, że osadę w Kolonii Bodzanowskiej zamieszkiwali ludzie
związani z kulturą przeworską. Osada
wstępnie datowana jest na okres wpływów rzymskich ok II w. n.e.. Szczegółowe
datowanie możliwe będzie po szczegółowej analizie materiału ceramicznego.
Michał Beda
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MAJÓWKA Z DOMEM KULTURY
Dom Kultury w Zakrzewie przygotował ciekawą propozycję spędzenia czasu wolnego podczas majowego weekendu.
Z okazji 1 maja odbył się piknik rodzinny „Wielkie grillowanie, czyli kulturalne rozpoczęcie sezonu”. Nazwa nawiązuje
do sezonu grillowego, który zwykle rozpoczynamy właśnie
w maju. Dodatkowo grillowaliśmy kulturalnie, przy dźwiękach muzyki oraz występach artystycznych sekcji działających
w Domu Kultury w Zakrzewie. W akcję włączyli się również
strażacy z OSP w Zakrzewie. Dla dzieci i rodziców przygotowano wiele atrakcji: konkursy, watę cukrową, popcorn. Można było zrobić sobie zdjęcie w wozie strażackim, przebrać się
w strój. Fundatorem nagród w konkursach, grilla oraz słodyczy dla dzieci był Dom Kultury w Zakrzewie.
13 maja 2015 r. na scenie Domu Kultury gościliśmy
zespół folklorystyczny „Gniewkowianie” z Gniewkowa.
Artyści przygotowali przepiękny koncert z pieśniami pa-

triotycznymi nawiązujący do Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja.
Serdeczne podziękowania dla Strażaków OSP w Zakrzewie, pp. Anny Filipiak, Moniki Bączkowskiej, Katarzyny Filipiak oraz Justyny Mańkowskiej za pomoc w organizacji
imprezy „grillowej”.
Bartosz Podobieński

GALA MALOWANEJ PISANKI W ZAKRZEWIE
W Gminie Zakrzewo Dom Kultury przygotował konkurs
plastyczny dla dzieci z przedszkoli i szkół. Tym razem była
to kolejna edycja wielkanocnego konkursu pt. „Wielka Gala
Malowanej Pisanki”. Konkurs przeszedł oczekiwania organizatorów, do oceny było 100 prac, w tym wydmuszki, jajka gotowane ozdobione w różnych technikach – kraszanki,
malowanki, oklejanki i wiele innych.
Komisja konkursowa po obejrzeniu wszystkich prac
zgłoszonych do konkursu przyznała następujące miejsca:

W kategorii wiekowej do 6 lat: I miejsce – Wanessa
Trawińska, II miejsce – Agata Chęś, III miejsce – Martyna
Maćkowiak
Wyróżnienia: Mateusz Szulc, Patryk Lewandowski, Aurelia Sikorowska,
W kategorii wiekowej klas I-III: I miejsce – Julia Nowak,
II miejsce – Zuzanna Matusiak, III miejsce – Paulina Jurkowska
Wyróżnienia: Wiktoria Matuszewska, Mateusz Kruszyniak, Nikola Łączkowska,
W kategorii wiekowej klas IV-VI: I miejsce – Anna Skibińska, II miejsce – Weronika Drużyńska, III miejsce – Maciej
Lewandowski
Wyróżnienia: Dominik Bassa, Jakub Winiecki
W kategorii klas gimnazjalnych: Wyróżnienie dla Nicoli
Błachowiak
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.
Zwycięzcom gratulujemy!!! Zapraszamy do udziału w konkursie za rok.
Bartosz Podobieński

SUKCESY SEKCJI TANECZNEJ DOMU KULTURY
W Domu Kultury w Zakrzewie działa prężnie sekcja taneczna, w skład której wchodzą cztery grupy wiekowe. Każda z nich ma na swoim koncie różne sukcesy.
II kwartał był bardzo pracowity dla wszystkich dzieci.
Uczestniczyły w wielu przeglądach, konkursach i festiwalach na szczeblu powiatu, województwa i kraju. Byliśmy na:
• Ogólnopolskim Turnieju Tańca w Mogilnie,
• Mistrzostwach Polski w Inowrocławiu,
• Mistrzostwach Tańca w Bydgoszczy,
• Powiatowym Przeglądzie w Bądkowie oraz na Precastingu do „Mam Talent”.
Grupy taneczne występowały także na wszelkich imprezach o charakterze lokalnym, gdzie ich występy nagradzano
gromkimi oklaskami.
Życzymy dalszych sukcesów.
Bartosz Podobieński
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