WYBITNIE UZDOLNIENI
Wybitnie uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Zakrzewo 28 czerwca 2016
wręczone zostały Stypendia Wójta Gminy na Sesji Rady Gminy, rodzicom listy gratulacyjne, a nauczycielom podziękowania
za opiekę nad laureatami konkursów.
Stypendyści w towarzystwie Wójta
Gminy p. Artura Nenczaka (piąty
od lewej), Przewodniczącego
Rady Gminy p. Wiesława
Szczepańskiego (trzeci od lewej),
Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy p. Andrzeja Wąsikowskiego
(piąty od prawej) oraz p. Anny
Lewandowskiej – Dyrektora
Zespołu Szkół w Zakrzewie
(czwarta od prawej), p. Doroty
Polaszewskiej – Dyrektora Szkoły
Podstawowej SPSK w Siniarzewie
(siódma od lewej), p. Marka
Kuranta – Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Sędzinie
(pierwszy od lewej)
Rodzice przybyli na uroczystość
w towarzystwie Wójta Gminy
i Przewodniczącego Rady Gminy:
od lewej p. Małgorzata Szymczak,
p. Jan Szymczak, p. Janusz
Łukomski, p. Agnieszka Kuźba,
p. Wojciech Kuźba, p. Magdalena
Golenia, p. Anna Łukomska, p.
Arkadiusz Błachowiak,
p. Agnieszka Błachowiak,
p. Katarzyna Balcerak, p. Stefania
Kuczyńska, p. Krzysztof Gawroński,
p. Aneta Chojnicka, p. Anita
Michalak, p. Julita Lewandowska,
p. Andrzej Kuczyński, p. Róża
Rybacka, p. Waldemar Rybacki, p.
Dariusz Michalak
Druga od lewej
p. A. Książkiewicz, czwarta
od lewej p. K. Pawlicka
w towarzystwie Dyrektora
Zespołu Szkół, Wójta Gminy,
Przewodniczącego Rady Gminy
i Laureatek konkursów
Ciąg dalszy na str. 2
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w samorządzie i o samorzĄdzie
Stypendystami w roku szkolnym 2015/2016 zostali:

z Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zespole Szkół w Zakrzewie:
•	Sebastian Michalak – uczeń klasy III b za uzyskanie najwyższej średniej ocen w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum – 5,20, średniej ocen w roku szkolnym 2015/2016
– 5,33 oraz zaangażowanie w życie społeczne szkoły
i środowiska, co daje zaszczytny tytuł Prymusa Gimnazjum (na zdjęciu pierwszy od prawej);
• Weronika Balcerak – uczennica klasy I a za uzyskanie
średniej ocen –5,27 oraz zaangażowanie w życie społeczne szkoły i środowiska (na zdjęciu ósma od prawej);
• Nicola Dominika Błachowiak – uczennica klasy III a za
uzyskanie średniej ocen – 5,39, najwyższego w kl. III
a wyniku z egzaminu zewnętrznego, tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich
Polakach współorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz zaangażowanie w życie
społeczne szkoły i środowiska (na zdjęciu dziewiąta od
prawej);
• Kacper Gawroński – uczeń klasy II b za uzyskanie średniej ocen 5,29 oraz zaangażowanie w życie społeczne
szkoły i środowiska (na zdjęciu drugi od prawej);
•	Anna Kuźba – uczennica klasy I b za uzyskanie średniej
ocen 5,33 (na zdjęciu szósta od prawej);
• Julia Szymczak – uczennica klasy III a za uzyskanie tytułu Laureata Konkursu Przedmiotowego z Chemii dla
uczniów gimnazjum, celującej oceny z chemii oraz za
szczególne zaangażowanie w Projekt „Czytam, więc jestem” (na zdjęciu trzecia od prawe) j;
•	Artur Świercz – uczeń klasy III b za uzyskanie średniej
ocen 5,22, najwyższego w klasie III b wyniku z egzaminu zewnętrznego oraz zaangażowanie w życie społeczne
szkoły i środowiska (nieobecny na Sesji);
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie:
• Jakub Chojnicki – uczeń klasy VI za uzyskanie średniej
ocen – 5,27, najwyższego w klasie wyniku ze sprawdzianu (dwie osoby uzyskały taki sam średni wynik procentowy) oraz zaangażowanie w życie społeczne szkoły i środowiska (na zdjęciu szósty od lewej);
•	Maciej Lewandowski – uczeń klasy VI za uzyskanie średniej ocen 5,36, najwyższego w klasie wyniku
ze sprawdzianu zewnętrznego (dwie osoby uzyskały
taki sam średni wynik procentowy) oraz zaangażowa-

nie w życie społeczne szkoły i środowiska (na zdjęciu
czwarty od lewej);
ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Siniarzewie:
• Oliwia Łukomska – uczennica klasy VI za uzyskanie
średniej ocen –5,27, najwyższego w klasie wyniku ze
sprawdzianu zewnętrznego oraz zaangażowanie w życie
społeczne szkoły (nieobecna na Sesji, w zastępstwie mama-dziewiąta od lewej);
•	Radosław Rybacki – uczeń klasy V za uzyskanie średniej
ocen – 5,27 oraz zaangażowanie w życie społeczne szkoły
(na zdjęciu ósmy od lewej);
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Zakrzewie:
•	Alicja Golenia – uczennica klasy V za uzyskanie średniej
ocen – 5,27 oraz zaangażowanie w życie społeczne szkoły
i środowiska (na zdjęciu druga od lewej);
• Filip Jan Kuczyński – uczeń klasy VI za uzyskanie średniej
ocen 5,55, najwyższego w klasie wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego oraz zaangażowanie w życie społeczne
szkoły i środowiska (na zdjęciu siódmy od prawej).
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy pogratulowali
rodzicom osiągnięć edukacyjnych ich dzieci, wręczając listy
gratulacyjne.
Na podkreślenie zasługuje rola nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do udziału w wojewódzkich konkursach
organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, którego efektem było uzyskanie tytułów laureatów.
Nauczyciele wyróżnieni:
• p. Alina Książkiewicz – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół w Zakrzewie,
• p. Kinga Pawlicka – nauczyciel chemii w Zespole Szkół
w Zakrzewie
otrzymali z rąk Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady
Gminy podziękowania z życzeniami dalszych sukcesów edukacyjnych.
Redakcja Kwartalnika serdecznie gratuluje Uczniom,
Rodzicom, Nauczycielom oraz Dyrektorom Szkół, życząc
jednocześnie słonecznych i bezpiecznych wakacji, niezapomnianych przeżyć oraz zapału do nauki w kolejnym roku
szkolnym.
A.C.

Z OBRAD RADY GMINY
W II kwartale Radni obradowali dwukrotnie. XIII Sesja
Rady Gminy odbyła się 6 maja br., na której zostały podjęte
cztery uchwały:
– zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakrzewo na rok 2016,
– zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2016-2019,
– w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład zasobu Gminy Zakrzewo,
– zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w gminie Zakrzewo na rok 2016.
XIV Sesja Rady Gminy odbyła się 28 czerwca br. W pierwszej uroczystej części posiedzenia zostały wręczone stypendia Wójta wybitnie uzdolnionym uczniom, listy gratulacyjne
dla ich rodziców oraz podziękowania nauczycielom.
Wójt wręczył również listy gratulacyjne druhom OSP
w Zakrzewie za zdobycie II miejsca w IX Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Służewie oraz druhom OSP

w Kolonii Bodzanowskiej za zdobycie III miejsca w Krajeńsko-Pałuckich Zawodach Sikawek Strażackich w Minikowie.
Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sędzinie
Wójt powierzył Panu Markowi Kurantowi na kolejne 5 lat.
(szerzej na str. 3)
Wójt złożył podziękowanie Panu Jarosławowi Dąbrowskiemu za przekazanie na rzecz Gminy nagrody uzyskanej
w Plebiscycie „Człowiek Roku 2015 Gazety Pomorskiej”, jaką
jest wycieczka do Brukseli połączona ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego ufundowana przez europosła Pana
Janusza Zemke. Radni w głosowaniu tajnym wybrali osobę
spośród wolontariuszy działających w Domu Kultury, która
skorzysta z tej nagrody. W wyniku głosowania wybraną osobą została Justyna Mańkowska.
Ponadto na Sesji podjęto siedem uchwał w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za
2015 rok,
– udzielenia Wójtowi Gminy Zakrzewo absolutorium za
2015 rok, po uprzednim zapoznaniu z uchwałami Komi-

w samorządzie i o samorzĄdzie

–
–

sji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzewo za 2015 rok i Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Włocławku w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Zakrzewo,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakrzewo na rok 2016,
wyrażenia zgody na zorganizowanie dzieciom i uczniom
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do

–
–
–
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przedszkola i szkół w przypadkach, w których gmina nie
ma takiego obowiązku,
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
Zakrzewo położonej w miejscowości Siniarzewo,
udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład zasobu Gminy Zakrzewo,
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzewo.
U.S.

NA KOLEJNE 5 LAT…
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie
pełni funkcję od września 2011 r. Stanowisko to powierzone zostało w wyniku postępowania konkursowego do 31
sierpnia 2016 r. Wójt Gminy Zakrzewo skorzystał z możliwości, jakie daje ustawa o systemie oświaty i wystąpił z inicjatywą przedłużenia powierzenia stanowiska p. Markowi
Kurantowi na kolejne 5 lat, czyli od 1 września 2016 r. do
31 sierpnia 2021 r. Niezbędne w tym zakresie było uzyskanie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej PSP w Sędzinie,

Rady Rodziców działającej przy tej szkole oraz uzgodnienie
z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty. Formalności te
zostały dokonane i 28 czerwca 2016 r. na Sesji Rady Gminy wręczona została p. Markowi Kurantowi nominacja na
stanowisko dyrektora szkoły. Gratulacje i życzenia dalszych
osiągnięć w pracy złożyli Wójt Gminy, Przewodniczący Rady
Gminy oraz przedstawiciele Rady Rodziców: p. Adam Gralak i p. Radosław Matuszewski.
A.C.

Dyrektor p. Marek Kurant w towarzystwie przedstawicieli władz samorządowych Gminy Zakrzewo oraz przedstawicieli Rady
Rodziców PSP w Sędzinie.

Rozliczenie budżetu za rok 2015
W wyniku przyjętych zmian budżet Gminy Zakrzewo na
dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:
• plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosił
12 991 658,65 zł, a realizacja 12 976 317,97 zł, co stanowi 99,88%.
• wydatki na planowane 13 521 658,65 zł zostały zrealizowane w wysokości 12 866 195,39 zł, co stanowi
95,15%.
Budżet na rok 2015 przyjęty Uchwałą Nr III/20/2014 Rady
Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2014 roku zakładał deficyt w wysokości 900 000,00 zł. W trakcie realizacji dochodów i wydatków w ciągu roku deficyt został zmniejszony do
wysokości 530 000,00 zł.

W efekcie, na koniec roku 2015 uzyskano nadwyżkę
w wysokości 110 122,58 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Zakrzewo
posiadała zadłużenie w wysokości 288 322,00 zł, co stanowi
2,22% zrealizowanych dochodów na rok 2015.
Plan spłat rat wcześniej zaciągniętych pożyczek wynosił 185 424,00 zł. Spłacono kwotę 164 031,00 zł, a kwota
21 393,00 została umorzona przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Pożyczki i kredyty zaciągane są przede wszystkim w celu
wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do
planu przez Radę Gminy Zakrzewo.
E.M.
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Podpisanie umowy o przyznanie pomocy finansowej
25 maja 2016 roku Wójt Gminy Zakrzewo Pan Artur Nenczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Ewy
Milewskiej, podpisał umowę z Samorządem Województwa
Kujawsko – Pomorskiego o przyznanie pomocy na operacje
typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach
poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną

i w oszczędzanie energii” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na podstawie złożonego
wniosku Gminie Zakrzewo przyznana została pomoc w wysokości 509 039,00 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
W ramach tej pomocy planuje się wykonanie do 31 sierpnia
2016 r. przebudowy drogi gminnej nr 160625C Zakrzewo, ul.
Osiedlowa, od km 0+288 do km 0+720.

J. Bąk

Wniosek o przyznanie dotacji
W październiku 2015 roku Gmina Zakrzewo złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dotację na
przebudowę drogi gminnej nr 160610C Gęsin – Lepsze, od
km 1+689,50 do km 2+075,65, i drogi gminnej nr 160648C
Gosławice – Kamieniec, od km 0+000 do km 0+300. Zarząd

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 maja 2016 r. przyznał kwotę 131 250 zł ze środków pochodzących z tytułu
wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej.

J. Bąk

Dofinansowanie na zrealizowaną inwestycję
W wyniku starań i zabiegów Gmina Zakrzewo uzyskała
dofinansowanie w kwocie 92 776,11 zł na projekt pn. „Remont ul. Osiedlowej i ul. Dworcowej w miejscowości Zakrzewo” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś
priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie
1.1 Infrastruktura drogowa – schemat drogi lokalne. Inwestycja była realizowana w roku 2012 i 2014.
J. Bąk

Rodzina 500 plus – wnioski do 1 lipca z wyrównaniem
Jeśli złożymy poprawnie wypełniony wniosek o „rodzina
500 plus” do 1 lipca włącznie, to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od kwietnia. Po tym czasie świadczenie będzie
wypłacane od miesiąca, w którym złożymy wniosek.
Jeśli złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze w ciągu trzech miesięcy od startu programu „rodzina 500 plus”
(od 1 kwietnia do 1 lipca 2016), gmina ma do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku
i wypłata świadczenia może nastąpić wcześniej.
W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożo-

nego do 10. dnia miesiąca włącznie, wydanie decyzji i wypłata
świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca.
Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza,
że gminny organ wyda decyzję i wypłaci świadczenie najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem
za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice
otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci
do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin
z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma
rodzina także na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne
dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia.
Opracowała A. Lewandowska na podstawie www.mpips.gov.pl

ZASIŁEK RODZINNY 2016/2017
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz
z dodatkami na okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane są
od 1 września 2016 r. Do wniosku należy dołączyć:
• zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów
• nakazy płatnicze lub zaświadczenia o hektarach przeliczeniowych z 2015 roku (ha położone na terenie innych
gmin)
• oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych
przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

• zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnienia
• oświadczenie/zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego
• zaświadczenie z KRUS o wysokości zasiłków chorobowych otrzymanych w 2015 r./pobieranym zasiłku macierzyńskim
• zaświadczenie od komornika o alimentach otrzymanych
w 2015 r.
• orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

w samorządzie i o samorzĄdzie
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• dowód tożsamości
• dokumentację dotyczącą przebiegu aktywności zawodowej od roku 2015 do chwili składania wniosku
• oświadczenie/zaświadczenie szkolne dziecka uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej
Wszystkie zaświadczenia dołączane do wniosku zostawia
się w oryginale. Inne wymagane dokumenty (wyroki, akty
urodzenia itp.) okazuje się do wglądu przy składaniu wniosku, a pozostawia kserokopię.
W przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje lub jest nieznany, należy również dołączyć zupełny akt urodzenia dziecka.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od
miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
UWAGA! W okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się
na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2015.

W PRZYPADKU UZYSKANIA DOCHODU PO ROKU
2015 należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie
dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu,
należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na
ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne).
W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU Z ROKU 2015 należy dołączyć dokumenty potwierdzające datę utraty dochodu oraz
wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy oraz PIT11 wystawiony przez pracodawcę za 2015 rok).
UWAGA! W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające
wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, tutejszy Ośrodek może domagać się dostarczenia takiego dokumentu.

Informacja ważna dla Ciebie

loryzacji. Osoby, które pracowały przed 1999 r., będą miały wykazaną wysokość zgromadzonego kapitału początkowego za lata, gdy składki nie były odprowadzane imiennie.
Z listu z ZUS każdy z nas dowie się również, jak wysoka jest
pula składek na subkoncie, czyli na swego rodzaju II filarze
w ZUS. Jest w nim również oczywiście wysokość składek
przekazanych do OFE. Jeżeli adresat korespondencji z ZUS
do 31 grudnia 2015 r. ukończył 35 lat, ZUS wyliczy mu również hipotetyczną emeryturę w trzech wariantach. Pierwszy
to kwota, którą otrzymałby w oparciu o to, co dotychczas
zgromadził na koncie emerytalnym. Druga to kwota, którą
otrzymałby, pracując do ustalonego dla niego wieku emerytalnego i nadal odprowadzał składki w średniej wysokości
(ustalonej z okresu ubezpieczenia od 1999 r.) Trzeci wariant
– i to jest tegoroczna nowość – to wysokość hipotetycznej
emerytury należnej z konta i subkonta emerytalnego.
Dla wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek trudności
ze zrozumieniem zapisów „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” Zakład przygotował specjalne wyjaśnienia. Są one dołączone do Informacji. To instrukcja jak krok po
kroku czytać IOSK. Po zapoznaniu się z nią nikt nie powinien
mieć problemu z ustaleniem, jaki jest stan jego konta w ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę
„Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” i apeluje
do klientów o uważne przeczytanie tej korespondencji. Dane
w niej zawarte dotyczą przyszłości każdego z nas.
– Korespondencja, którą otrzyma z ZUS ok. 20 mln ubezpieczonych Polaków, to list zawierający historię naszego ubezpieczenia w postaci zgromadzonych przez lata pracy składek.
To nasza przyszłość emerytalna. Warto więc zweryfikować,
czy kwota składek, o której informuje ZUS, zgadza się z naszą
wiedzą o nich. Warto też mieć świadomość, co z tych zgromadzonych składek wynika – mówi Ewa Kosowska, dyrektor departamentu ubezpieczeń i składek centrali ZUS, której podpis
widnieje na każdym z wysyłanych obecnie listów.
„Informacje o stanie konta ubezpieczonego w ZUS”
otrzyma każdy urodzony po 31 grudnia 1948 r., który choćby przez chwilę w swoim życiu podlegał pod powszechny
system ubezpieczenia społecznego i co za tym idzie, na którego koncie w ZUS zaewidencjonowano choćby jedną składkę. Z korespondencji z ZUS każdy adresat dowie się, ile na
swoim koncie emerytalnym zgromadził składek w wysokości
nominalnej oraz po przeprowadzanej przez ZUS co roku wa-

Opracowała A. Lewandowska

Bożena Maria Wankiewicz Rzecznik Prasowy O/ZUS w Toruniu

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zakrzewo
Wójt Gminy Zakrzewo informuje, że w związku z przystąpieniem do opracowania „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Zakrzewo” od dnia 14 lipca
do 12 sierpnia 2016 r. na terenie Gminy Zakrzewo przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie
posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu
osobistego podpisane przez Wójta Gminy Zakrzewo.
Mieszkańców Gminy Zakrzewo, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie
pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom ww. inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów

zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji
w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych
związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest. Jednocześnie przypominamy, że wszyscy
właściciele, zarządcy i użytkownicy miejsc, w których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, są zobowiązani do złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich
wykorzystywania do 31 stycznia każdego roku odpowiednio
Wójtowi (osoby fizyczne) oraz Marszałkowi (firmy).
P.S.

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zakrzewie
14 maja 2016 roku w Zakrzewie odbył się Zjazd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zakrzewie, na którym dokonano wyboru władz, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Aleksandrowie
Kujawskim i delegatów na zjazd Oddziału Powiatowego.
Wybrano:
• Zarząd w składzie: Prezes – Paweł Błachowicz, Wiceprezes
– Marian Cygański, Komendant Gminny – Marek Frątczak,
Sekretarz – Zbigniew Lewandowski, Skarbnik – Ryszard
Krzyżaniak, Członek Prezydium – Grzegorz Król, Członko-

wie: Janusz Kaźmierczak, Ryszard Kochanowski, Krzysztof
Madajczyk, Franciszek Nowak, Krzysztof Pogodziński, Gabriel Winiecki
• Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący – Paweł
Stolcman, Sekretarz – Tadeusz Lipowski, Członek – Tomasz Nowak
• przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego: Paweł Błachowicz, Marek Frątczak
• delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego: Marian Cygański, Jan Mańkowski, Paweł Stolcman.
J. Bąk
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informacje rolnicze

Plusy i minusy przejścia na VAT
Czy warto zostać VAT-owcem? Jakie są plusy i minusy?
Decyzję o rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego powinno się podejmować indywidualnie dla swojego gospodarstwa. Należy przy tym uwzględnić przede wszystkim wielkość
i strukturę produkcji w gospodarstwie, osiągane przychody,
wielkość i rodzaj ponoszonych kosztów oraz planowane inwestycje. System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT polega
na tym, że kwota ryczałtu (podatku) doliczona do ceny netto
przy sprzedaży produktów rolnych jest wypłacana rolnikowi
przez nabywcę tych produktów na podstawie wystawionych
Faktur VAT RR. Natomiast rolnik rozliczający się na zasadach
ogólnych w podatku VAT ma obowiązek naliczyć VAT przy
sprzedaży produktów rolnych i prawo odliczyć podatek od
zakupów, a dopiero różnica między podatkiem należnym i naliczonym stanowi kwotę VAT-u do zapłaty lub do zwrotu. Podejmując decyzję o przejściu na zasady ogólne VAT, sprawdzamy, czy zryczałtowany zwrot podatku VAT otrzymywany przy
sprzedaży produktów rolnych rekompensuje podatek zapłacony przy zakupie środków do produkcji. Poza tym na podstawie
dotychczasowych przychodów i kosztów możemy obliczyć
podatek należny od sprzedaży i porównać go z podatkiem

naliczonym z faktur zakupu, co pozwoli określić, czy wystąpi ewentualny zwrot podatku po przejściu na zasady ogólne.
Zatem przejście na VAT jest uzasadnione w przypadku, gdy
zwrot podatku na ryczałcie jest mniejszy niż VAT z zakupów
oraz analiza przychodów i kosztów wskazuje, że po przejściu
na zasady ogólne wystąpi nadwyżka podatku VAT- do zwrotu
dla rolnika. Dodatkowym powodem rezygnacji z ryczałtu są
również planowane wydatki inwestycyjne w gospodarstwie
i możliwość odzyskania podatku VAT.
Przejście na zasady ogólne VAT umożliwia odzyskanie
podatku VAT od zakupów związanych z działalnością rolniczą, szczególnie w przypadku zakupu maszyn, urządzeń rolniczych czy budowy budynków inwentarskich. To natomiast
może pomóc rolnikowi w dalszym inwestowaniu i rozwoju
gospodarstwa. Minusem tej decyzji są dodatkowe obowiązki
– wystawianie faktur sprzedaży, gromadzenie faktur zakupu,
dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym, przestrzeganie zmieniających się przepisów ustawy i rozporządzeń dotyczących podatku VAT.

Akcyza 2016

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 1 grudnia 2015 r.
w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej na 1 litr oleju w 2016 r./Dz.U. z 2015 r., poz. 2042/,
stawkę zwrotu ustala się w wysokości 1,00zł na 1 litr oleju.
Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi
w terminie od 1 października do 31 października 2016 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
w drugim półroczu 2016 r.
Wnioski przez producentów rolnych mogą być składane
do Wójta Gminy Zakrzewo w terminie:
– od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. wraz z fakturami VAT/lub ich kopiami/stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016
r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2016 r.
– Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosi 86,00zł – ilość ha
użytków rolnych.

Opracowała Aneta Wejner-Wiśniewska
KPODR

M.R.

Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłuża termin
zakończenia realizacji dopłat bezpośrednich za 2015 r.
Europejski komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Phil
Hogan potwierdził 8 czerwca, że zamierza wydłużyć do 15
października 2016 r. termin zakończenia wypłat płatności
bezpośrednich za 2015 rok. Wypłaty dokonane po 30 czerwca nie będą objęte zmniejszeniem środków należnych krajom
członkowskim UE. Według prawa UE środki są obniżane o 10
proc. w pierwszym miesiącu opóźnienia, o 25 proc. w drugim miesiącu i o 45 proc. w trzecim. Jak podkreślił Komisarz,
jest to odpowiedź na trudności, jakie mają niektóre kraje
członkowie UE z zakończeniem wypłat płatności bezpośrednich w pierwszym roku stosowania zreformowanego systemu wsparcia bezpośredniego.
Do 13 czerwca 2016 roku ARiMR wypłaciła 13,7 mld zł,
co stanowi 95,1% planowanej do wypłaty kwoty płatności.
Kwota naliczona do 8 czerwca wynosiła ponad 14,04 mld zł,

Pokaz sprzętu rolniczego
Na początku była trawa i kosa. Tak było... jakiś czas temu.
Teraz są maszyny zielonkowe, których pokaz mieliśmy okazję
zobaczyć 24 maja w naszej wiosce. Chylę czoło przed ludzkim geniuszem, który takie dzieła stworzył. A wszystko to
w przepięknej scenerii skąpanych w wiosennym słońcu pól
lucerny p. Kornackiego. Swoją drogą, dobrze, że tyle zieleni
wokół, bo jak wiadomo, zieleń uspokaja – niektórym z nas
mogło podskoczyć ciśnienie na wieść, ile sprzęt tej klasy
kosztuje... Nad całością imprezy pieczę sprawował Kalchem,
dystrybutor maszyn firmy Claas.
Iwona Kapelak

co stanowi ok. 97% planowanej do wypłaty kwoty płatności.
Pieniądze już trafiły na konta bankowe 1,33 mln polskich rolników, czyli ponad 99 proc. beneficjentów. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok złożyło wiosną
ub. r. 1,35 mln rolników.
Trwa również wypłata dopłat ONW i płatności rolno środowiskowych. Agencja przekazała dotychczas na konta bankowe ok. 730 tys. rolników 1,26 mld złotych z tytułu dopłat
ONW, a w ramach płatności rolnośrodowiskowych do ok. 60
tys. rolników trafiło 643,5 mln zł. Pomimo trudności z systemem informatycznym ARiMR planuje zakończenie wypłat
w pierwotnym terminie – do 30 czerwca.
Źródło ARiMR
Aneta Wejner-Wiśniewska
KPODR
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „UŚMIECH MALUCHA” W ZAKRZEWIE
Konkursy i wycieczki
Przedszkole oferuje dzieciom wiele atrakcji, wśród nich są
między innymi wycieczki, konkursy.

Dzień Matki
Dzień Mamy to bardzo ważna data w kalendarzu uroczystości przedszkolnych, wszystkie przedszkolaki z radością witały swoje mamy w przedszkolu. Dzieci swoją miłość
i wdzięczność wyraziły w wierszach, piosenkach, tańcach
i upominkach.

W br. szkolnym nasze przedszkolaki zdobyły wiele nagród
i wyróżnień, uczestnicząc w tego typu imprezach nie tylko na
terenie naszej gminy. Nasza wychowanka Natalia Z. zdobyła
I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Aleksandrowie Kujawskim.
Piknik rodzinny
Dobra współpraca z rodzicami to jeden z ważnych elementów stanowiących o efektywności pracy placówki. Dzięki
wspólnym działaniom Rady Rodziców i kadry pedagogicznej
w czerwcu odbył się piknik rodzinny, który stanowi już tradycję naszego przedszkola. Na przedszkolaków czekało tego
dnia wiele atrakcji, największe z nich to dmuchane zjeżdżalnie, basen z piłeczkami, wata cukrowa, pokazy strażackie,
malowanie twarzy, wspólne zabawy i konkurencje sportowe,
były też balonowe zwierzęta i Minnie. Wszystkim smakowały
hamburgery, kiełbaski z grilla oraz słodkie desery.

Dni adaptacyjne
Jak co roku w czerwcu i lipcu odbywają się w naszym
przedszkolu dni adaptacyjne dla nowych przedszkolaków,
aby pomóc dzieciom i rodzicom zminimalizować stres i obawy podczas pierwszych dni pobytu w placówce.

Zdrowo jemy
Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy – to jeden z programów,
który realizowaliśmy w bieżącym roku szkolnym. Dzieci poznały zasady zdrowego żywienia oraz wykonały wiele zdrowych przysmaków pod kierunkiem pani dietetyczki.

Monika Kaźmierczak
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PSP w Zakrzewie

Działania naszej szkoły w II semestrze jak zawsze były różnorodne. Oto
przegląd niektórych z nich.
EKOLOGIA
O tym, że Ziemia jest ważna, wiemy,
ale nie zawsze nasze postępowanie jej
służy. O tym, że nawet codzienne czynności „od malucha do starszaka” mogą
być dla niej zarówno pożyteczne, jak
i szkodliwe, przekonywali nasi uczniowie podczas obchodów Dnia Ziemi. Dodatkowe informacje o wykorzystywaniu
tworzyw sztucznych zdobyli uczniowie klas III – V podczas warsztatów
ekologicznych w Zakładzie Recyklingu Tworzyw Sztucznych „Plast – Mar”
w Balczewie. Za przybliżenie procesu
recyklingu i jego wpływu na środowisko
bardzo dziękujemy Firmie „Plast – Mar”.

TRADYCJE SZKOLNE
Tradycje szkolne pozwalają nam na
poczucie więzi z tymi, którzy je w naszej szkole stworzyli, dlatego chętnie je
podtrzymujemy.
8 marca jak zwykle dzień należał
do... Panów, Chłopców, Mężczyzn,
Kolegów..., bo to Oni właśnie zadbali
o wspaniałe samopoczucie wszystkich
Kobiet i Dziewczynek w szkole. Było
miło i wesoło – dziękujemy Panowie.
Jak co roku 21 marca odbył się
w szkole tzw. Dzień Samorządności,
który połączyliśmy z Powitaniem Wiosny. Umilono nam go projekcją filmu
„Mały Książę” oraz przedstawieniem
klasy II „Witamy Wiosnę! ”. Zakończyliśmy spotkanie plastycznymi ilustracjami
nadejścia tej radosnej pory roku.
Recytowaliśmy oczywiście. Szkolny Konkurs Recytatorski jest okazją do
odkrywania talentów. Klasy I – III recytowały wiersze o przyrodzie, starsi
zmierzyli się z poezją Czesława Miłosza
i Wisławy Szymborskiej.

W maju świętowali nasi Rodzice.
Spotkanie dla nich jak zwykle przygo-

towali uczniowie klas I – III pod kierunkiem swoich pań. A tuż po święcie Rodziców przyszedł czas na dzieci.

W tym roku 1 czerwca zaczął się
u nas w szkole II edycją Szkolnego „Mam
Talent”. Okazało się, że śpiewamy, recytujemy, tańczymy, tworzymy... Poznaliśmy niektórych uczniów od zupełnie
nowej strony. Zabawę zakończyliśmy
wspólnym odtańczeniem „Czekolady”.
Drugą część dnia spędziliśmy na rozgrywkach w kwadrant.

• Powiatowy Konkurs Ortograficzny w Aleksandrowie Kujawskim – II
miejsce na poziomie klas IV – Wiktoria Chrząszcz;
• Powiatowy Konkurs Matematyczny
„Lubię Matematykę” w Aleksandrowie Kujawskim – II miejsce na poziomie klas II – Kacper Tokarski; II miejsce na poziomie klas III – Mateusz
Kowalczyk
• Kangur Matematyczny – bardzo dobry wynik Jakuba Szczepańskiego
(kl. II) i wyróżnienie dla Mateusza
Kowalczyka (kl. III)
• Ogólnopolski Konkurs Leksykalny
Memory Master – laureatka II stopnia – Julia Chojnacka i Alicja Golenia
– laureatka III stopnia.
WYCIECZKI
Sezon wycieczkowy rozpoczęliśmy od wyjazdu do Ciechocinka na
Warsztaty Telewizyjne, na których nasi
uczniowie mogli zgłębić tajniki powstawania słuchowiska oraz serwisu
informacyjnego.
Klasy I – II odwiedziły Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”. Następnie
uczniowie podzieleni na grupy odbyli
podróż retro tramwajem i brali udział
w zajęciach warsztatowych w Manufakturze Słodyczy, gdzie własnoręcznie
przygotowali lizaki. Ostatnim punktem
wycieczki było zwiedzanie ruin Zamku
Krzyżackiego.

Tradycje
szkolne
zakończyliśmy
udziałem naszych uczniów w biegu
„Biegam, bo lubię”.

NAUKA
Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie
mogło być lepiej. W trosce o potrzeby
naszych uczniów zorganizowane zostały dla nich i rodziców warsztaty poprowadzone przez p. Jolantę Misztal „Jak
się uczyć? ”, podczas których dzieci poznały swoje style uczenia się i otrzymały
wskazówki, w jaki sposób się uczyć, aby
ta nauka stała się bardziej efektywna.
Wiemy już więc, jak to robić. Teraz trzeba wdrożyć te sposoby w życie.
NASZE SUKCESY
Braliśmy w tym roku udział w wielu konkursach. Niektórzy z naszych
uczniów odnieśli sukcesy:

„Starszaki”, czyli klasy III – VI, udały
się na początku czerwca do Trójmiasta.
Pobyt na plaży, zwiedzanie Gdańska
i Gdyni oraz zamku w Gniewie to tylko
niektóre z atrakcji, które towarzyszyły
temu wyjazdowi.

K.W. i A.B.
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WIeści z PSP w sędzinie

Konkurs recytatorski
12 maja odbył się po raz pierwszy Przedszkolny Konkurs Recytatorski,
w którym brały udział dzieci z gmin Bądkowo i Zakrzewo. Poziom prezentowanych utworów był wysoki, więc komisja
została postawiona przed trudnym wyborem. Jednak po burzliwych obradach
jury wyłoniło zwycięzców. W kategorii 3
– 4 – latków 1. miejsce zajął Gabriel Rosiński z przedszkola „Uśmiech Malucha”
w Zakrzewie, 2. miejsce – Michał Gralak
z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Sędzinie, 3. miejsce – Klara
Bytner z przedszkola „Uśmiech Malucha”
w Zakrzewie. W kategorii 5 – 6 – latków
1. miejsce przypadło Adamowi Gładkowskiemu z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bądkowie, 2. miejsce Patrykowi Juszczyńskiemu z oddziału przedszkolnego ze
Szkoły Podstawowej w Sędzinie, 3. miejsce Julianowi Kotnowskiemu z oddziału
przedszkolnego w Siniarzewie. Konkurs
został zorganizowany głównie dzięki pomocy rodziców z oddziału przedszkolnego, którzy zapewnili poczęstunek naszym
gościom oraz p. Tadeuszowi Nowakowi
właścicielowi firmy Audio – Video w Radziejowie – sponsorowi nagród książkowych dla laureatów.

wykonując po lizaku dla mamy i taty.
Pomysłów co niemiara, a słodkości
było też bez końca – mniam, mniam...
Leszek Gruzel

„ŚLADAMI HISTORII”
Maj to miesiąc naszych szkolnych
wycieczek. W tym roku wybraliśmy się
do Gdańska. W naszej pamięci zostaną
dwa obrazy polskości – urocze Stare
Miasto z pięknymi, bogatymi kamienicami i Westerplatte – historia bohaterstwa polskiego żołnierza. Oczywiście
nie mogło się obyć bez plaży. Mogliśmy
spacerować po molo i wdychać potrzebny dla zdrowia jod.
Szkoda, że trzeba było tak szybko
wracać.
Monika Gruzel

Anna Sarnowska

Dzień Matki i Ojca
Obchody Dnia Matki i Ojca przypadły w tym roku 25 maja. Tego dnia
o godzinie 12.00 zaprezentowano
przedstawienie, podczas którego wszyscy uczniowie naszej szkoły rectyowali,
śpiewali lub tańczyli dla swoich rodziców. Uwieńczeniem występu były słodkie upominki, które wcześniej każde
dziecko samodzielnie wykonało podczas Warsztatów Lizakowych. Jeszcze
raz STO LAT, Kochani Rodzice.
Anna Sarnowska

Wycieczka do Gostkowa
10 czerwca grupa przedszkolaków
i klasa Ib pojechali na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego do Gostkowa k. Torunia. Oprócz niespotykanego
placu zabaw, który cieszył się największym powodzeniem, dzieci miały możliwość wspólnie upiec chleb, pojeździeć
na bryczkach i koniach oraz nakarmić
niektóre zwierzęta. Na zakończenie pobytu gospodarze zrobili ognisko, podczas
którego oprócz samodzielnie upieczonych kiełbasek można było posmakować
wspomnianego przepysznego chleba.
Anna Sarnowska

nia, raniące słowa i drobne kłamstwa.
Zapamiętamy ich jako sympatycznych,
uczynnych uczniów, którzy nie sprawiali kłopotów. Zawsze będziemy myśleć
i mówić o nich w samych superlatywach.
Życzymy powodzenia w życiu szkolnym
i osobistym, życzymy, aby wyrośli na
wspaniałych ludzi, napawających dumą
swoich rodziców, a także nas, nauczycieli. Cieszymy się, że przez moment mogliśmy być częścią ich życia.
„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna.”
Ks. J. Twardowski
Agnieszka Danafeld

ZJAZD ABSOLWENTÓW ROCZNIK ‘96
„…takie chwile jak te
nie zdarzają się zbyt często.
Takie chwile jak te,
to nasze zwycięstwo…”
			
Kamil Bednarek
Dzień 2 lipca 2016r. zostanie w historii Publicznej Szkoły Podstawowej
w Sędzinie niezapomnianym wydarzeniem. Tego dnia odbył się po raz pierwszy Zjazd Absolwentów z okazji 20-lecia
ukończenia szkoły podstawowej. W tym
niezwykłym wydarzeniu wzięli udział
niemal wszyscy absolwenci z rocznika’96 i nauczyciele. Obecność tak licznego grona uczestników świadczy o tym,
że Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie nie jest tylko ważnym miejscem
i częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest
też częścią naszego życia.
Zjazd rozpoczął się o godzinie 16
w murach szkoły od powitania przez dyrektora Marka Kuranta oraz organizatorki Karolinę Malesę i Annę Sarnowską. Po
czym odbyła się krótka wycieczka w czasie, podczas której przypomnieliśmy sobie, kto chodził w owym czasie do szkoły
i jacy nauczyciele nas uczyli. Nie obyło
się bez wspólnego zdjęcia. Kulminacyjnym momentem była prezentacja filmu
z zakończenia ósmej klasy, podczas którego niejednemu uczestnikowi zjazdu
zakręciła się łezka w oku. Zakończeniem
pobytu w szkole było wspólne zwiedzanie budynku, który przez 20 lat trochę
się zmienił.
Wieczorem w Dworze Biesiadnym
w Zakrzewie odbył się Bal Absolwentów. Pierwszy toast wzniósł absolwent
Marcin Krzemiński, życząc zgromadzonym wszystkiego dobrego i następnych
takich spotkań. Przy dźwiękach muzyki,
tańcach i niekończących się wspomnieniach zabawa trwała do późnej nocy…
Organizatorzy

„LIZAK DLA MAMY I TATY”
W tym roku szkolnym dość wcześnie
pamiętaliśmy o Dniu Matki i Ojca. Już
28 kwietnia nasza szkoła zamieniła się
w fabrykę słodkości. Tego dnia odbyły
się warsztaty, w czasie których każdy
mógł się wykazać swoją kreatywnością,

I tak się trudno rozstać …
Mury PSP w Sędzinie opuściło dziesięcioro uczniów. Z żalem żegnali przyjaciół, kolegów, szkołę i jej pracowników. Wdzięczni podziękowali za naukę,
wychowanie i wspólnie spędzony czas.
Przeprosili za niewłaściwe zachowa-
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Dobre nowiny ze Szkoły Podstawowej SPSK w Siniarzewie
Ostatnie miesiące były dla nas wyjątkowo pracowite, ale
również owocne w pozytywne wrażenia, dobrą zabawę,
sukcesy organizacyjne, dydaktyczne i artystyczne. Oto parę
newsów.
XII Narodowy Dzień Życia we Włocławku
7 kwietnia uczestniczyliśmy w XII Narodowym Dniu Życia,
podczas którego ogłoszono wyniki konkursu plastycznego
oraz wręczono nagrody. Uczeń klasy VI, Dawid Szczerbiak,
został laureatem tegoż konkursu w kategorii klas IV-VI.

Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkolnych
w Częstochowie
11 kwienia 2016 r. to szczególna data w naszym szkolnym kalendarzu. Tego dnia braliśmy udział w Ogólnopolskim
Przeglądzie Teatrów w Częstochowie, skąd przywieźliśmy
nagrodę pieniężną oraz cenne doświadczenia. Dzieci miały
okazję wystąpić przed liczną publicznością, zagrać na profesjonalnej scenie i.. poczuć się prawdziwymi artystami. Najwyraźniej przypadło im to do gustu.
Minitournee artystyczne
Sztukę pt. „Trzy rozmowy o miłości”, która nawiązuje
do trudnych początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich, dziejów św. Faustyny Kowalskiej oraz współczesnych
relacji interpersonalnych, mieliśmy okazję wystawić kolejno
w Domu Kultury w Zakrzewie, Kościołach Parafialnych w Łowiczku i Bądkowie. 3 maja udało nam się również pochwalić
artystyczną działalnością koła regionalnego z przedstawieniem pt. „Wesele na Kujawach” na motywach sztuki Franciszka Becińskiego. Dziękujemy za wszelką pomoc organizacyjną i wszystkie pozytywne komentarze, które motywują
nas do dalszej pracy.

Międzyszkolny Konkurs Poezji im. Ks. Jana
Twardowskiego w Warząchewce Polskiej
26 IV br. Jan Estkowski, uczeń klasy IV, zdobył III miejsce
w konkursie recytatorskim im. ks. Jana Twardowskiego.
Międzyszkolny Konkurs Poezji „Bliżej Boga, bliżej natury”
w Modzerowie.

10 VI br. uczennica klasy VI, Katarzyna Cygańska, została laureatką konkursu. Doceniono oryginalny wybór wiersza
Zbigniewa Głuszczyka pt. „Urok muchy” oraz umiejętności
recytatorskie uczennicy. W konkursie odnieśli sukces także
Igor Przybysz (II miejsce w kategorii klas I-III) oraz Julian Kotnowski (III miejsce w kategorii przedszkolnej).
Piknik Rodzinny połączony z rozstrzygnięciem III Edycji
Konkursów Literackiego i Plastycznego „Święci w naszych
oczach” pt. „Święta s. Faustyna Kowalska – Patronka Miłosierdzia Bożego”.
4 czerwca w szczególny sposób świętowaliśmy Dzień
Rodziny. Ogłosiliśmy wyniki organizowanych przez nas konkursów i rozdaliśmy nagrody. Wspólnie biesiadowaliśmy
podczas Pikniku Rodzinnego. Fotorelacja dostępna jest na
stronie internetowej szkoły.

Pielgrzymka do Częstochowy połączona z wycieczką
„Śladami Orlich Gniazd”.
W dniach 16 – 17 VI odbyliśmy Pielgrzymkę do Częstochowy. Po uroczystej Mszy Świętej, podczas której odbyło się
zawierzenie naszej szkoły NMP, Pani Jasnogórskiej, miał miejsce koncert oraz rozstrzygnięcie Ogólnopolskego Konkursu
Literackiego i Plastycznego Szkół SPSK pt. „Jesteśmy piękni
pięknem Twoim, Panie”. Wśród wszystkich wyróżnionych
uczniów na uwagę zasługuje sukces Radosława Rybackiego (kl. V), który zajął III miejsce w Konkursie Literackim oraz
Mai Suchary (oddział przedszkolny), która zdobyła II miejsce
w Konkursie Plastycznym. Drugiego dnia zwiedzaliśmy ruiny
zamków w Bobolicach, Mirowie i Olsztynie, czyli to, co pozostało po tzw. „orlich gniazdach”.

Ciężka praca uczniów i nauczycieli po raz kolejny przyniosła piękne owoce także w dziedzinie dydaktyki.
Więcej informacji oraz galeria zdjęć na stronie www.spsksiniarzewo.pl
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Gimnazjalny fotoreportaż
Wakacyjna
laba toczy się leniwie, więc i my
wspominamy
ostatnie dni szkolnych atrakcji w Kasprowiczu.
3 czerwca tradycyjnie świętowaliśmy Dzień Dziecka na rowerach – wyruszyliśmy jak zawsze do Płowiec.

17 czerwca 2016 r. – Bal Absolwentów

Uczniowie klasy III a z wychowawcą p. Moniką Gołaś

3-4 czerwca 2016 r. – kolejne nocne czytanie w szkole w ramach projektu
„Czytam, więc jestem”.

13-16 czerwca 2016 r. – 4 dni podróżowania po Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie.
Uczniowie klasy III b z wychowawcą p. Magdaleną Gąsiorowską

20 czerwca 2016 r. – II Szkolny Dzień
Profilaktyki – film edukacyjny, dyskusje
panelowe z profesjonalistami, konkurs na
logo imprezy oraz spektakl profilaktyczny
w wykonaniu drugoklasistów.

24 czerwca 2016 r. – zakończenie
roku szkolnego 2015/2016

Część artystyczna w wykonaniu
absolwentów

oraz podziękowania dla Rady Rodziców za trzyletnią pracę na rzecz
gimnazjum

Z wizytą w Czarnolesie u mistrza Jana

21 czerwca 2016 r. – „Biegam, bo
lubię”, czyli impreza sportowa gimnazjalistów i młodszych uczniów ze Szkół
Podstawowych w Sędzinie i Zakrzewie.

„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi
w trzcinie…”

Pp. Mirela Wiśniewska, Danuta Kurtys,
Małgorzata Kowalczyk, Teresa Świercz,
Małgorzata Wieteska, Edyta Wawrzyniak,
Dorota Jóźwiak (w zastępstwie syn),
Cecylia Fronczak (w zastępstwie córka)

Uśmiechniętych słońcem wakacji!

A.L., M.K., V.W.
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EGZAMINY I SPRAWDZIANY 2016
Poniżej przedstawiamy średnie wyniki procentowe sprawdzianów w klasach VI i egzaminów gimnazjalnych osiągnięte
przez uczniów szkół funkcjonujących na terenie Gminy Zakrzewo 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
Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Sędzinie

Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół
Katolickich
w Siniarzewie

Publiczna
Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół
w Zakrzewie

61 %

72 %

53 %

61 %

57 %

60 %

63 %

60 %

Język polski

65 %

73 %

64 %

67 %

66 %

69 %

71 %

69 %

matematyka

58 %

71 %

42 %

55 %

47 %

51 %

54 %

51 %

59 %

63 %

68 %

71 %

66 %

Części/przedmioty

Gmina
Zakrzewo

Powiat
aleksandrowski

Województwo
kujawskopomorskie

Kraj –
szkoły
wiejskie

Kraj

Część I
Ogółem:
w
tym:

Część II
Język angielski

61 %

62 %

56 %

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

Gmina Zakrzewo
Zespół Szkółw Zakrzewie
Publiczne Gimnazjum
im. Jana Kasprowicza

Powiat
aleksandrowski

Województwo
kujawsko-pomorskie

Kraj

Kraj - szkoły wiejskie

Część humanistyczna z zakresu:
języka polskiego

73 %

69%

68 %

69 %

67 %

hitoriii, wiedzy o społeczeństwie

55 %

55 %

55 %

56 %

55 %

Częśćmatematyczno – przyrodnicza z zakresu:
matematyki

50 %

45 %

46 %

49 %

47 %

przedmiotów przyrodniczych

52 %

49 %

49 %

51 %

49 %

języka angielskiego – poziom podstawowy

53 %

59 %

61 %

64 %

58 %

31 %

39 %

42 %

45 %

38 %

Część językowa z zakresu:
języka angielskiego – poziom rozszerzony

Wyniki podano na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

A.C.

info – zdrowie
CUKRZYCA CHOROBĄ CYWILIZACYJNĄ
I EPIDEMIĄ XXI WIEKU
Wyrózniamy typy cukrzycy:
CUKRZYCA TYP I – Jest schorzeniem,
w którym u osób z predyspozycją genetyczną pod wpływem czynników środowiskowych dochodzi do zniszczenia komórek ß
wysp trzustki, co prowadzi do bezwzględnego niedoboru insuliny i w konsekwencji konieczności jej egzogennego podawania.
CUKRZYCA CIĘŻARNYCH GDM (ang. Gestational Diabetes Mellitus – GDM), to stan
nietolerancji węglowodanów prowadzący
do hiperglikemii o różnym nasileniu, który
pojawia się lub zostaje po raz pierwszy rozpoznany w czasie ciąży.
CUKRZYCA TYP II
Nie jest spowodowana rzeczywistym
niedoborem insuliny, ale raczej brakiem
wrażliwości komórek i tkanek na jej działanie („insulinoodporność”). Osoby z typem
2 cukrzycy, zwłaszcza na początku choroby,
często produkują nawet zbyt duże ilości insuliny, które również okazują się być szkodliwe. Cukrzyca typu 2 przez wiele lat może nie
wywoływać jakichkolwiek objawów i wykrycie jej jest możliwe tylko przy użyciu specjalnych testów.
Cukrzyca MODA – Ma charakter cukrzycy
typu 2 (poddaje się w pewnym zakresie leczeniu doustnemu), przebiegając pod „maską” cukrzycy typu1 – rozwija się wcześnie.

INSULINOOPORNOŚĆ – To stan zmniejszonej odpowiedzi organizmu na insulinę
endogenną lub egzogenną w zakresie metabolizmu: węglowodanów, lipidów, białek.
CUKRZYCA CHOROBA INNA NIŻ WSZYSTKIE.
Rozwija się podstępnie.Przebiega skrycie.
Bywa długo nierozpoznana.Nie boli.Choruje
cały organizm.Jest chorobą przewlekłą.Nie
można jej wyleczyć.
PODSTAWOWE OBJAWY: Zmniejszenie
masy ciała – chudnięcie, wzmożone pragnienie (polidypsja), wielomocz (poliuria), osłabienie i wzmożona senność, pojawienie się
zmian ropnych na skórze oraz stanów zapalnych narządów moczowo-płciowych.
CZYNNIKI RYZYKA: Uwarunkowania genetyczne, wiek/po 45 r.ż/, nadwaga i otyłość,
nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów,
mała aktywność fizyczna.
ROZPOZNANIE CUKRZYCY
Cukrzyca jest trudna do zdiagnozowania
głównie dlatego, że na początku jej przebiegu nie boli.
Gdy występują: ból głowy, zawroty, zaburzenia widzenia, senność, zmęczenie, osłabienie, bladość, zmienne nastroje, wewnętrzny
niepokój, silny głód, pocenie, drżenie należy
zgłosić się do lekarza celem diagnostyki wystąpienia cukrzycy.
Przy poziomie cukru powyżej 135mg/dl wystepują: senność, apatia, wzmożone pragnienie, wzmożone oddawanie moczu, nudności.

LECZENIE
We wszystkich typach cukrzycy najlepsze
wyniki leczenia osiąga się przy aktywnym
udziale chorego w leczeniu.
Pod pojęciem celów leczenia cukrzycy
należy rozumieć uzyskanie wartości docelowych w zakresie:
• glikemii,
• ciśnienia tętniczego,
• lipidogramu,
• masy ciała.
Kompleksowe leczenie cukrzycy wymaga
stosowania jednocześnie kilku metod terapeutycznych – farmakologicznych oraz niefarmakologicznych.
Obejmuje ono:
• zdrową, zbilansowaną dietę
• zwiększenie aktywności fizycznej
• leczenie farmakologiczne (doustne leki
hipoglikemizujące, insulina).
Nieocenioną rolę w leczeniu cukrzycy spełnia ruch, który powoduje: zwiększenie tkankowej wrażliwości na insulinę, poprawa tolerancji glukozy, normalizacja masy ciała, obniżenie
ryzyka rozwoju miażdżycy, obniżenie ciśnienia
tętniczego, wzrost stężeniaHDL – cholesterolu,
normalizacja stężenia triglicerydów, obniżenie
ryzyka choroba niedokrwiennej serca i udaru
mózgu, zapobieganie cukrzycy typu 2, szczególnie u osób z grupy wysokiego ryzyka.

D.F.
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Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Zakrzewo
5 czerwca na boisku sportowym Publicznego Gimnazjum
w Zakrzewie odbył się XI Turniej Piłki Nożnej. W zawodach
uczestniczyło pięć drużyn: ŁOKIETEK MasDrob Siniarzewo –
I miejsce, WKS Kiszonka Sędzin – II, Lech Seroczki – III, Kiszonka Sędzin Juniorzy – IV i V miejsce OSP Zakrzewo.
Zwycięskiej drużynie gratulujemy, a wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział w Turnieju i sportową walkę.
R. Ćwikliński

KGW Siniarzewo
Pomimo dość chłodnej wiosny nie
zabrakło naszemu KGW rozgrzewających emocji. Postanowiłyśmy zawiesić sobie poprzeczkę bardzo wysoko.
Wspólny wyjazd do Teatru Impresaryjnego do Torunia tylko wzmocnił nasze
wspólne relacje. A były one bardzo
potrzebne, gdyż przystępując do konkursu na „Najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich na Kujawach i Pomorzu”, bardzo liczyłyśmy na wzajemne
zaufanie i poleganie na drugim człowieku. Wszystkie Panie były wspaniałe. Zaangażowałyśmy przyjaciół, rodziny, sąsiadów, znajomych i wszystkich
mieszkańców Siniarzewa. Cała nasza
wieś poczuła tę siłę jednostki, gdy walczy się w jednym celu. Pierwsze miejsce w powiecie aleksandrowskim z 613
głosami robiło niesamowite wrażenie.
W etapie wojewódzkim zmierzyłyśmy
się już z dużo bardziej wymagającymi
rywalkami i niestety, nie wystarczyła już
wyłącznie solidarność wioskowa, lecz
pomimo tego poradziłyśmy sobie znakomicie i zdobyłyśmy 512 głosów, zajmując 7. miejsce na 156 kół biorących
udział w głosowaniu. Jest to jak dotąd
najwyższa pozycja, którą zajęło koło
reprezentujące powiat aleksandrowski.
Wręczenie pamiątkowych dyplomów
nastąpiło 8 maja w Minikowie podczas
Targów Turystyczno – Ogrodniczych
„Lato na wsi”.
Efektem tych wydarzeń stał się artykuł w Gazecie Pomorskiej przygotowa-

roku. Jest to wycieczka do POZNANIA
16.08.2016r. Nasze wycieczki zawsze
owocują w niezapomniane atrakcje i cieszą się popularnością i samymi pozytywnymi opiniami. Zapraszamy wszystkich
do udziału w tegorocznej edycji! W programie muzeum Arkadego Fiedlera
w Puszczykowie, cytadele Poznańskie,
zoo w Poznaniu, Aqua Park w Termach
Maltańskich, Starówka Poznańska. Chętnych prosimy o kontakt z Bernadetą
Stolcman z Siniarzewa.
Na koniec chciałybyśmy jeszcze raz
bardzo podziękować za głosy oddane
na Koło Gospodyń Wiejskich w Siniarzewie i pozdrowić wszystkich sympatyków naszego Koła.
B. Stolcman

ny przez panią Jadwigę Aleksandrowicz.
Wizyta dziennikarki była niezwykłą okazją do spotkania się naszych członkiń
oraz do wysłuchania historii siniarzewskiego koła dzięki uprzejmości członkiń
– seniorek, które w sposób niezwykle
ciekawy i magiczny wskrzesiły ducha
czasu. Podzieliłyśmy się również naszymi przepisami, które niejednokrotnie
zachwycały smakoszy na terenie całego powiatu podczas licznych wystaw
i konkursów. Polecamy.
Przed nami lato, które zapowiada
się bardzo pracowicie. Tradycją stały
się coroczne wycieczki organizowane
przez nasze koło. Nie inaczej jest i w tym

Plebiscyt KGW
Plebiscyty, plebiscyty... są jak wiadomo miarodajnym narzędziem weryfikującym np. popularność. I tak było
w tym przypadku. Za tak duże wsparcie
udzielone nam drogą SMS-ową przez
naszych sympatyków, znajomych i rodzinę, chcemy bardzo serdecznie podziękować. Koło Gospodyń Wiejskich z Kolonii
Bodzanowskiej zajęło w plebiscycie powiatowym II miejsce, a w wojewódzkim
XI. Koleżankom z sąsiedniego Siniarzewa gratulujemy zwycięstwa na szczeblu
powiatowym i dobrego wyniku w wojewódzkim. Brawo, dziewczyny!
Iwona Kapelak

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE DLA JEDNOSTEK OSP
12 czerwca 2016 roku na stadionie
w Służewie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP
z terenu powiatu Aleksandrowskiego.
W zawodach tych uczestniczyła jed-

nostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zakrzewie, która zajęła drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji. Zawody,
poza sportową rywalizacją, stanowią
ważny element podnoszenia sprawno-

ści w działaniach ratowniczych. Słowa
uznania i gratulacje dla druhów z Zakrzewa, a w przyszłym roku liczymy na
miejsce pierwsze.
J. Bąk
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Wieści z OSP Kolonia Bodzanowska
Ochotnicza Straż Pożarna z Kolonii
Bodzanowskiej po raz kolejny godnie reprezentowała nasz region podczas Targów „Lato Na Wsi” w Minikowie, które
odbyły się w dniach 7-8 maja br. Młoda ekipa Strażaków zdobyła III miejsce
w Krajeńsko – Pałuckich Zawodach Sikawek Strażackich. Pierwszą z dwóch konkurencji jest sztafeta, w której nasi druhowie zajęli 3. pozycję wśród 8 drużyn
biorących udział w zawodach. W konkurencji bojowej również uzyskaliśmy

3. lokatę, co pozwoliło naszym strażakom stanąć na podium. Druhowie z OSP
chętnie wyjeżdżają poza granice naszej
gminy, by brać udział w konkursach i za-

wodach, a każde ich zmaganie jest nagradzane pucharem lub wyróżnieniem.
Gratulujemy sukcesów i trzymamy
kciuki za kolejne zwycięstwa. Ze Strażackim pozdrowieniem!
Grzegorz Król

Sezon wędkarski w pełni
Nasze rodzime Stowarzyszenie Wędkarskie „Karp” rozwija się bardzo prężnie. W 2016r. osiągnęliśmy liczbę 119
członków, w tym 15 dzieci. Ważnym
działaniem dla Stowarzyszenia są zawody wędkarskie, których w tegorocznym
sezonie wędkarskim zorganizowaliśmy
osiem. Były to:
• dwa spotkania typu – zawody towarzyskie,
• cztery zawody Grand-Prix,
• spotkania wędkarskie typu zawody
dla juniorów,
• spotkanie wędkarskie z okazji Dnia
Dziecka.
Zawody z okazji Dnia Dziecka, które
odbyły się 5 czerwca br., cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród
młodzieży, ale również ich opiekunów.
Pogoda dopisała wyśmienicie, co spowodowało, że 24 młodych zawodników
dopingowała liczna grupa zwolenników tego sportu.
Zaciekawienie wędkarstwem w naszej społeczności cieszy się dużym po-

wodzeniem, które szczególnie przejawia się podczas zawodów, kiedy to
frekwencja jest bardzo duża, co umożliwia rywalizację. Dlatego organizujemy
wiele spotkań jeszcze tegorocznych,
a mianowicie „Noc Świętojańska”, która
jak sama nazwa wskazuje odbędzie się
nocą. W czerwcu zaplanowane zostały
również zawody drużynowe, II zawody
Grand-Prix oraz II zawody towarzyskie.
Należy podkreślić fakt, że nasze drużyny
wędkarskie również uczestniczą w zawodach zorganizowanych przez inne
stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia ma dużo
pomysłów oraz konkretnych planów
dotyczących zagospodarowania terenu wokół stawów. Możemy pochwalić
się ich realizacją, a mianowicie stawem
„Matecznikiem”, który został wykopany i zarybiony. Zostało posadzonych
wiele drzewostanów: świerku, tui,
sosen. Dbamy o zieloną murawę, zrobiliśmy też ogrodzenie. Dużą atrakcją
przy kompleksie stawów są rzeźby wy-

Biblioteczne a… b… c…
13 czerwca w Bibliotece w Zakrzewie odbyło się spotkanie autorskie
z pisarką literatury dziecięcej Panią
Agnieszką Frączek. Spotkanie miało formę spontanicznego dialogu pomiędzy
autorką i dziećmi. Pisarka w błyskawiczny sposób nawiązała kontakt z uczniami, chętnie odpowiadała na ich pytania,
ale równie chętnie kierowała pytania do
nich. Podczas spotkania autorka czytała fragmenty swoich wierszy, wspólnie
z dziećmi tropiła błędy językowe, jakie

najczęściej zdarza się nam popełniać
na co dzień. Wykorzystała wiele ciekawych przykładów. Każdy z uczestników
chyba na zawsze zapamiętał, że ubiera
się choinkę a nie spodnie, bo spodnie
wkładamy. W interesujący sposób opowiedziała, jak powstaje książka, zwróciła uwagę na ilustratora książek, że
czytany tekst można lepiej zapamiętać
właśnie dzięki ciekawym ilustracjom.
Po spotkaniu dzieci chętnie korzystały
z możliwości zakupienia książek, uzy-

Z działalności Klubu Seniora 50+. To już osiem lat
16.04.2016 r. w Domu Kultury w Zakrzewie miała miejsce wyjątkowa uroczystość – swoje 8 – lecie świętował
Klub Seniora 50+. Spotkanie odbyło
się z udziałem licznego grona gości.
Obecni byli przedstawiciele władz gminy Zakrzewo i Domu Kultury oraz delegacja z zaprzyjaźnionego Klubu Seniora
z Bądkowa.
Uroczystość otworzyła koleżanka M.
Sikorska, która powitała przybyłych go-

ści i wszystkich członków, następnie odśpiewano hymn Klubu. Zakończeniem
części oficjalnej było wręczenie przez
Pana Wójta podziękowań członkom
klubu, którzy swoim zaangażowaniem
i pracą wspierają działania Klubu. Później była część artystyczna, po której na
salę wjechał tort podany z symboliczną
lampką szampana. Całość zwieńczyła
zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.

konane przez naszego wędkarza Pana
Zbyszka Kiszkę. Godnym podkreślenia
jest fakt, że wszystkie prace zostały zrealizowane przy niezawodnej i bardzo
dobrej współpracy wędkarzy z Wójtem,
Radnymi oraz Sołtysem Zakrzewa.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Wojciech Król

skania autografu oraz uwiecznienia
mile spędzonego z pisarką czasu na pamiątkowych fotografiach.
E. Krzyżaniak

Dostojni Seniorzy, życzymy dużo
zdrowia i aktywnej działalności na kolejne lata!
B.P.
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA DOMU KULTURY
Najpopularniejsze Koła Gospodyń
Wiejskich
W drugim kwartale 2016 r. w Domu
Kultury w Zakrzewie odbyło się wiele inicjatyw dla społeczności lokalnej. Kwiecień upłynął pod hasłem „Plebiscyt na
najpopularniejsze Koła Gospodyń Wiejskich na Kujawach i Pomorzu”. W konkursie wystartowały dwa Koła Gospodyń
Wiejskich – z Siniarzewa oraz z Kolonii
Bodzanowskiej. Plebiscyt był dwuetapowy i polegał na głosowaniu esemesowym przez mieszkańców. W plebiscycie
w etapie powiatowym I miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich z Siniarzewa, II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich
z Kolonii Bodzanowskiej – oba przeszły
do etapu wojewódzkiego, w którym Panie z Siniarzewa zdobyły VII miejsce. 8
maja w Minikowie delegacja odebrała
nagrody rzeczowe oraz dyplom.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

Koncert z okazji 1050. rocznicy
chrztu Polski.
1 maja na scenie Domu Kultury gościliśmy aktorów „Teatru Trójka” z Bydgoszczy w montażu słowno- muzycznym pt. „Z pieśni pokoleń wyrosła”.
Był to koncert z okazji 1050. rocznicy
chrztu Polski. Podczas występu usłyszeć
można było wiersze oraz pieśni patriotyczne z różnych epok naszej historii.

500+
4 maja do naszej gminy przyjechali
przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w ramach kampanii promocyjnej
Programu 500 +. Celem wizyty była
promocja programu, rozmowy z mieszkańcami oraz ewaluacja programu
w gminie. Gościnnie odwiedził nas także Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski
Pan Józef Ramlau i Poseł Sejmu RP Pan
Jan Krzysztof Ardanowski. Dla wszystkich przybyłych zorganizowano grilla
i zabawy dla dzieci.

przygotowali konkursy dla dzieci i sprawili wielką niespodziankę w postaci kurtyny wodnej dla wszystkich przybyłych.
Podziękowania dla Dyrektor Zespołu
Szkół w Zakrzewie Pani Anny Lewandowskiej, strażaków OSP Sędzin i OSP
Zakrzewo, Pań Anny Filipiak, Magdaleny Grzegórskiej, Julity Lewandowskiej,
Małgorzaty Trajder, Mirosławy Łęgi,
Agnieszki Stefańskiej, Doroty Nenczak
za pomoc w organizacji imprezy.

Serdeczne podziękowania dla Dyrektor Zespołu Szkół w Zakrzewie Pani
Anny Lewandowskiej oraz Dyrektora SP
w Sędzinie Pana Marka Kuranta.
Dzień Matki
25 maja w Domu Kultury w Zakrzewie odbył się Dzień Matki organizowany wspólnie z Zespołem Szkół w Zakrzewie. Chóry z gimnazjum i szkoły
podstawowej dały przepiękny koncert
dla wszystkich mam z terenu naszej
gminy.
Piknik z okazji Dnia Dziecka
5 czerwca odbył się piknik z okazji
Dnia Dziecka dla wszystkich mieszkańców gminy. Podczas zabawy nie zabrakło konkursów dla dzieci, był wesoły
fryzjer i malowanie twarzy. Na stoisku
ekoanimatora dzieci mogły wykonywać
ozdoby z filcu, robić bańki mydlane. Nie
zabrakło dmuchańców i tradycyjnego
puszczania balonów w niebo z życzeniami dla innych dzieci.

Spektakle młodych artystów
3 maja gościliśmy uczniów ze Szkoły
Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół Katolickich w Siniarzewie. Uczniowie wystawiali dwa spektakle: „Wesele na Kujawach” oraz „Trzy rozmowy
o miłości”. Sala była wypełniona po
brzegi, a przybyli oklaskiwali młodzież
przez długie minuty.

Podczas
strzygnięcie
i wręczenie
w Sędzinie i

pikniku odbyło się rozkonkursu wędkarskiego
nagród. Strażacy z OSP
OSP w Zakrzewie również

Muzyka Filmowa w Talentach
19 czerwca na deskach sceny Domu
Kultury odbył się koncert pt. „Muzyka
Filmowa w Talentach”. Podczas koncertu na scenie zaprezentowało się ponad
100 osób ze wszystkich sekcji działających w Domu Kultury: Zespół Tańca
Nowoczesnego, Zespół RETRO, Świetlica Socjoterapeutyczna, Orkiestra Dęta.
Gościnnie wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wagańca oraz Mażoretki.
Inicjatorami i głównymi reżyserami
koncertu byli Katarzyna Filipiak oraz Patryk Serkowski.
W programie spektaklu usłyszeć
można było muzykę filmową w wykonaniu orkiestry dętej z Wagańca oraz
Chóru „RETRO” z Zakrzewa, obejrzeć
występy teatralne w wykonaniu dzieci
i młodzieży świetlicy „EDEN”, taniec do
utworów filmowych w wykonaniu dzieci i młodzieży z sekcji tanecznej Domu
Kultury oraz Mażoretki z Raciążka. Popisywała się także sekcja karate.
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Serdecznie dziękujemy: instruktorce tańca p. Emili Świeciak, instruktorowi karate p. Sławomirowi Błaszakowi, instruktorowi zespołu RETRO
p. Zdzisławowi Sobierajowi, instruktorce Mażoretek, p. Mirosławie Sawickiej – Stolarskiej, kapelmistrzowi
orkiestry dętej p. Romanowi Organiściakowi, pedagogowi świetlicy Eden
p. Monice Sicińskiej-Podobieńskiej,
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zakrzewie
p. Annie Lewandowskiej, Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Sędzinie p. Markowi Kurantowi, obsłudze technicznej
imprezy: pp. Marcinowi Zabłockiemu,
Kacprowi Obiezierskiemu, Kamilowi
Nowakowi, Annie Filipiak, Monice Bączkowskiej, wszystkim solistom i występującym, między innymi Justynie Mańkowskiej, Kacprowi Gawrońskiemu,
Markowi Filipiakowi.
Serdecznie dziękujemy pp. Agnieszce Stefańskiej oraz Wioletcie Fabisiak.
Podziękowania
dla
inicjatorów,
twórców scenariusza oraz koordynatorów projektu za ciężką pracę i zaangażowanie – pp. Katarzynie Filipiak oraz
Patrykowi Serkowskiemu. W nagrodę za
trud zostali uhonorowani przez Dyrektora Domu Kultury w Zakrzewie pamiątkowymi statuetkami Oskara.
Dziękujemy również wszystkim przybyłym na koncert.

Sekcja taneczna
Sekcja taneczna bierze udział w licznych konkursach i przeglądach na
szczeblu powiatowym, wojewódzkim
i ogólnopolskim. Zdobywa tam zaszczytne tytuły i nagrody, zazwyczaj
mieszcząc się na podium. Jest to okazja
do wymiany doświadczeń, zdobywania nowych umiejętności i poszerzania
horyzontów tanecznych. Jako jedna
z kilku grup ogólnopolskich grupa T&T
wystąpiła gościnie w nagraniach do teledysku Bayer Full w Płocku.
Gratulujemy wszystkim i życzymy
dalszych sukcesów.

o wygranej. Ostatecznie wygrała Justyna Mańkowska. Nagrodą jest wyjazd
do Brukseli fundowany przez Europosła
Pana Janusza Zemke. Jest to bilet przekazany Wójtowi Gminy Zakrzewo Panu
Arturowi Nenczakowi przez Pana Jarosława Dąbrowskiego.
Gratulujemy wszystkim wolontariuszom, dziękujemy za pomoc i życzymy
dalszej satysfakcji z pracy na rzecz drugiego człowieka.
Zajęcia w Domu Kultury
Systematycznie w Domu Kultury odbywają się zajęcia w stałych formach, tj.
taniec, karate, Klub 50+, chór „RETRO”,
pracownia plastyczna, zumba, aerobik,
próby Orkiestry Dętej, trening tenisa
stołowego. Zapraszamy.

Bartosz Podobieński
dyrektor Domu Kultury w Zakrzewie

ZUMBA

W trosce o zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, polecamy wszystkim zumbę. Zapraszamy do naszej świetlicy w każdą środę o 19.30. Zumba ma
same zalety: poprawia samopoczucie,
wpływa pozytywnie na pracę serca,
odstresowuje, w czasie intensywnego
tańca wydzielają się endorfiny, które
sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi, sylwetka staje się bardziej sprężysta, szare
komórki lepiej pracują. A więc – środa
– Kolonia Bodzanowska – świetlica –
i mamy 10 lat mniej!
Iwona Kapelak

INFORMACJA
Uprzejmie informujemy,
Wybór wolontariusza
Podczas uroczystej sesji odbywającej
się w Domu Kultury 28 czerwca odbyło
się głosowanie na wolontariusza w Zakrzewie. Do plebiscytu wytypowanych
zostało trzech wolontariuszy, którzy
aktywnie udzielają się na polu kulturalnym i społecznym gminy. Byli to Katarzyna Filipiak, Justyna Mańkowska
oraz Jakub Promiński. Młodzież przedstawiała swoje kandydatury podczas
sesji, następnie Radni Gminy Zakrzewo
w tajnym głosowaniu zadecydowali

że od 1 lipca 2016 r.
Urząd Pocztowy w Zakrzewie
przeniesiony został
z ulicy Dworcowej
na ulicę Leśną 2
(budynek po byłej
Gminnej Spółdzielni „SCh”).
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