wiosna w obiektywie

Zdjęcia absolwentów Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie
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Serduszko
dla serduszek
Jak zapowiedziano podczas tegorocznej
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
nosidełko i łóżeczko zostały przekazane
pierwszej dwójce dzieci urodzonych po 14 stycznia br.

Weronika Bączkowska oraz Jakub Nowak zostali obdarowani prezentami, które były wylicytowane na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy przez: Wójta Gminy Artura Nenczak oraz Z-cę Wójta Jana Bąka, którzy postanowili przekazać
wygrane akcesoria dwojgu najmłodszym mieszkańcom Gminy
Zakrzewo. Akurat w naszej Gminie zdarzyło się tak, że to byli
również pierwsi mieszkańcy, urodzeni w 2018 r.

Weronisia z Woli Bachornej otrzymała nosidełko, natomiast Kubusiowi z Zakrzewa wręczono łóżeczko. Trudno
powiedzieć czy nasi milusińscy byli zadowoleni z prezentów,
obecnie ich największym szczęściem jest obecność Mamy
i Taty oraz posiłek najlepiej podany co dwie godziny.
Upominki oraz kwiaty dla dzielnych Mam zostały wręczone przez Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo Wiesława
Szczepańskiego, Wójta Gminy Artura Nenczak oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Marzenę Kotas.

Od lewej: Przewodniczący RG Zakrzewo Wiesław Szczepański, p. Karolina Bączkowska, Weronisia Bączkowska, Wójt
Gminy Zakrzewo Artur Nenczak, Mateuszek Bączkowski.

Od lewej: p. Karolina Bączkowska, Weronisia Bączkowska,
Wójt Gminy Zakrzewo Artur Nenczak

Od lewej: Przewodniczący RG Zakrzewo Wiesław Szczepański, p. Katarzyna Nowak, Kubuś Nowak, p. Rafał Nowak,
Wójt Gminy Zakrzewo Artur Nenczak.

Od lewej: Przewodniczący RG Zakrzewo Wiesław Szczepański, p. Maria Rusek, p. Katarzyna Nowak, Kubuś Nowak,
p. Rafał Nowak, Wójt Gminy Zakrzewo Artur Nenczak.
M.K.
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„… A przecież nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa !”
Jan Paweł II

W miesiącu lutym z wielkim smutkiem pożegnaliśmy bliskie nam osoby
Annę Cerak, Elwirę Dąbrowską, Marcina Zabłockiego,
które 19 lutego 2018 roku zginęły w wypadku drogowym w Zakrzewie.
Wójt Gminy Zakrzewo
Artur Nenczak
Z obrad Rady Gminy
27 lutego br. Radni obradowali na XXVIII Sesji, na której
podjęli osiem uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na 2018 rok,
2) w sprawie uchwalenia trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Zakrzewo na lata
2018‑2020,
3) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,
4) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów
i pedagogów oraz nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
gminę Zakrzewo,
5) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenia form kształcenia, na
które dofinansowanie może być przyznane w 2018 roku,
6) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku,
7) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie
Zakrzewo na rok 2018,
8) w sprawie okręgów wyborczych.
28 marca br. odbyła się kolejna XXIX Sesja Rady Gminy.
Na Sesji tej Radni wysłuchali i przyjęli sprawozdania z:
1) realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.
3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok,
2) wykonania Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Zakrzewo,
3) wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017 rok,
4) działalności Domu Kultury w Zakrzewie za 2017 rok,
5) działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie za
2017 rok.
Podjęli dziesięć uchwał w sprawie:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Zakrzewo na 2018 rok.
2) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Zakrzewo Powiatowi Aleksandrowskiemu (remont drogi Nr 2628C),
3) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez
Gminę Zakrzewo Powiatowi Aleksandrowskiemu (remont
drogi Nr 2624C),
4) udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Zakrzewo
z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na
obszarze Gminy Zakrzewo,
5) 	ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form

kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
w 2018 roku,
6) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego,
7) w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Zakrzewo na lata 2017 – 2022,
8) obwodów głosowania,
9) przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla gminy Zakrzewo”,
10) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzewo.
U.S.

Inwestycje w IV kwartale 2017 r.
W roku 2017 wydatki inwestycyjne Gminy Zakrzewo wyniosły 3 057 868,45 zł.
Jest to 18,31% dochodów ogółem uzyskanych w 2017 r.
Niżej przedstawione zadania zostały zrealizowane w IV
kwartale 2017 roku.
Kanalizacja sanitarna Zakrzewo – Kuczkowo – Sędzin biegnąca od oczyszczalni ścieków w Zakrzewie przez Kuczkowo,
Sędzinek, Zarębowo i Sędzin. W ramach inwestycji wykonano:
– sieć grawitacyjną – 903,5 mb,
– sieć tłoczną – 9 847,5 mb,
– przepompownie ścieków przydomowych – 70 szt.
– przepompownie ścieków sieciową – 1 szt.
W efekcie realizacji tego zadania wykonano 88 złączeń budynków mieszkalnych z nową siecią kanalizacji sanitarnej. Podłączone zostały również Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Sędzinie. Inwestycja
była realizowana z udziałem środków własnych Gminy Zakrzewo, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z dofinansowaniem z Unii
Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.
Wartość inwestycji wyniosła 2 335 174,58 zł. Środki na
sfinansowanie zadania pochodziły z pożyczki z WFOŚ i GW
w Toruniu kwota 1 185 092,00 zł oraz pozostała kwota
1 150 082,58 zł z własnych środków. W roku 2018 Urząd Marszałkowski prawdopodobnie zrefunduje kwotę 336 264,00 zł
– złożono wniosek o płatność.
Świetlica wiejska w miejscowości Kuczkowo. Zakupiono
gotową konstrukcję świetlicy wiejskiej. Wartość zadania wyniosła 80 369,00 zł. Poszczególne elementy zostaną zamontowane i przekazane do użytku mieszkańców Kuczkowa zgodnie
z zawartą umową z wykonawcą do dnia 31 maja 2018 roku.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie. Inwestycja została wykonana celem uzbrojenia nowych działek budowlanych zlokalizowanych przy kompleksie
boisk. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową
o długości 145,5 mb oraz kanalizację sanitarną – sieć grawitacyjna 407 mb, kanalizację tłoczną 6,5 mb i przepompownię ścieków. Wartość zadania wyniosła 180 469,19 zł.
J.B.
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Rozliczenie budżetu za rok 2017
W wyniku przyjętych zmian budżet Gminy Zakrzewo na
dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:
Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosił
17 131 524,36 zł, a realizacja 16 700 497,00 zł, co stanowi
97,48%.
Źródła pochodzenia dochodów to:
– dotacje na zadania zlecone – 4 591 669,91 zł,
– dotacje na zadania własne – 651 306,16 zł,
– subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) –
3 404 220,00 zł,
– dochody podatkowe (podatki, opłaty) – 5 647 873,28 zł,
– podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego –
507 134,38 zł,
– dotacje z Urzędu Marszałkowskiego – 496 521,97 zł,
– opłaty za pobraną wodę – 464 048,94 zł,
– opłaty za odprowadzone ścieki – 294 315,03 zł,
– opłaty za odebrane odpady komunalne – 276 085,16 zł,
– dochody z gospodarowania mieniem – 196 904,58 zł,
– pozostałe – 170 417,59 zł.
Natomiast wydatki na planowane 18 837 360,36 zł zostały zrealizowane w wysokości 18 317 825,96 zł, co stanowi 95,15%.
Realizacja wydatków przez jednostki organizacyjne:
– Urząd Gminy – 7 232 505,29 zł (w tym 3 053 884,15
inwestycje),

–
–
–
–
–
–
–

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 358 274,31 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie – 957 569,16 zł,
Zespół Szkół w Zakrzewie – 3 180 065,65 zł,
Szkoła Podstawowa SPSK w Siniarzewie – 734 078,07 zł,
Centrum Usług Oświatowych – 488 333,48 zł,
Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja) – 92 500,00 zł,
Dom Kultury w Zakrzewie (dotacja) – 274 500,00 zł.
Budżet na rok 2017 przyjęty Uchwałą Nr XIX/114/2016
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2016 roku zakładał deficyt w wysokości 485 000,00 zł. W trakcie realizacji dochodów i wydatków w ciągu roku deficyt został
zwiększony do wysokości 2 189 914,00zł, a na koniec roku
zmniejszony do wysokości 1 705 836,00 zł. W efekcie na
koniec roku sprawozdawczego deficyt budżetu wynosił
1 617 328,96 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Zakrzewo
posiadała zadłużenie w wysokości 1 204 027,00 zł, co stanowi 7,21% zrealizowanych dochodów na rok 2017.
Plan spłat rat wcześniej zaciągniętych pożyczek wynosił
112 900,00 zł, i w takiej wysokości został w ciągu roku zrealizowany.
Pożyczki zaciągane są przede wszystkim celem wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do planu
przez Radę Gminy Zakrzewo.
E.M.

Posiadasz plastikową Kartę Dużej Rodziny i chcesz uzyskać
dostęp do elektronicznej formy Karty?
Aby móc zalogować się
do aplikacji mKDR i wyświetlić swoją Kartę Dużej Rodziny, konieczne jest złożenie
wniosku o przyznanie elektronicznej formy Karty.
Możesz w tym celu udać
się do urzędu gminy swojego
zamieszkania i wypełnić wniosek w formie papierowej. Wzór
wniosku o Kartę Dużej Rodziny oraz wzory załączników znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.mrpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/
wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-kartyduzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/
Pamiętaj – jeśli wnioskujesz o elektroniczną formę Karty, koniecznie wypełnij załącznik ZKDR-04 – podaj w nim

POWSZECHNA
SAMOOBRONA
LUDNOŚCI

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, że wiadomości z zakresu:
powszechnej samoobrony ludności,
obrony cywilnej oraz zarządzania
kryzysowego dostępne są na naszej
stronie internetowej www.zakrzewo.
com.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA. Zachęcamy do zapoznania się
zawartymi tam informacjami, które
pogłębią naszą wiedze w powyższym zakresie.

R. Ćwikliński

numer telefonu komórkowego i adres e-mail członka rodziny, dla którego chcesz wyrobić elektroniczną formę
Karty, a także wskaż, kto będzie mógł wyświetlać Kartę tej
osoby (czy tylko ta osoba, czy również rodzic lub małżonek rodzica).
Najprościej i najszybciej złożysz wniosek za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia– empatia.mpips.gov.pl.
Od 26 lutego br. na Platformie Informacyjno-Usługowej
Emp@tia dostępny jest uproszczony kreator wniosku przeznaczony dla osób, które posiadają już tradycyjną (plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a chcieliby korzystać także z mobilnej Karty Dużej Rodziny. Nowe rozwiązanie umożliwia
złożenie takiego wniosku w kilku prostych krokach!
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/INFOGRAFIKA_MKDR_13_A4.pdf
A. Lewandowska
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „UŚMIECH MALUCHA” W ZAKRZEWIE
Jasełka
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia – 19 grudnia
„Mądre Sowy” przedstawiły inscenizację Jasełkową. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role prezentując własne umiejętności recytatorskie i wokalne. W świąteczny nastrój włączyły się także „Krasnale”
oraz „Muchomorki”, które pięknie zaśpiewały świąteczne
piosenki. Po części artystycznej odbył się wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców. Tego dnia wszyscy poczuli klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Bal karnawałowy
30 stycznia w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Dzieci miały okazję założyć upragnione stroje i przeistoczyć się w bohaterów dziecięcych bajek, a także w prawdziwych policjantów i strażaków. Tego dnia nasza sala zamieniła
się w fantastyczny bajkowy świat. Zabawa była wyśmienita.
Przedszkolaki tańczyły w rytm największych przebojów, a na
ich twarzach malował się uśmiech.

Dzień Babci i Dziadka
25 stycznia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Na ten dzień dzieci przygotowały programy artystyczne. Przedszkolaki pięknie recytowały wiersze, radośnie śpiewały piosenki i wesoło tańczyły. Po wręczeniu upominków nastąpił czas na słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców.

M. Kaźmierczak
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Zimowe wydarzenia w PSP w Zakrzewie
Tradycyjnie w Święto Trzech Króli społeczność Publicznej
Szkoły Podstawowej w Zakrzewie wystawia przedstawienie
jasełkowe dla Społeczności Zakrzewa i okolic. Widownia dopisała, a wspaniała gra naszych uczniów, przepiękne teksty
płynące ze sceny i kolędy śpiewane przez nasz szkolny chór
utrzymał w widzach nastrój bożonarodzeniowy. Przedstawienie podobało się, czego dowodem były owacje na stojąco.

Kolejny raz braliśmy udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze naszej szkoły pod opieką p. Igora Skowrońskiego kwestowali przed kościołem i na ulicach Zakrzewa. Następnie od godz. 14.00 w Domu Kultury ruszył wielki
finał. Były występy orkiestry strażackiej, uczniów szkół naszej
gminy, licytacje, stoiska z gadżetami przygotowanymi specjalnie na tę okazję, mała gastronomia z pysznymi ciastami, bigosem, grochówką. I tym razem mieszkańcy Zakrzewa i okolic nie
zawiedli. Atmosfera była gorąca. Punktem kulminacyjnym jak
w całej Polsce było tzw.,, Światełko do nieba’’. Nad bezpieczeństwem całej imprezy czuwali druhowie OSP z Zakrzewa.

W naszej szkole zapraszanie Babć i Dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez. To dzień niezwykły, pełen uśmiechów, wzruszeń,
łez i radości. 26 stycznia w sali Domu Kultury w Zakrzewie odbyła się wspaniała impreza. Uczniowie klas I – III pod kierunkiem swoich Wychowawczyń przygotowali serduszkowy program artystyczny pod hasłem „Babciu, Dziadku kocham Was!
”. Wierszem i piosenką pokazali jak ważni są dziadkowie w życiu każdego wnuka. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje
role, a czcigodni Goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa,
kierowane pod ich adresem. Następnie dzieci obdarowały Ich
własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Po części artystycznej zaproszono Babcie i Dziadków na słodki poczęstunek.

Karnawał to czas beztroskiej zabawy. Tak też jest i w naszej
szkole, gdyż w tym okresie odbywa się tradycyjnie bal karnawałowy. Trzeciego lutego nasza szkoła odświętnie przystrojona
serpentynami, balonami zapełniła się księżniczkami, piratami,
bohaterami kreskówek i filmów. Tańce i swawole uczestników
przy dobrej muzyce przerywane były konkursami i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców. To było kolejne udane spotkanie pełne śmiechu i radości.

W nastrój zbliżających się ferii zimowych wprowadziło
nas przedstawienie Teatru Bajecznego z Bydgoszczy pt. „Staruszek z Zimowej Krainy”. Dzieci klas I – III z wielką uwagą
oglądały historię staruszka, który żyje z dala od ludzi, bez
miłości. Na szczęście wszystko dobrze się kończy, a staruszek
znajduje przyjaciół. Mamy również nadzieję, że treść przedstawienia zapadnie dzieciom w pamięć, tak samo jak znane
melodie i piosenki. Bohaterowie przypomnieli nam, że w życiu człowieka ważne są wartości, przyjaciele i że zimową porą
warto otoczyć opieką zwierzęta, szczególnie te bezdomne.

Tradycyjnie tłusty czwartek w naszej szkole to bomba kaloryczna w postaci pachnących pączków. O tę słodką przyjemność dla nas zadbała pani Anna Lewandowska Dyrektor
Zespołu Szkół oraz Rodzice. Tego dnia w samo południe odwiedziła nas „Kujawska Koza”, czyli korowód przebierańców.
Zabawy i śmiechu było bardzo wiele.

I. Skowroński
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Wieści z PSP w Sędzinie
CHOINKA SZKOLNA
31 stycznia 2018 r. „Zakopane” i Sławomir – to przebój
naszej choinki szkolnej. Gorące rytmy zapewnił pan Radek
Matuszewski, na którego zawsze można liczyć. Społeczność
szkolna dobrze się bawiła przez całą imprezę. Punktem kulminacyjnym był konkurs na najlepszy strój, który miał charakter przeglądu. Wszyscy przebrani uczniowie otrzymali
słodkie nagrody. Natomiast nasi kochani rodzice dla wzmocnienia sił na parkiecie zadbali o kulinarne pyszności. Zabawy
i radości nie było końca. Wszystkim bardzo dziękujemy.
Leszek Gruzel

TŁUSTY CZWARTEK I WIZYTA KOZY
Jak co roku w Tłusty Czwartek, tak i tego roku na dzieci
i uczniów naszej szkoły czekał tradycyjny pączek. Ta tradycja
już od lat utrzymywana jest w naszej szkole, właśnie po to,
aby wzbogacić wiedzę wychowanków o tradycjach i obrzędach ludowych naszego kraju. Podczas tego dnia zawitała
do naszej szkoły tradycyjna” Koza”, która tańczyła i śpiewała
bawiąc swą obecnością uczniów naszej szkoły.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Jak co roku pod koniec stycznia mieliśmy zaszczyt podejmować w naszej szkole szczególnych gości. Byli to Babcie
i Dziadkowie. Wnuki przygotowały z okazji Ich święta występy. Z przejęciem śpiewały, tańczyły i recytowały oraz zaproponowały ciekawe konkursy. To właśnie udział Babci i Dziadków w konkurencjach sprawnościowych szczególnie podobał
się publiczności. Goście wykazywali się w nich umiejętnością
robienia warkoczy, wiązania krawatów, przyszywania guzików oraz golenia… Po emocjonujących występach był czas
na słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że za rok tak mili goście odwiedzą naszą placówkę równie licznie.

Anna Sarnowska

Katarzyna Marczewska

HOP DO BASENU…
W ferie chętni uczniowie wszystkich klas i dzieci z oddziału przedszkolnego wybrali się 15 i 21 lutego do miasta Kopernika, czyli Torunia. W tym roku postawiliśmy na aktywny
wypoczynek i udaliśmy się do Parku trampolin. Zabawa była
przednia, a śmiechu co niemiara! Przez godzinę korzystaliśmy do woli ze ścieżek akrobatycznych i różnych trampolin.
Chłopcy najbardziej upodobali sobie basen z belką do walk
gladiatorskich, a najmłodsi baseny, ale z gąbkami. Akrobacje sprawiły, że zgłodnieliśmy, więc udaliśmy się do McDonald’sa na frytki… Następnie kupiliśmy pierniki i postaliśmy
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chwilę przy pomniku Mikołaja Kopernika. Choć mroziło, spacerowaliśmy po pięknym Starym Mieście. Toruń odwiedzamy
dość często, ale miasto tego, który wstrzymał Słońce, ruszył
Ziemię, zawsze nas zachwyca. Ferie ze szkołą były ciekawe!

ty, słodycze, niespodzianki i życzenia. Za wszystkie dowody
sympatii dziękujemy.

Monika Gruzel

Agnieszka Danafeld

Królewna Śnieżka
24 marca, w sobotę, uczniowie wystawili dla społeczności lokalnej inscenizację baśni braci Grimm, zatytułowaną „Królewna Śnieżka i ośmiu krasnoludków”. Naprawdę to
krasnoludków powinno być siedmiu, ale u nas tak na bogato, pojawiło się aż ośmiu. W przygotowanie spektaklu
dzieci włożyły dużo pracy, czasu, ale przede wszystkim serca,
dlatego sprawiły im ogromną przyjemność oklaski widowni
i uśmiechy na twarzach. Po przedstawieniu goście i nasi aktorzy udali się na słodki poczęstunek.
Wszyscy zaangażowani w przygotowanie występu dziękują tym, którzy tego dnia zaszczycili nas swoją obecnością.
Agnieszka Danafeld

DZIEŃ KOBIET
8 marca w naszej szkole wszystkie dziewczynki małe i te
duże czuły szczególną atmosferę. Tego dnia męsko – chłopięca część szkoły przygotowała atrakcje. Były wiosenne kwia-

Nowe wieści ze Szkoły Podstawowej SPSK
im. św. Jose Sancheza del Rio w Siniarzewie
Niedawno rozpoczął się drugi semestr roku szkolnego
2017/2018. Zarówno przed feriami, jak i po nich, bardzo
wiele się działo. Jako nauczyciele i wychowawcy staramy
się, aby dzieci zdobywały wiedzę na miarę ich możliwości;
prowadzimy zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia poszerzające wiedzę i rozwijające talenty oraz
wiele innych. Przede wszystkim jednak staramy się, aby czas
spędzony w szkole podstawowej był początkiem pięknego
rozwoju człowieka, w całej jego złożoności fizyczno-psychiczno-duchowej. A oto kilka (już) wspomnień z ostatnich
miesięcy.
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MUZYCZNO-PLASTYCZNY
„TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH” W MODZEROWIE
Podobnie jak w zeszłym roku, kładziemy szczególny nacisk
na rozwój artystyczny naszych dzieci. Wyjazd do Modzerowa
przyniósł im wiele radości oraz kilka nagród. Decyzją komisji
nasza grupa instrumentalna zdobyła pierwsze miejsce, w kategorii solowej na wyróżnienie zasłużyła Maja Świątkowska,
trzecie miejsce zdobyła też w swojej kategorii nasza „zerówka”. Nagrodę specjalną w konkursie plastycznym otrzymał
Dawid Szczerbiak, uczeń klasy III. Wszyscy uczestnicy, łącznie
24 uczniów i uczennic, śpiewali solo, w duetach lub zespołach; warto dodać, iż towarzyszyła im muzyka na żywo, grana na gitarach, wiolonczeli i skrzypcach.

ORSZAK TRZECH KRÓLI
W tym roku już po raz drugi organizowaliśmy Orszak
Trzech Króli. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią w Kościele Parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Si-
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niarzewie, następnie orszak przeszedł do budynku szkoły,
gdzie odbyło się krótkie przedstawienie oraz poczęstunek
dla gości.
WYJAZD PRZEDSZKOLAKÓW DO SCHRONISKA
ZWIERZĄT WE WŁOCŁAWKU
Wolontariat to jeden z najpiękniejszych sposobów niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, i nie tylko. Nasze przedszkolaki z chęcią włączyły się w akcję zbierania karmy i ciepłych koców dla czworonożnych mieszkańców schroniska
we Włocławku, a później nie mogły doczekać się wyjazdu. 5
lutego spełniło się jedno z ich marzeń.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO
W poniedziałek 29 stycznia, czyli tuż przed feriami,
uczniowie spotkali się z funkcjonariuszami KPP w Aleksandrowie Kujawskim. Policjanci zwrócili uwagę na konieczność
zachowania bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, i nie
tylko. Funkcjonariusze przypomnieli nam podstawowe zasady obowiązujące w ruchu drogowym zarówno pieszych, jak
i rowerzystów, m.in. mówili o obowiązku używaniu kamizelki
odblaskowej. Dzieci dowiedziały się również, w jaki sposób
zachowywać się w razie zagrożenia atakiem psów, co może
okazać się bardzo ważne, zwłaszcza na terenach wiejskich.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA ORAZ ZABAWA CHOINKOWA
Jak co roku staramy się w przyjemny i pożyteczny sposób „zbliżać” do siebie pokolenia oraz zapewnić dzieciom
dobrą zabawę podczas tak zwanej „choinki”. Podobnie było
tym razem. Uczniowie klas młodszych zaprezentowali swoje talenty aktorskie i wokalne podczas spotkania z babciami
i dziadkami. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony dzień będzie zarówno dla młodszych, jak i dla starszych wspaniałą
okazją do snucia rodzinnych wspomnień.

„CUDOWNY CHŁOPAK” W MULTIKINIE
WE WŁOCŁAWKU
7 lutego wybraliśmy się na wyczekiwany przez dzieci
z niecierpliwością seans we włocławskim Multikinie. „Cudowny chłopak” okazał się strzałem w dziesiątkę. Świadczą
o tym choćby całkowita cisza na sali kinowej oraz późniejsze
spontaniczne recenzje uczniów.
Obecnie trwają w naszej szkole rekolekcje, a my przygotowujemy się do jak najpiękniejszego przeżycia Świąt Wielkiej Nocy. Więcej informacji o naszej szkole znajdą Państwo
na stronie internetowej www.szkolasiniarzewo.pl
		

Karolina Gralak
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UCZĘ SIĘ, POZNAJĘ, POMAGAM
Dzień Bezpiecznego Internetu
8 lutego 2018 r. w Publicznym
Gimnazjum im. Jana Kasprowicza
w Zakrzewie odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu. W związku
z tym nauczyciele: pani Karolina Maciejewska oraz pan
Stanisław Ryniecki wraz z uczniami Dawidem Szczerbiakiem (kl. IIa), Mateuszem Królikowskim (kl. IIa) i Filipem
Kuczyńskim (kl. IIb) przygotowali apel dla wszystkich klas
gimnazjalnych oraz klasy siódmej szkoły podstawowej. W ramach spotkania przypomniane zostały zasady bezpiecznej
pracy z Internetem. Przede wszystkim zwrócono uwagę na
szacunek w Internecie jako priorytet tegorocznego Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu. Uczniowie mogli
sprawdzić się także w quizie wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa (zwyciężyła Oliwia Łukomska z klasy II b).

twa zawodowego w wymiarze 10 godzin rocznie. W naszej
szkole siódmoklasiści rozpoczęli zajęcia od II semestru roku
szkolnego 2017/2018.
Wybór zawodu to bardzo ważna życiowa decyzja. Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa
i rozwijają się wraz z upływem czasu. Na ten wybór wpływają głównie: wiedza na temat siebie, wiedza dotycząca ścieżek
edukacyjnych, zawodów i rynku pracy, cechy osobowościowe, rodzina, wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom
wykształcenia oraz środowisko.
Co zyska dziecko po zajęciach z doradztwa zawodowego?
Przede wszystkim zwiększy się jego świadomość na temat
własnych predyspozycji i zainteresowań. Wykształci w sobie umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji na
temat zawodów, kwalifikacji i rynku pracy, autoprezentacji,
efektywnego komunikowania się, współpracy w zespole. Pomoże mu to w przyszłości dokonywać bardziej świadomych
i trafnych decyzji edukacyjno – zawodowych.
K. Maciejewska

Rozstrzygnięty został także konkurs na plakat poświęcony cyberbezpieczeństwu. Wśród nagrodzonych znaleźli się:
I miejsce – Olivier Sobczak z klasy VII, II miejsce – Agata
Niedziałkowska, Olimpia Fronczak, Oliwia Łukomska i Liwia Trawińska z klasy IIb, III zaś przypadło w udziale Nadii
Kotas, Natalii Nowak oraz Kindze Markowskiej z klasy VII.

Na koniec uczniowie obejrzeli film poświęcony zachowaniu
szacunku wobec innych w wirtualnym świecie. Jest to temat
bardzo ważny dla młodego człowieka, gdyż większość nastolatków aktywnie korzysta z różnorodnych form komunikacji
internetowej. Niestety, czasami zdarza się tak, iż świat wirtualny zastępuje im świat rzeczywisty. Dlatego należy być bardzo ostrożnym wobec wszelkich zagrożeń, które ten „świat”
stwarza. Pamiętajmy, że nastolatkowie bardzo często mają do
czynienia z cyberprzemocą pod postacią złośliwych wpisów czy
ośmieszających zdjęć i filmów na portalach społecznościowych.
Jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, że nasze dziecko może
być ofiarą cyberprzemocy, warto wtedy zgłosić się po pomoc
do szkoły lub skorzystać z ogólnodostępnych telefonów zaufania, takich jak Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Prawa
Dziecka 800 121 212 czy telefon dla rodziców i nauczycieli
fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 800 100 100 lub 116 111.
S. Ryniecki

Doradztwo zawodowe w klasie VII
Od 1 września 2017 r. w klasach VII szkoły podstawowej
wprowadzono obowiązek realizacji zajęć z zakresu doradz-

Walentynkowe warsztaty Szkolnego Klubu Wolontariatu
14 lutego, w pierwszym tygodniu ferii, wolontariusze
wraz z opiekunami: pp. Magdaleną Gąsiorowską, Karoliną Maciejewską i Ryszardem Modrzejewskim spotkali się
na warsztatach artystycznych, podczas których wykonywane
były gadżety wolontariatu.
Mamy wielkie serca, chcemy pomagać, dlatego też jednym z założonych celów naszego Klubu jest pozyskanie środków finansowych, które wykorzystamy na zakup upominków
dla najbardziej potrzebujących dzieci z okazji Dnia Dziecka.

oświata i wychowanie
Bawiliśmy się świetnie, prowadziliśmy koleżeńskie rozmowy, podczas „burzy mózgów” zgłaszaliśmy kolejne inicjatywy naszego Klubu na przyszłość, dyskutowaliśmy na temat
wartości w naszym życiu.
Korzystając z okazji, chcielibyśmy się pochwalić kolejną udaną akcją! Była to zbiórka środków higienicznych dla
Domu Dziecka „Słoneczna Przystań” w Kołdrąbiu. Wolontariusze dziękują wszystkim uczniom i ich rodzicom za
włączenie się w pomoc. Szczególne podziękowania kierujemy wobec Pana Grzegorza Chęsia za pomoc logistyczną.
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Działamy zgodnie z zasadą: „Ile dasz dobrego z siebie,
tyle Ci się wróci od innych osób, w innej postaci, w innym czasie, ale na pewno wróci do Ciebie!”.

K. Maciejewska

Wyjazd na warsztaty
z fizyki do Torunia
9 marca uczniowie klas trzecich oraz drugich Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie pojechali
na jednodniową wycieczkę edukacyjną do Torunia. W programie wyjazdu były: pokazy fizyczne dotyczące astronomii
pt. „Co jest napisane na pomniku Kopernika?” przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;
zwiedzanie Bazyliki katedralnej św. Jana Chrzciciela i św.
Jana Ewangelisty – gotyckiego, ceglanego kościoła, dawnej
fary toruńskiego Starego Miasta i miejsca pochówku serca
króla Jana Olbrachta oraz prawdopodobnie chrztu Mikołaja
Kopernika; spacer pod bramę klasztorną i pomnik Mikołaja
Kopernika oraz po Starówce.

M. Gąsiorowska

kultura, sport, rekreacja

Z działalności Klubu 50+
W rok 2018 seniorzy weszli tanecznym krokiem. Spotkaliśmy się na wspólnym balu sylwestrowym w Dworze Biesiadnym. Tę jedyną noc w roku spędziliśmy tańcząc i bawiąc
się w rytmie największych przebojów muzyki rozrywkowej.
Tradycyjnie, gdy zegar wybił północ, składaliśmy sobie wzajemnie życzenia „szczęśliwego Nowego Roku”. Atrakcją wieczoru był pokaz sztucznych ogni. Noc przy muzyce, w szampańskim nastroju, w miłym towarzystwie, minęła bardzo
szybko, niestety, trzeba było się pożegnać..
Karnawał to czas uciech i zabawy a kończy się ostatkami.
Na zakończenie karnawału spotkaliśmy się w Domu Kultury.
Podobnie jak bal sylwestrowy, wieczorek na pewno będziemy
długo wspominać. Były tańce, zabawa i dużo dobrego humoru.

Zumba to ruch i rozrywka doskonała w każdym wieku.
Od kilku miesięcy członkowie naszego klubu mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Domu Kultury. Zumba
to przede wszystkim dobra zabawa. Przy motywującej muzyce czas płynie szybko i przyjemnie. Wiele rytmów, proste ale
bardzo ciekawe kroki sprawiają, że świetnie bawimy się już
od pierwszych zajęć. Każdy z nas może w tym tańcu znaleźć
coś dla siebie przy okazji poprawiając swoją sprawność fizyczną. Wszystkim polecamy tę formę aktywności.
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Tradycją naszego klubu stały się spotkania z okazji Dnia
Kobiet. Również w tym roku, w marcowe popołudnie panowie, członkowie klubu, przygotowali dla swoich koleżanek
słodki upominek i przepiękne róże. Życzeniom towarzyszyło
gromkie „sto lat” na 18 męskich głosów.
W drugiej części spotkania, panie zrewanżowały się swoim kolegom, składając im życzenia z okazji przypadającego
10 marca Dnia Mężczyzny i wręczając niewielki upominek
opatrzony zabawnymi wierszykami z życzeniami.
Przy odświętnie nakrytych stołach degustowaliśmy potrawy przygotowane przez nasze koleżanki. Nie zabrakło
oczywiście tortu i przepysznych, domowych ciast. Zawsze
wspólne świętowanie jest okazją do bliższego poznania się
a wspólna herbata ma wyjątkowy smak.

Lucyna Błachowicz

X Turniej Tenisa Stołowego
10 lutego został rozegrany X Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Zakrzewo. Uczestniczyło w nim ośmiu
zawodników.
Pierwsze miejsce i Puchar Wójta wywalczył Przemysław Ratajczyk, drugie miejsce – Łukasz Szydłowski, trzecie miejsce – Radosław Kryszak.
Pozostali zawodnicy biorący udział w Turnieju to: Arkadiusz Szydłowski, Kamil Kochanowski, Przemysław Grzanka,
Katarzyna Półgęs, Bogdan Krzyżaniak.
Zawodnicy biorący udział w Turnieju otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział w Turnieju i sportową walkę.

R. Ćwikliński

Wieści z Kolonii Bodzanowskiej
Pamięci Jadwigi Aleksandrowicz
Była z nami na każdym wyjeździe. Pięknym słowem opisywała to co było naszym udziałem. Prowadząc z nami rozmowy hipnotyzowała swym ciepłym, spokojnym głosem. żywo
interesowały ją tematy wiejskie. Cieszyło ją, że tak wiele kół
gospodyń powstaje, że tak wiele można razem zrobić, że
chce się chcieć. Nie ma właściwej pory na śmierć. Wiadomo,
że to nieuchronne. Jedni dane mają więcej czasu inni mniej.
C’est la vie, życie wieczna loteria. Pani Jadwigo, czujemy niedosyt, to jeszcze dużo za wcześnie.
Sylwester
Sylwester, Sylwester...i już po Sylwestrze! Tak sobie pomyślałam, że to jedna z niewielu rzeczy, spraw, dat etc., która jest
pewna i stała a dotyczy tak wielu ludzi, niezależnie od światopoglądu, ideologii czy koloru skóry. Trzeba jednak stwierdzić,
że w naszej Kolonii, co prawda światopoglądy są bardzo różne,
ideologie czasami skrajne i to jest przedmiotem wielu sporów;
to kwestia koloru skóry nie istnieje. Ale ja nie o tym! Bal sylwestrowy pięknie nam podsumował Stary Rok, który budził w nas
mieszane uczucia. To już historia!!! Mamy Nowy 2018 i niech
on będzie naprawdę lepszy, pogodowo przyjaźniejszy, pomyślniejszy i szczęśliwszy. Bawiliśmy się wspaniale do bladego świtu.

Iwona Kapelak

Bodzanowskie Walentynki
Przebrzmiały już echa Balu Sylwestrowego, Karnawał ma
się ku końcowi więc u nas jak co roku ‚Walentynki’, tym razem z kilkudniowym wyprzedzeniem. To nasza wisienka na
torcie, kropka nad ‚i’. Impreza trwała w najlepsze kiedy na
salę wkroczył z muzyką, wesoły korowód przebierańców. Nie
zabrakło wśród nich panny młodej czy policjanta. Można by
rzec, że to taka lokalna spontaniczna wesoła tradycja. Rozbawili nas do łez. Niech żałują ci których tu nie było, bo i jedzonko pyszne, orkiestra świetna, atmosfera fantastyczna.
Jak się bawić to tylko u nas!!

kultura, sport, rekreacja
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Dzień Kobiet
Wszystkim Paniom, małym i dużym, życzymy spełnienia
marzeń, wielu powodów do radości, szczęścia i zdrówka,
zdrowia, zdróweczka. Spotkałyśmy się jak co roku o tej porze, by m.in. przy kawie i słodkim cieście, pogadać o tym
i o owym. Było miło i rodzinnie. Panom z Urzędu Gminy, naszym Strażakom i naszemu Sołtysowi dziękujemy za kwiaty i życzenia. Korzystając z okazji składamy Panom właśnie
serdeczne życzenia, wszak 10 marca dzień Mężczyzny. Duża
Buźka Panowie!!
Iwona Kapelak

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W GMINIE ZAKRZEWO
XXVI FINAŁ WOŚP GMINA ZAKRZEWO
W dniu 14 stycznia w Domu Kultury w Zakrzewie jak co
roku miał siedzibę Sztab WOŚP, w skład którego wchodziło
60 wolontariuszy: z Gminy Bądkowo 25 oraz z Gminy Zakrzewo 35, szefem jest Dyrektor Domu Kultury w Zakrzewie.
Kwesty odbywały się na ulicach, w zakładach pracy, szkołach, przedszkolach. Podczas Finału w Domu Kultury w Zakrzewie odbywały się występy dzieci, młodzieży, dorosłych.
Występowały zespoły muzyczne SELFIE oraz MISTER bawiąc
i rozgrzewając wszystkich w mroźne popołudnie.
Był słodki poczęstunek, grochówka, bigos dla wszystkich
przybyłych. Niewątpliwą atrakcją były przejażdżki konne,
z których dochód przeznaczono na konto finału. Licytowano
gadżety zakupione przez sztab oraz przekazane przez licznych darczyńców, łącznie było ich ponad 120.
Najdroższym wylicytowanym przedmiotem okazała się
motopompa wylicytowana za 1000 zł przez OSP Sędzin
i piłka nożna wylicytowana za 540 zł przez P. Mikołaja Mańkowskiego. Wójt Gminy Zakrzewo P. Artur Nenczak wylicytował nosidło dla noworodka oraz łóżeczko turystyczne.
Będą to rzeczy przekazane dla dwójki dzieci, które urodzą
się w naszej Gminie po 14 stycznia. Rodzice pierwszego
urodzonego dziecka otrzymają nosidełko, natomiast rodzice drugiego dziecka otrzymają łóżeczko. Bardzo sympatyczny gest władz gminy w stronę nowych, małych mieszkańców i ich rodziców.
Po raz pierwszy podczas finału można było porozmawiać
i zapisać się do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego
DKMS. Przez 5 godz. w Domu Kultury w Zakrzewie do bazy

zapisało się 18 nowych osób, co jest powodem do dumy dla
organizatorów.
O godz. 20:30 w niebo poszybowało „Światełko do nieba”, dzięki druhom OSP Zakrzewo w sposób bardzo bezpieczny można było podziwiać pokaz.
Sponsorami Finału byli: Urząd Gminy w Zakrzewie, Dom
Kultury w Zakrzewie, Firma Agropol – P. Marcin Kowalczyk,
Firma Agrobud – Pan P. Piotr Matusiak, Sklep EwMar- Pan Artur Promiński, Firma SławBud- Państwo Agnieszka Sławomir
Tobjaszowie, Sklep Koniczynka – Pani Beata Matusiak, Edyta
Wawrzyniak, PHU „LEO” P. Beata Sobczak, Ośrodek Szkolenia
kierowców „TATER” P. Stanisław Niedziałkowski, MasDrobPaństwo Barbara i Marian Chojniccy, Sklep Motoryzacyjny
Zakrzewo, Salon Fryzjerski Zakrzewo, P. Błażej Borkowski,
P. Irena, Maciej Fabiszak, Kujawski Bank Spółdzielczy
Organizatorzy dziękują sponsorom, darczyńcom, dyrektorom i opiekunom młodzieży szkolnej, opiekunom MDP Sędzin, druhom OSP Zakrzewo, Straszewo, P. Tomaszowi Basa
za oprawę sceny, P. Michałowi Hernackiemu, paniom z KGW
Sędzin, rodzicom za pyszne ciasta i obsługę baru, członkom
stowarzyszenia HDK „STRAŻAK” ze Straszewa, występującym
zespołom SEFIE, MISTER i oczywiście wolontariuszom i ofiarodawcom za hojne serca bez których nie byłoby finału.
Łącznie zebrano kwotę 32 777,98 zł: w tym Bądkowo
– 11 399,69 zł, Zakrzewo – 21 378,29 zł.
Wyrazy podziękowania dla wszystkich, do zobaczenia za
rok. Sie ma!!!
Fotorelacja z WOŚP na stronie 15 i 16

FERIE ZIMOWE
W dniach 12.02.18 r.-16.02.18 r. Dom Kultury w Zakrzewie oraz Świetlica „EDEN” zorganizowały zajęcia dla
dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. W tym czasie
odbywały się warsztaty plastyczne pt. „Miasto Dzieci”,
dzieci wykonywały makietę miasta z przedmiotów codziennego użytku. Wykorzystywano materiały z recyklingu
m.in. kartony, folie, worki oraz różne patyki, mech i wiele
innych. Odbyły się warsztaty czekoladowe, podczas któ-

rych dzieci mogły wykonać samodzielnie duże serce czekoladowe. Sprawiło to ogromną przyjemność wszystkim
uczestnikom, wykonane czekoladowe smakołyki dzieci zabrały do domu. Podczas zajęć odbyły się dwa wyjazdy do
kina oraz do teatru „Baj Pomorski” w Toruniu na spektakl
„A morze nie”.
Uczestnicy mieli możliwość wspólnie spędzić czas, zintegrować się oraz zdobyć nowe przyjaźnie.
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POKAZ STOŁÓW WIELKANOCNYCH
W dniu 24 marca Koło Gospodyń Wiejskich z Sędzina
brało udział w Powiatowym Pokazie Stołów Wielkanocnych,
który co roku odbywa się w powiecie aleksandrowskim. Panie reprezentowały Gminę Zakrzewo prezentując potrawy
oraz ozdoby wielkanocne.
Brały udział w konkursie kulinarnym „Jajko w roli
głównej”, w którym zdobyły III miejsce. Zdobyły także III
miejsce za przygotowanie stoiska i za wystrój stołu.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W niedzielę 25 marca w Domu Kultury Zaprezentowały
swoje kulinarne umiejętności panie z Kół Gospodyń Wiejskich
z Siniarzewa, Kolonii Bodzanowskiej, Ujmy Dużej i Woli Bachornej. Przygotowano wiele smacznych potraw związanych
z tradycją wielkanocną, jednak nie zabrakło także potraw
w nowej odsłonie. Królował żurek kujawski, biała kiełbasa,
pasztety, jajka, sałatki, wędliny i oczywiście baby i mazurki.
Pokaz stołów wielkanocnych rozpoczęła Młodzieżowa
Orkiestra Dęta, która wystąpiła z repertuarem ludowym i nowoczesnym. Podziękowano muzykom gromkimi brawami
i owacjami na stojąco.
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SUKCESY GRUPY TANECZEJ

W dniu 26 marca najstarsza grupa tańca nowoczesnego
T&T brała udział w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „O Puchar Kujaw i Pomorza w Białych Błotach. Jest to cykliczna
impreza, na której grupa bywa corocznie. Młodzież stanęła
w szranki z tancerzami m. in. studia Egurrola Dance Studio
i innymi tancerzami profesjonalnymi.
Zdobyliśmy III miejsce w kategorii inne formy tańca

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Dziękujemy wszystkim Paniom, które przygotowywały
potrawy, ozdoby oraz członkom Orkiestry Dętej za wspaniały
występ.

Wszystkich mieszkańców zapraszamy na koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Koncert odbędzie się 3
maja 2018 r. w Domu Kultury w Zakrzewie o godz. 16:00.
Wystąpi zespół wokalny Kram Kramarskich z Warszawy w repertuarze piosenek z minionych dekad.
Bartosz Podobieński

Fotorelacja z Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
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