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Nowy Skarbnik Gminy Zakrzewo
W związku z przejściem z dniem 29 sierpnia 2019 r. na
zasłużoną emeryturę Rada Gminy Zakrzewo przychyliła się
do prośby Pani Ewy Milewskiej, Skarbnika Gminy Zakrzewo
i odwołała ją z tej funkcji.
Pani Ewa Milewska swoją karierę zawodową związała
z Gminą Zakrzewo w styczniu 2005 roku. Do 31 grudnia
2005 roku pracowała na stanowisku inspektora ds. księgowości budżetowej. W ciągu tych dwunastu miesięcy dała się
poznać jako zdyscyplinowana, sumienna i pracowita osoba
o ogromnej wiedzy i doświadczeniu zawodowym, wskutek
czego z dniem 1 stycznia 2006 roku została powołana na
Skarbnika Gminy Zakrzewo. W 2017 roku obchodziła jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. W tym czasie nasza Gmina
wzbogaciła się o szereg inwestycji. Do najważniejszych zrealizowanych przy współuczestnictwie Pani Skarbnik należy
zaliczyć między innymi: przebudowę i modernizację dróg
gminnych, położenie nowej linii wodociągowej, budowę
stacji uzdatniania wody w Sędzinie, rozbudowa sieci kanalizacyjnej, remont i przebudowa istniejących świetlic wiejskich
oraz budowa nowych, przebudowa Domu Kultury w Zakrzewie wraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, modernizacja parkingu w Zakrzewie, Siniarzewie i w Sędzinie.
Do najważniejszych zadań w ostatnim czasie zaliczyć należy
budowę boiska sportowego w Siniarzewie, z którego mogą
korzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy, a także wsparcie
finansowe i logistyczne przy realizacji inwestycji w zakresie
odnawialnych źródeł energii. Przez te wszystkie lata sprawowała nadzór nad sytuacją finansową jednostki samorządu
terytorialnego zapewniając stabilne i płynne działanie. Takie
podejście do swoich obowiązków pozwoliło wypracować
w latach 2008 – 2015 nadwyżki z lat ubiegłych. W naszej
ocenie okazane zaangażowanie i wniesiony wkład zaowocowały właściwym rozwojem Gminy Zakrzewo.

Następnie Radni podjęli uchwałę o powołaniu Skarbnika
Gminy. Funkcja ta została powierzona Pani Karolinie Chabas
– Merke, która od 2007 roku pracowała w Urzędzie Gminy
na stanowisku inspektora ds. wynagrodzeń i księgowości podatkowej.

MK
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Z OBRAD RADY GMINY
26 sierpnia br. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Zakrzewo,
na której Radni podjęli następujące uchwały:
1) 	Zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakrzewo za 2019 rok;
2) 	Zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2019‑2028;
3) 	Określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na
raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zakrzewo i jej jednostkom
organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organów, podmiotów
i osób fizycznych uprawnionych do udzielania ulg;
4) 	Określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
5) 	Zbycia nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład
zasobu Gminy Zakrzewo;
6) Wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Zakrzewo;
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7) Odwołania Skarbnika Gminy Zakrzewo;
8) Powołania Skarbnika Gminy Zakrzewo;
27 września br. odbyła się IX Sesja Rady Gminy Zakrzewo,
na której Radni zdecydowali o przyjęciu:
1) 	Zmieniany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo za 2019 rok;
2) 	Nadania imienia Szkole Podstawowej w Zakrzewie;
3) 	Określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Zakrzewo;
4) 	Ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli;
5) 	Wyrażania woli zakupu części nieruchomości gruntowych;
6) 	Nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zakrzewo;
7) Ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu
Gminy Zakrzewo na rzecz spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania przy ich
udzielaniu oraz sposobu rozliczania tych dotacji.

MK

Otwarte Strefy Aktywności
Podpisanie umowy
o dofinansowanie
26 września 2019 r. Pan Artur Nenczak Wójt Gminy Zakrzewo wraz z Panią Skarbnik Karoliną Chabas-Merke podpisali umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu „Przebudowa boiska sportowego
w miejscowości Siniarzewo” z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Działania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014‑2020.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu
wynosi 547 333,16 zł, a dofinansowanie w kwocie nie większej 465 233,18 zł.
JB

„w zdrowym ciele zdrowy duch”
Pragniemy poinformować, iż w Gminie Zakrzewo realizowany jest projekt pt.: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 11.1 Włączanie społeczne na obszarach objętych LSR,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt będzie realizowany w dwóch okresach czasowych od 01.07.2019 do 31.10.2019 r. oraz 01.03.2020 r.
do 30.06.2020 r. na terenie Gminy Zakrzewo (województwo
kujawsko-pomorskie). W ramach projektu prowadzone będą
zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, integracja o charakterze społecznym, edukacja dzieci
i młodzieży zachęcająca do aktywności fizycznej, Propagowanie zdrowych nawyków. Zajęcia są skierowane do osób
zamieszkujących na terenie gminy Zakrzewo należących do
osób wykluczonych społecznie lub osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź zamieszkujących
teren objęty programem rewitalizacji.
Dofinansowanie projektu z UE: 47 531,50 zł
Wartość projektu: 50 531,50 zł
M.S.P

16 września 2019 r. ze Skarbem Państwa – Ministerstwem
Sportu i Turystyki została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania
inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
– Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019. Wartość zadania inwestycyjnego zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 123 222,00 zł, dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej
61 600,00 zł. W ramach projektu wykonane zostaną trzy obiekty w miejscowościach: Sędzin, Siniarzewo i Zakrzewo.
JB

„Nasza szkoła kluczem do sukcesu”
W Gminie Zakrzewo realizowany jest projekt pt.: „Nasza
szkoła kluczem do sukcesu”.
Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie
w przedziale czasowym od 2019‑09‑01 do 2021‑06‑30.
Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji
161 uczniów i 10 nauczycieli, prowadzące do podwyższenia
poziomu jakości edukacji na terenie gminy Zakrzewo w okresie
od 1.09.2019 do 30.06.2021 roku. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Sędzinie i Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Zakrzewie.
Projekt zakłada realizację zadań:
1. 	Wsparcie 161 uczniów (82 kobiet i 79 mężczyzn) z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na
rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności.
2. 	Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3. 	Podniesienie kompetencji nauczycieli.
4. 	Doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania
eksperymentalnego (poprawa warunków dydaktycznych
w dwóch szkołach).
5. 	Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia poprzez
realizację zajęć dodatkowych.
Wartość Projektu: 601 542,51 zł.
Dofinansowanie: 506 493,50 zł.
M.S.P
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Fakty dotyczące blokowania ulicy Granicznej w Zakrzewie
stanowiącej drogę gminną
W dniu 27 lutego 2019 r. do Urzędu Gminy w Zakrzewie
zostało złożone przez mieszkańców powiadomienie o podjęciu decyzji o zablokowaniu drogi gminnej Zakrzewo ul. Graniczna na wysokości działki oznaczonej numerem 193 obręb
Zakrzewo.
Odpowiadając mieszkańcom w dniu 28 lutego 2019 r.
Gmina Zakrzewo poinformowała, że działania te nie znajdują oparcia w przepisach prawa i w związku z tym zawiadamia stosowne organy uprawnione do egzekwowania
prawa. W tym samym dniu do Komendy Powiatowej Policji
w Aleksandrowie Kujawskim i Komendy Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy zostało skierowane pismo celem podjęcia stosownych działań.
W dniu 4 marca 2019 r. o godz. 7:00 Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim została poinformowana o zablokowaniu drogi.
Posterunek Policji w Konecku w dniu 5 marca 2019 r. pismem poinformował o odnotowaniu interwencji w sprawie
blokowania drogi przez mieszkańców, a pismem z dnia 21
marca 2019 r. zwrócił uwagę na zasadność oznakowania
drogi przez Gminę Zakrzewo znakami informującymi o blokadzie drogi.
29 marca 2019 r. do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie
Kuj. Wydział I Cywilny Gmina Zakrzewo złożyła pozew przeciwko blokującym o ochronę naruszonego posiadania drogi
publicznej.
26 czerwca 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj. Wydział I Cywilny odbyła się rozprawa przeciwko
blokującym o ochronę naruszonego posiadania drogi publicznej.
28 czerwca 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj. Wydział I Cywilny nastąpiło odczytanie wyroku, w którym Sąd nakazuje pozwanym (blokującym) aby
przywrócili powodowi Gminie Zakrzewo posiadanie nieruchomości stanowiącej publiczną drogę gminną, oznaczoną
jako ulica Graniczna w Zakrzewie na działce oznaczonej
numerem 22 obręb Kuczkowo i zobowiązuje pozwanych

Odbiór robót budowlanych
27 sierpnia 2019 r. odbył się komisyjny odbiór robót
budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej
nr 160619C Bachorza – Narkowo, od km 1+050 do km
1+923,19.
Wartość odebranych robót wynosi 759 070,06 zł brutto.

do usunięcia postawionych na drodze przegród i innych
przeszkód, a także zaniechania naruszeń w tym zakresie
w przyszłości. Zasądził od pozwanych na rzecz powoda
Gminy Zakrzewo kwotę 520 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrokowi nadał rygor natychmiastowej wykonalności
w zakresie usunięcia postawionych na drodze przegród i innych przeszkód i przywrócenia Gminie Zakrzewo posiadania
nieruchomości.
W związku z niewykonaniem wyroku sądu przez pozwanych Gmina Zakrzewo w dniu 9 lipca 2019 r. złożyła wniosek
egzekucyjny do Pana Łukasza Borowicza Komornika przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim o przywrócenie stanu posiadania.
22 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy w Zakrzewie wpłynęły
dwa wezwania do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni datowane na 16 lipca 2019 r. wystawione przez Pana Łukasza Borowicza Komornika przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim. Jedno do uiszczenia opłaty stałej w kwocie
2 000,00 zł oraz drugie do uiszczenia zaliczki na wydatki gotówkowe w kwocie 61,90 zł. Żądane kwoty łącznie 2 061,90
zł zostały wpłacone w wyznaczonym terminie.
Pismem z dnia 26 lipca 2019 r. zatytułowanym „Postanowienie o przekazaniu sprawy” Komornik przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Pan Łukasz Borowicz
uznał się niewłaściwym do dalszego prowadzenia sprawy
i przekazał wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym Sądowi Rejonowemu w Aleksandrowie Kujawskim Wydział I Cywilny jako organowi właściwemu do prowadzenia
egzekucji.
Komornik przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Pan Łukasz Borowicz w dniu 30 lipca 2019 r. dokonał zwrotu łącznie w kwocie 2 059,40 zł.
W tej sytuacji czekamy na podjęcie działań przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział I Cywilny.
Informacje przekazujemy Naszym Mieszkańcom i Czytelnikom aby mogli sobie wyrobić pogląd na całość sprawy.
JB

Gmina Zakrzewo z Województwa Kujawsko – Pomorskiego pozyskała dotację w wysokości 81 000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Bachorza ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.
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publiczne przedszkole „uśmiech malucha”
w zakrzewie
VII PIKNIK RODZINNY
W czerwcu odbył się VII piknik
rodzinny. Na liczne przybyłe rodziny
czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno przez pracowników
przedszkola jak i rodziców. Dzieci
mogły wziąć udział w różnych zabawach, zarówno plastycznych, muzycznych jak i ruchowych.
Humory wszystkim dopisywały, wielkim zainteresowaniem
cieszyła się dmuchana zjeżdżalnia, foto-budka, malowanie
twarzy. Nie zabrakło również atrakcji przygotowanych przez
Straż Pożarną. Ponadto na uczestników pikniku czekały hamburgery, kiełbaski z grilla, smaczne ciasto przygotowane przez
rodziców oraz lody.
Bardzo dziękujemy rodzicom za czynny udział w pikniku oraz wszystkim sponsorom i panom strażakom,
a szczególnie Radzie Rodziców naszego przedszkola.

JB
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„Drzwi otwarte w przedszkolu”
Na przełomie czerwca i lipca w naszym przedszkolu jak
co roku odbyły się DRZWI OTWARTE. W tym czasie przyszłe
przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami miały możliwość zobaczyć jak wygląda nasze przedszkole, poznać panie pracujące w przedszkolu, a przede wszystkim bawić się z innymi
dziećmi. Było tłoczno i radośnie. Czas płynął szybko a miłe
wspomnienia wesołych zabaw, pozostaną w naszej pamięci.
Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie.
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„Jestem sobie przedszkolaczek”
Od 1 września do naszego przedszkola uczęszcza 71
dzieci. W tym roku w naszym przedszkolu zaszły zmiany
organizacyjne: posiadamy 3 oddziały przedszkolne: grupę 3,4-latków, 4,5-latków i 6-latków. Dla naszych nowych
maluszków to dopiero początek wielkiej przygody, a dla

starszych dzieci kolejny wspaniały rok, który dostarczy
wszystkim wielu radosnych i niezapomnianych wrażeń.
Znów w przedszkolnych murach niesie się echo dziecięcych piosenek i szczerych uśmiechów ze wspólnych, ulubionych zabaw.
B. Błachowiak

Wieści z PSP w Sędzinie
Inauguracja roku szkolnego
2 września mszą świętą w sędzińskim kościele rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020. Następnie w budynku szkoły pan
dyrektor uroczyście wszystkich powitał po wakacyjnej przerwie. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie uczęszczać
będzie 105 uczniów. Oddział zerowy liczy 15 dzieci, wychowawcą jest pani Anna Niedziałkowska. Klasa I to 6 uczniów,
wychowawca pani Jolanta Krużyńska. W klasie II uczy się
7 uczniów, wychowawcą jest pani Monika Gruzel. Klasa
III 10 uczniów, wychowawca pani Katarzyna Marczewska.
Klasa IV – 12 uczniów, wychowawca to pani Michalina Piotrowska. Klasa V – 17 uczniów, wychowawca pan Leszek Gruzel. Klasa VI liczy 18 uczniów, wychowawcą jest pani Olena
Savosh. Klasa VII – 11 uczniów, wychowawca pani Agnieszka
Danafeld. Klasa VIII liczy 9 uczniów, wychowawcą jest pani Beata Kurant. Rok szkolny 2019/2020 przyniósł zmiany kadrowe.
Są to zmiany wśród kadry pedagogicznej jak również wśród
pracowników obsługi. Pani Anna Niedziałkowska jest wychowawcą oddziału przedszkolnego, pani Monika Kaźmierczak
pedagogiem, który prowadzi nauczanie indywidualne w klasie III oraz pan Tomasza Nowak, który już od początku sierpnia jest pracownikiem obsługi na stanowisku konserwator.
Nauczycielem języka niemieckiego jest pani Olena Savosh.
Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty. Czas wracać do szkolnych ławek, czas podążać tajemniczymi ścieżkami wiedzy,
zadbajmy by wszyscy dotarli do celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania!
Agnieszka Danafeld

Remonty
Wakacje w naszej szkole upłynęły pod hasłem REMONT.
Już od pierwszych lipcowych dni na teren szkoły weszły
ekipy remontowe. Wykonywały prace, których celem było
dostosowanie szkoły do oczekiwań uczniów oraz poprawa
warunków nauki. Jedna z firm zajęła się remontem dolnego korytarza oraz klatki schodowej. Wszystkie ściany zostały oczyszczone ze starej farby, wyrównano tynki, pokryto je

gładzią szpachlową i pomalowano. Starą lastrykową podłogę wyrównano i położono wykładzinę tarkett. Również odnowiono klatkę schodową, od parteru po piętro. W miejsce
starej barierki została zamontowana nowa ze stali nierdzewnej. Wymieniono na holu część instalacji elektrycznej oraz
wymieniono rozdzielnie elektryczne. Wymieniono wszystkie
drzwi na holu głównym. W klasach starej części szkoły zamontowane zostały w rolety naokienne. Koszt prac remontowych to blisko 60 tysięcy złotych. Za to wszystko składamy
ogromne podziękowania, na ręce pana Wójta Artura Nenczaka i Przewodniczącego Rady Gminy pana Tadeusza Lipowskiego, organowi prowadzącemu, który ma świadomość, że
pieniądze wydane na oświatę zaowocują w przyszłości.
Marek Kurant
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NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 W SZKOLE PODSTAWOWEJ
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JÓZEFA
SÃNCHEZA DEL RIO W SINIARZEWIE CZAS ROZPOCZĄĆ
Rozpoczęcie roku szkolnego „nie boli”
– uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020
Po wakacyjnym odpoczynku nadszedł czas na dalszą
przygodę edukacyjną, i nie tylko. Już drugiego września
świętowaliśmy rozpoczęcie nowego roku szkolnego. O godz.
9.00 w Kościele Parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła
w Siniarzewie rozpoczęła się Msza Święta, sprawowana
przez Proboszcza tut. Parafii, ks. Tomasza Bartkowiaka. Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku szkoły. Wicedyrektor, pani Agnieszka Pielka, w imieniu pani Dyrektor,
Agnieszki Szczepańskiej, całego Grona Pedagogicznego oraz
pracowników szkoły, przywitała wszystkich zgromadzonych,
a w szczególności dzieci i młodzież, mających przed sobą
kolejny pracowity rok. W trakcie przemowy pani Wicedyrektor wspomniała również o obchodach 80. rocznicy wybuchu
II wojny światowej, aby przypomnieć wszystkim zgromadzonym, że, niestety, polska edukacja miewała w swej historii
bardzo trudne momenty, a my wszyscy jesteśmy zobowiązani, aby zachowywać pamięć o tych, dzięki którym polska
szkoła przetrwała najtrudniejsze okresy, istnieje i rozwija się.

„Kłosy już biołe”, czyli występ grupy teatralnej podczas
dożynek gminno-parafialnych w Siniarzewie
Jeszcze przed uroczystą inauguracją nowego roku szkolnego, w sobotę, 31 sierpnia, miały miejsce w Siniarzewie dożynki gminno – parafialne. Po uroczystej Mszy Świętej nadszedł czas na dalsze części uroczystości. Również tym razem,
mimo wakacyjnej pory, mogliśmy liczyć na dzieci i młodzież
z naszego koła teatralnego. Młodzi artyści zaprezentowali
krótki program artystyczny poświęcony tradycjom dożynkowym obecnym na dawnej polskiej wsi. Oprócz scen o tematyce typowo obrzędowej, uczniowie zaśpiewali także kilka lu-

dowych pieśni przy akompaniamencie akordeonu oraz mogli
popisać się humorystycznym zacięciem. Dzięki uczestnictwu
w życiu społeczności lokalnej, wspieramy edukację regionalną jako bardzo ważny element tradycji, a dzieci i młodzież,
ucząc się świadomego posługiwania gwarą, dostrzegają
„w praktyce” różnorodność, a więc i bogactwo języka ojczystego. Szczególne uznanie należy się dzieciom choćby z tego
względu, iż próby do tego przedstawienia odbywały się jeszcze w wakacje.
Narodowe Czytanie 2019
Jak co roku, w pierwszym tygodniu września, włączyliśmy
się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Podczas tegorocznej jej odsłony, Para Prezydencka zachęciła do lektury polskich nowel, nie tylko pozytywistycznych, bo sięgających swą genezą również Romantyzmu, Młodej Polski oraz
Dwudziestolecia Międzywojennego. Prezydent Andrzej Duda
wraz z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji
tytułów, przesłanych wcześniej do Kancelarii Prezydenta.
Od 2 do 5 września, w grupach młodszej oraz starszej,
nauczyciele oraz uczniowie wspólnie czytali Janka Muzykanta Henryka Sienkiewicza, Dym Marii Konopnickiej, Katarynkę Bolesława Prusa oraz utwór Brunona Schulza pt.
Mój ojciec wstępuje do strażaków (z tomu Sanatorium
pod Klepsydrą). Oprócz zapoznania się z treścią w/w utworów, starsi uczniowie przypomnieli sobie również inne
kwestie związane z tzw. epokami literackimi oraz budową
i specyfiką noweli jako gatunku literackiego. W poniedziałek, 9 września, odbył się także quiz wiedzy dotyczący treści
przeczytanych wspólnie nowel. Do wzięcia w nim udziału zachęcaliśmy wszystkich uczniów. Warto wspomnieć, iż teksty
utworów można odnaleźć na stronie internetowej Narodowego Czytania, a wszystkie lektury na portalu www.wolnelektury.pl.
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Występ Koła Teatralnego w Łowiczku
W ubiegłą niedzielę, 15 września, dzieci i młodzież z koła
teatralnego wystąpiły przed Parafianami Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Łowiczku oraz przed ich gośćmi.
Z okazji odbywających się tam uroczystości odpustowych
i dziękczynienia za tegoroczne plony, zaprezentowaliśmy
program artystyczny o tematyce dotyczącej żniw, a potem
ich tradycyjnego świętowania przez rolników. Dzięki uprzejmości i ciepłemu przyjęciu przez Proboszcza tamtejszej Parafii, ks. Dawida Drapały, młodzi artyści mogli nabyć dalszych
doświadczeń w występach na żywo oraz przeżyć kolejną
wspólną przygodę.

Żywimy nadzieję, że nowy rok szkolny 2019/2020 będzie wspaniałym i bardzo owocnym czasem dla wszystkich
uczniów. Dbając o ich jednolity rozwój duchowy, społeczny,
moralny, fizyczny i kulturowy, dokładamy wszelkich starań,
aby czas spędzony w naszej szkole inspirował do poszukiwań
pełni człowieczeństwa w sobie i w innych ludziach. Dlatego
też życzymy wszystkim uczniom wspaniałych przyjaciół, dobrych ocen i wielu niesamowitych wspomnień, do których
będą sięgać już za dziesięć miesięcy, a potem, być może,
przez całe swoje życie.
Więcej informacji o naszej szkole znajdą Państwo na stronie internetowej www.siniarzewospsk.pl.

Karolina Gralak

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zakrzewie
Rozpoczynamy wędrówkę
w nowy rok szkolny
2 września nastąpiła w Publicznej
Szkole
Podstawowej w Zakrzewie uroczysta
inauguracja roku szkolnego
2019/2020. Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy Mszą Świętą
z udziałem Uczniów, ich Rodziców oraz nauczycieli. Po wyjściu z kościoła wszyscy uczestnicy Mszy zatrzymali się przy
pomniku upamiętniającym Poległych w Obronie Ojczyzny
mieszkańców Zakrzewa, aby uczcić Ich pamięć poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Pierwszym dzwonkiem o godz. 10:00 rozpoczęła się
oficjalna uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego
w sali gimnastycznej budynku szkoły. Po odśpiewaniu hymnu
państwowego głos zabrała p. Alina Książkiewicz – nauczyciel historii, która przypomniała, iż początek roku szkolnego
zawsze wiąże się z tragicznymi wydarzeniami w polskiej historii – wybuchem wojny i walkami z dwoma najeźdźcami
– Niemcami i Związkiem Radzieckim. W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej pamięć wszystkich tych, którzy
walczyli i polegli za Polskę Społeczność Szkolna uczciła
minutą ciszy.
Następnie głos zabrała p. Anna Lewandowska Dyrektor
Zespołu Szkół w Zakrzewie. Przywitała zaproszonych Gości.
Szczególnie serdecznie powitała uczniów klasy I, którzy rozpoczynają swoją przygodę z nauką.
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Życzyła Uczniom, aby jak najlepiej wykorzystali czas
w nadchodzącym roku, Nauczycielom – cierpliwości i entuzjazmu, a Rodzicom jak najmniej kłopotów. Prosiła wszystkich o współpracę w związku z mającym odbyć się w listopadzie nadaniem naszej szkole imienia Polski Niepodległej.
Pani Dyrektor zwróciła uwagę na zmiany w szkole – nową
elewację, odnowione klasy i częściowo dolny korytarz. Zapoznała także obecnych na uroczystości z organizacją pracy
szkoły w roku szkolnym 2019/2020.
Później odbyły się spotkania z wychowawcami klas podczas których uczniowie otrzymali podręczniki oraz pakiet niezbędnych informacji. Po spotkaniu z wychowawcami uczniowie udali się do domów, aby wykorzystać ostatnie chwile
przed pracą w nowym roku szkolnym.
K. Włochowicz
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Sukces jest niewątpliwie powodem do dumy dla całej naszej szkolnej społeczności i ich rodziców, którzy służą wsparciem i cenną radą. Gratulujemy!
J. Karasińska- Mordyl

Narodowe Czytanie w naszej szkole
7 września 2019 r., już po raz ósmy, zorganizowano
w Polsce Narodowe Czytanie. W tym roku czytano zbiór
zatytułowany „Nowele polskie”. Nasz szkoła włączyła się
do akcji i na lekcjach języka polskiego uczniowie poznawali
utwory polskich nowelistów: „Katarynkę” Bolesława Prusa,
„Janko Muzykanta” czy też „Latarnika” Henryka Sienkiewicza. Dzięki nim doskonalili swoje umiejętności z zakresu
odbioru dzieł literackich, mieli okazję „spotkania” z dawnym
językiem i realiami życia swoich rówieśników w XIX wieku.

Ekologiczny Edukator Szkolny w Przysieku
5 września 2019 r. uczniowie naszej szkoły z klasy VII
– Julia Błońska i Mateusz Kowalczyk – mieli przyjemność
wziąć udział w uroczystej gali podsumowującej drugą edycję konkursu „Ekolider” – Ekologiczny Edukator Szkolny
w Przysieku k. Torunia. Wcześniej pod okiem opiekuna
p. Joanny Karasińskiej-Mordyl, przygotowywali projekty
ekologiczne i pełnili rolę liderów ekologii w szkole oraz środowisku lokalnym Gminy Zakrzewo. Ich pomysłowość, pracowitość i inwencja twórcza zostały docenione. Z ponad 100
prac z kilkudziesięciu szkół województwa kujawsko – pomorskiego to właśnie prace Julii i Mateusza zostały wyeksponowane podczas specjalnie przygotowanej wystawy, co już
było istotnym wyróżnieniem.

K. Włochowicz

Szczególną uwagę jury zwrócił projekt Julii, która zajęła III miejsce w województwie i została nagrodzona rowerem górskim. Uczestnicy konkursu prezentowali wysoki
poziom, dlatego tym bardziej można być dumnym z osiągnięcia naszych uczniów.

Warsztaty w Szkole Leśnej na Barbarce
13 września 2019 roku 46 uczniów z klas VI –VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie wraz z opiekunami:
pp. Aliną Książkiewicz, Ewą Marek i Kingą Pawlicką odwiedziło Szkołę Leśną na Barbarce k. Torunia, gdzie uczestniczyli w zajęciach z edukacji przyrodniczo-ekologicznej.
W sali kominkowej szkoły uczniowie najpierw obejrzeli
prezentację o życiu i zwyczajach ptaków zamieszkujących Barbarkę. W oparciu o zdobyte informacje uzupełniali karty pracy, uczestniczyli w quizie, grali w memory. Następnie zaopatrzeni w lornetki wyruszyli na warsztaty terenowe aby móc
w lesie z bliska obserwować przyrodę. Uczniowie m. in. podglądali ptaki pływające w stawie, a także ukryte w konarach
drzew. Podziwiali budki dla ptaków i nietoperzy oraz dziuple,
nasłuchiwali odgłosów ptaków, obserwowali kolorowe liście
drzew, rozpoznawali owoce i szyszki różnych roślin. Chętne
osoby spróbowały nawet jak smakują orzeszki buka.
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Uczniowie będąc w Osadzie Leśnej Barbarka poznali
również historię jej powstania, zwiedzili zabytkową kaplicę
św. Barbary oraz odwiedzili Miejsce Pamięci Narodowej
upamiętniające pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Torunia i okolic.

Podczas wycieczki nie zabrakło również ogniska z pieczeniem kiełbasek na polanie Szkoły Leśnej, gdzie uczniowie posilili się i odpoczęli.
Wycieczka wszystkim się bardzo podobała, uczniowie
wrócili zadowoleni, pełni wiedzy i niezapomnianych wrażeń.

kultura, sport, rekreacja

Z życia MDP i OSP Sędzin
W dniu 24.08.2019 drużyna MDP SĘDZIN wraz z innymi drużynami z powiatu aleksandrowskiego brała udział
w I Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej MDP. Turniej zorganizowany przez OSP RACIĄŻEK odbył się w Zbrachlinie.
Rywalizacja dość mocna, dużo emocji, wylanego potu i choć
nie udało się zdobyć miejsca medalowego, była to okazja
do spotkania, zintegrowania się młodzieży z drużyn pożarniczych. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i do zobaczenia za rok.

K. Pawlicka

kultura, sport, rekreacja
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Dnia 30.08.2019 druhowie ci młodzi i starsi z MDP i OSP
w Sędzinie, wspomagani przez kilkoro przybyłych gości spoza naszej gminy i powiatu wzięło udział w Wirtualnym Biegu
Nadziei dla Hospicjum „Nadzieja” w Toruniu. Do przebiegnięcia było minimum kilometr ale postaraliśmy się wszyscy
biec od Sędzina do Zakrzewa. Każda osoba biorąca udział
kupując tzw. cegiełkę w postaci pamiątkowego medalu, pomogła w leczeniu, rozwoju, nauce dzieci z hospicjum.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji, Komendzie Powiatowej Policji za dbanie o bezpieczne przebiegnięcie wyznaczonej trasy. W szczególności wielkie podziękowania dla uczestników biegu. Jesteście wielcy.

Agnieszka N.
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Sołtysiada w Kolonii Bodzanowskiej
To już 14 edycja Sołtysiady w Kolonii Bodzanowskiej.
Zaplanowaliśmy ją na 14 lipca. Atrakcji dla naszych mieszkańców było mnóstwo. Dla dzieci obowiązkowo zameczek
i żółwik, a dla dorosłych loteria z nagrodami. Dla wszystkich zaproszonych przygotowaliśmy poczęstunek. Państwo
R. J Kornaccy ufundowali dzieciom lody i napoje Nasze Panie
upiekły ciasta, nie zabrakło pieczonego chleba do smalczyku z ogórkiem kiszonym, frytek oraz żurku przygotowanego
przez panią M. Król. Ci z nas, którzy mają trochę więcej niż
18 lat na swoje nagrody musieli „zapracować”. Brali udział
w wymyślnych konkursach. Oczywiście było i ognisko, nad
którym piekliśmy kiełbaski. Miło i wesoło spędziliśmy niedzielne popołudnie. Zapraszamy za rok!!!
Sołtys dziękuje sponsorom: OSP, KGW, przedstawicielowi
PZU A. Ostromeckiemu, radnej powiatowej Pani M. Banaszkiewicz, oraz paniom G. Kornackiej, U. Wąsikowskiej, K. Czyżnikiewicz, R. Stannej, K. Dembowskiej, A. Bugalskiej, M. Kmieć.

Sołtys Andrzej Wąsikowski

Biblioteczne a, b, c
NARODOWE CZYTANIE
W sobotę 7 września br. po raz kolejny Biblioteka uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Tegoroczna odsłona akcji odbyła się pod hasłem „Osiem lektur na
ósme czytanie”. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział
i do zobaczenia za rok.
E. Krzyżaniak

„Mała książka – Wielki Człowiek”
Biblioteka uczestniczy w drugiej edycji projektu Instytutu
Książki skierowanym do dzieci 3 – 6 letnich i realizowanym
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – Wielki
Człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców i dzieci do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania dzieciom. Każde dziecko,
które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej
książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu – zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Zapraszam dzieci z rodzicami do biblioteki
i uczestnictwa w projekcie.
E. Krzyżaniak

kultura, sport, rekreacja
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AKTYWNI SENIORZY – z życia Stowarzyszenia KLUB SENIORA 50+
Po trwającym kilka miesięcy kursie komputerowym,
w czerwcu odbył się egzamin kończący szkolenie. Dla wszystkich kursantów wypadł on pomyślnie. 28 czerwca w Olszynkach odbyło się spotkanie, na którym podsumowano zajęcia
a wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia.

1 sierpnia tego roku mięła 85 rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Z tej okazji, w sierpniu, we Włocławku
w Centrum Kultury” Browar B” odbyło się spotkanie z jednym z bohaterów tamtych dni, Julianem Kulskim, noszącym
powstańczy pseudonim „Goliat”. W spotkaniu uczestniczyła
grupa naszych klubowiczów. Głównym punktem wieczoru była prezentacja filmu „Goliat- zapomniany bohater”.
To przejmująca historia o niezwykłym życiorysie człowieka,
powstańca, którego dzieciństwo skończyło się w 1939 roku,
gdy miał zaledwie 10 lat. Po obejrzeniu filmu można było
osobiście porozmawiać z bohaterem spotkania.

Tradycyjnie, pod koniec sierpnia, wyruszamy na kilkudniową wycieczkę krajoznawczą. Tym razem wybór padł na
Podlasie. Szlak, którym jechaliśmy nazywany jest potocznie
„szlakiem tatarskim” albo szlakiem „czterech religii”. Pierwszego dnia odwiedziliśmy dwie góry krzyży.
Góra Grabarka to miejsce, gdzie od stuleci podążają prawosławni pielgrzymi. Od setek lat ludzie przychodzą
tu z prośbą i modlitwą o pomoc. Zostawiają swoje krzyże.
Sanktuarium Święta Woda- polska „Góra Krzyży”. Uczestniczyliśmy tam w Mszy Św. koncelebrowanej z udziałem naszego
proboszcza ks. Mariusza Idczaka. Podczas mszy poświęcono
krzyże- przygotowany w imieniu wszystkich parafian zakrzew-

skich oraz indywidualne. Po nabożeństwie przeszliśmy na Górę
Krzyży, gdzie pozostawiliśmy przyniesione przez nas krzyże.
Drugi dzień spędziliśmy w Puszczy Białowieskiej, byliśmy
w Muzeum Przyrodniczo- Leśnym oraz Rezerwacie Pokazowym Żubrów.

Kolejny etap wycieczki to Kruszyniany i Krynki- miejsca
licznie zamieszkałe przez polskich Tatarów. Wielu z nas po raz
pierwszy przekroczyło próg meczetu. Przewodnik w bardzo interesujący sposób przybliżył nam kulturę i życie tej społeczności. Przeszliśmy na muzułmański cmentarz- mizar. Spacerując
po tatarskiej wiosce zwróciliśmy uwagę na ciekawą architekturę domów, odwiedziliśmy oryginalną jurtę tatarską. Mieliśmy
okazje spróbować przysmaków kuchni wschodniej.

Inne ciekawe miejsca to: Sokółka- kościół pw. Św. Antoniego Padewskiego, miejsce cudu eucharystycznego; cerkiew
prawosławna Krynoczka; Muzeum Ikon w Supraślu. W drodze
powrotnej do naszego hotelu wstąpiliśmy do Parku Miniatur
Zabytków Podlasia. Zobaczyliśmy tam wykonane w skali 1:25
miniatury najciekawszych zabytków tego regionu. Niektóre
z nich zwiedzaliśmy podczas naszych wędrówek.

W ostatnim dniu wycieczki, przed powrotem do domu,
zwiedziliśmy jeszcze Białystok i Tykocin. Po śniadaniu i zapakowaniu walizek do autokaru, wyruszyliśmy na zwiedzanie
Białegostoku. Byliśmy w Pałacu Branickich, który ze względu
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na swój charakter nazywany jest „Wersalem Podlasia”, w największej polskiej cerkwi pw. Świętego Ducha, w Katedrze Białostockiej Św. Rocha. Ostatnim punktem był Tykocin- prawdziwa perła Podlasia, gdzie zwiedziliśmy kościół pw. Św. Trójcy
z charakterystyczną parawanową fasadą oraz synagogę.

wsi odtworzono stare zakłady rzemieślnicze- olejarnia, kuźnia, garncarnia, wiatrak „koźlak”. W centrum mogliśmy
odwiedzić karczmę, remizę strażacką, szkołę i kościółek.
Poza zwiedzaniem zabytkowych obiektów, uczestniczyliśmy
w warsztatach, podczas których wyrabialiśmy masło oraz
tłoczyliśmy olej, oczywiście metodami naszych babć i dziadków. Świężo przygotowane masło i maślanka smakowały
wybornie, wszyscy zajadali z apetytem.

Krótki spacer po miasteczku i trzeba było wracać do
domu. Kilkudniowa wycieczka to nie tylko zwiedzanie zabytkowych obiektów ale też doskonała okazja do wspólnych
spotkań, rozmów, zabawy, zawarcia nowych znajomości.
Członkowie stowarzyszenia Klub Seniora 50+ biorą czynny udział w realizacji działań wynikających z projektu „Aktywny Klub Seniora”.
W lipcu byliśmy w Teatrze im. Wiliama Horzycy w Toruniu
na „Koncercie marzeń”. Usłyszeliśmy przeboje muzyki zagranicznej w interpretacjach toruńskich artystów. Był to pełen
dobrej energii spektakl z muzyką na żywo. Może nie wszyscy
słuchają na co dzień takiej muzyki, preferują inne gatunki,
ale na pewno wyjazd zaliczamy do udanych.

Dla wielu z nas wizyta w Kłóbce to trochę powrót do lat
dziecinnych. Wychowani na wsi lub spędzający tam przed
laty wakacje u dziadków czy krewnych, pamiętamy obraz
wsi, która szybko odchodzi w zapomnienie.

W sąsiedztwie dawnej wsi, nad rzeką Lubieńką wznosi się
dwór z XIX w. w którym mieszkała, pochodząca ze Służewa, Maria z Wodzińskich Orpiszewska. We wnętrzach pałacu, który zwiedziliśmy z przewodnikiem, odtworzono klimat
dawnej siedziby ziemiańskiej oraz zaprezentowano życie
i twórczość malarską Marii.

We wrześniu odwiedziliśmy skansen w Kłóbce, ulokowany w urokliwym krajobrazie, wśród pagórków, lasów i jezior.
W parku etnograficznym znajduje się kilkanaście obiektów
architektury wiejskiej, z których najstarsze pochodzą z XVIII
wieku. Oprócz zagród wiejskich na terenie skansenowskiej

Jednodniowa wycieczka do Kłóbki to kolejny udany wyjazd, dużo wrażeń i miłych wspomnień.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W GMINIE ZAKRZEWO
Okres wakacyjny to czas, w którym w Domu Kultury organizowanych jest wiele imprez okolicznościowych dla społeczności lokalnej.
W miesiącu lipcu Dom Kultury w Zakrzewie zorganizował
cykl zajęć „Akademia Sztuk Plastycznych” dla dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję wspólnie spędzić czas w aktywny sposób. Dzieci wykonywały prace plastyczne, wyjeżdżały na wycieczki. Odbyły
się wyjazdy do kina w Toruniu, Papugarni w Bydgoszczy gdzie
uczestnicy wyjazdu mogli samodzielnie karmić i obcować
z egotycznymi ptakami. Dzieci pojechały także do Muzeum
mydła i brudu w Bydgoszczy, gdzie własnoręcznie wykonały mydełka. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom. Wszystkie
wykonane prace uczestnicy zabrali ze sobą do domu.
Z oferty Domu Kultury skorzystało 40 dzieci, które bardzo
chętnie przychodziły na zajęcia.

Lucyna Błachowicz

kultura, sport, rekreacja

W naszej gminie start i metę miał Dwumaraton Kujawski
była to już szósta edycja imprezy sportowej. Był to towarzyski bieg promujący walory powiatu aleksandrowskiego. Dystans 84 kilometrów jest wystarczający, aby go obiec dookoła. Przed uczestnikami był cały dzień w biegu. W imprezie
wzięło udział 60 biegaczy z całego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dla uczestników przygotowano poczęstunek
oraz nocleg w domu Kultury w Zakrzewie.

31 sierpnia na terenie parku w Siniarzewie odbyły się Dożynki Gminno- Parafialne.
Gospodarzami byli Wójt gminy Zakrzewo Artur Nenczak
i Proboszcz Parafii Siniarzewo Ks. Tomasz Bartkowiak. Staro-
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stami tegorocznych dożynek była Pani Wioletta Kurtys oraz
Pan Marian Kornacki.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. dziękczynną za plony w kościele p.w. św. Jakuba w Siniarzewie. Po mszy korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą OSP
Domu Kultury w Zakrzewie przeszedł do parku w Siniarzewie. W korowodzie brały udział delegacje dożynkowe z gminy Zakrzewo, które niosły wieniec oraz chleby z mąki z tegorocznych zbiorów.
Podczas części obrzędowej odbywały się występy artystyczne. Występowała Orkiestra Dęta Domu Kultury w Zakrzewie, zespół muzyczno-wokalny RETRO oraz Kabaret
‘Byle do setki” Domu Kultury w Zakrzewie, Zespół Mimoza
z Wagańca, Inscenizację obyczajów dożynkowych przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Siniarzewie, na scenie swoje umiejętności zaprezentowała Amelia Żywiczka.
Zabawę taneczną prowadziły zespoły Big Boys oraz Verdis.
Podczas imprezy prezentowały się koła gospodyń wiejskich
z Kolonii Bodzanowskiej, Siniarzewa, Sędzina, Michałowa,
Ujmy Dużej. Odbyła się coroczna degustacja potraw z kurczaka pod hasłem „MAM SMAKA NA KURCZAKA”. Jest to
forma prezentacji dorobku kół gospodyń wiejskich, integracji i wymiany doświadczeń. Dzięki uprzejmości Państwa
Barbary i Mariana Chojnickich właścicieli Firmy „MASDROB”
z Siniarzewa możemy organizować ten wspaniały konkurs
kulinarny.
Dużą atrakcją okazała się maszyna do zbioru buraków
ROPA Firma Rolbis Pani Inga Biskupska. Dla zwiedzających
były także stoiska Lokalnej Grupy Działania działającej na terenie powiatu aleksandrowskiego oraz Ośrodka Doradztwa
Rolniczego z Aleksandrowa Kujawskiego, Koło Łowieckie Sokół z Siniarzewa również wystawiło stoisko na którym spróbować można było wyrobów z dziczyzny.
Dzieci korzystać mogły z wesołego miasteczka i słodkich
przekąsek.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom za ofiarowaną pomoc rzeczową i finansową. Gorące podziękowania
dla strażaków OSP Sędzin, Zakrzewo, Siniarzewo, Kol. Bodzanowska, wszystkim paniom KGW, sołtysom poszczególnych sołectw, mieszkańcom gminy, którzy aktywnie włączyli
się w pomoc przy organizacji dożynek.
Od września w Domu Kultury realizowany jest projekt
„Aktywny Klub Seniora” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu odbywają się zajęcia i wyjazdy integracyjne dla uczestników zakwalifikowanych do projektu.
Seniorzy uczestniczyli już w wyjazdach do Teatru w Toruniu,
Skansenu w Kłóbce.
W grupach zajęciowych uczestniczy 60 seniorów. Od początku września odbyły się zajęcia malarskie, aerobiku, nordic walking. W ramach projektu prowadzony jest kurs komputerowy, zajęcia kabaretu oraz zajęcia wokalne.
Od początku września serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych do udziału w stałych zajęciach organizowanych
w Domu Kultury.
Bartosz Podobieński
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