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Razem we dwoje …

Tradycyjnie od ośmiu lat w naszej gminie organizowana
jest uroczystość 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego wszystkich par Gminy Zakrzewo, które w danym roku obchodzą
swój złoty i diamentowy jubileusz małżeństwa. W tym roku
ta wyjątkowa uroczystość odbyła się w Dworze Biesiadnym
w Zakrzewie 16 października. Medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zostali udekorowani małżonkowie:
Jubilatami 50-lecia są:
– Państwo Barbara i Bronisław Kołodziejscy z Sędzina
– Państwo Halina i Franciszek Kornaccy z Kolonii Bodzanowskiej

– Państwo Barbara i Henryk Kulpowie z Zakrzewa
– Państwo Aleksandra i Jerzy Pomianowscy z Zakrzewa
– Państwo Anna i Mieczysław Zalesiakowie z Woli Bachornej
– Państwo Jadwiga i Roman Więckowscy z Ujmy Dużej
– Państwo Jadwiga i Stanisław Wasielewscy z Zakrzewa
Jubilatami 60-lecia są:
– Państwo Zofia i Sylwester Kuraczykowie z Lepszego
– Państwo Władysława i Tadeusz Mietliccy z Sędzina
– Państwo Sabina i Henryk Pietrzakowie z Kobielic
– Państwo Jadwiga i Tadeusz Roszakowie z Sędzina-Kolonii
Aktu dekoracji medalami dokonał w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy Zakrzewo Pan Artur
Nenczak. Listy Gratulacyjne zostały przekazane z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo Pana Wiesława Szczepańskiego.
Wśród zebranych obecni byli również członkowie najbliższej rodziny, znajomi, przyjaciele. Z tej okazji były okolicznościowe wystąpienia, życzenia oraz kwiaty. Szczególne wyrazy
serdeczności z bożym błogosławieństwem przekazał osobiście
ks. Paweł Kacprzak, który zaszczycił nas swoją obecnością.
Była też lampka szampana oraz tradycyjne,, Sto lat”.
Wśród Jubilatów można było zauważyć chwile radości
i wzruszeń. „Łza się kręci w oku, jak ten czas szybko leci. To
już 50 lat” – mówiła jedna z jubilatek. Natomiast gospodarz
gminy szukał recepty na długoletnie pożycie małżeńskie. Jak
zdradziła mu jedna z pań – są to wzajemna miłość, zgoda,
zaufanie i zrozumienie.
Oprawę artystyczną zapewnił nam zespół „Retro”, który uświetnił niniejszą uroczystość piosenkami oraz skeczami
nawiązującymi do okazji. Jego występy nagrodzone zostały
gromkimi brawami.
Po występie została wniesiona niespodzianka wieczoru – tort, który został ufundowany przez Państwa Barbarę
i Bronisława Kołodziejskich. Wiele słów wdzięczności zostało skierowanych do organizatorów uroczystości. Na prośbę
Państwa jedne z nich cytujemy:
„Wszystkim, którzy sprawili, iż 16 października 2015 r. dostarczył nam wiele cudownych wspomnień, wzruszeń i przemyśleń, serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za piękne słowa
skierowane pod naszym adresem, za kwiaty, upominki oraz
piękną część artystyczną”.
W imieniu Jubilatów składa J. Wasielewska
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Jubilatom jeszcze raz i w nieskończoność składamy najlepsze życzenia dalszych lat razem w jak najlepszym zdrowiu i szczęściu, zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów oraz kolejnych okrągłych jubileuszy.
M. Kotas
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Z obrad Rady Gminy Podatki w Gminie Zakrzewo
6 listopada br. odbyła się X Sesja Rady Gminy. Radni zapoznali się z informacjami z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r., o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Zakrzewo w roku szkolnym 2014/2015 oraz o składanych
oświadczeniach majątkowych przez radnych, kierowników
UG i jednostek organizacyjnych.
Ponadto podjęli siedem uchwał w sprawie:
• zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
• obniżenia ceny skupu żyta 1 dt. stanowiącej podstawę
obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo
na 2016 r.,
• określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień, w tym podatku na 2016 r.,
• określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.,
• opłaty targowej,
• zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Zakrzewo,
• przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
U. S.

Projekt budżetu na 2016 rok
Projekt budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016 przygotowany przez Wójta Gminy określa dochody w wysokości
11 724 479,00 zł. Natomiast wydatki na rok 2016 zostały
zaplanowane na kwotę 12 464 479,00 zł. Jak z powyższego
wynika – budżet na rok 2016 nie jest zrównoważony i zakłada deficyt w wysokości 740 000,00 zł.
Wszystkie wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione.
Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2016 zostały
zaplanowane w wysokości 1 525 000,00 zł i jak każdego
roku dotyczą przede wszystkim infrastruktury.
Zadłużenie Gminy Zakrzewo na 1.01.2016 wynosić będzie 266 929,00 zł.
W roku 2016 przypadają do spłaty 104 596,00 zł z tytułu
rat wcześniej zaciągniętych pożyczek. W roku 2016 Gmina
Zakrzewo wystąpi z wnioskami do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o umorzenie części dwóch pożyczek wcześniej zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej.
Projekt budżetu, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, został przekazany Przewodniczącemu Rady Gminy Zakrzewo oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.
E.M

Gmina Zakrzewo wykonała chodnik wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266 w miejscowości Sędzin o długości 267 mb. Stanowi on przedłużenie chodnika
wykonanego w ramach budowy ronda. Prace zostały zakończone zgodnie z planowanym terminem, tj. 30 października
2015 r. Inwestycja była realizowana wspólnie z Zarządem
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, który sfinansował zakup
polbruku, krawężników i obrzeży. Natomiast Gmina Zakrzewo poniosła koszty zakupu materiałów dotyczących kanalizacji deszczowej: rur i studni oraz koszt ułożenia nawierzchni
chodnika i zjazdów. Prace związane z nawierzchnią wykonała Firma BUDMAR z Torunia. Pracownicy Urzędu Gminy
w Zakrzewie, zajmujący się sprawami wodociągowo- kanalizacyjnymi, dokonali montażu kanalizacji deszczowej. Na to
zadanie Gmina Zakrzewo wyłożyła kwotę ok. 125000,00 zł.
Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruch drogowego, zwłaszcza pieszych i rowerzystów.
J. Bąk

Na obszarze Gminy Zakrzewo stawka podatku rolnego na 2016r
wynosi 50,00zł.
Na obszarze Gminy Zakrzewo stawka podatku leśnego na 2016r.
wynosi 191,77zł.
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Zakrzewo na 2016r.:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,82 zł od 1m2 pow.,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0, 12 zł od 1m² pow.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli
od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego –
3,00 zł od 1 m2 powierzchni;

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,00 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
9,30 zł od 1 m2 – pow. użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od
1m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,00 zł od 1m² pow. użytkowej.
3. od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie
art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7.

M.R.

Chodnik w Sędzinie
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ZOSTAŃ PARTNEREM
KARTY DUŻEJ RODZINY
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Świadczenie
rodzicielskie
Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217) wprowadzono nowe
świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta,
co do zasady, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Jak przystąpić do programu?
Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści
Twoja firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym.
Wejdź na stronę rodzina.gov.pl. Wypełnij e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny. Po weryfikacji formularza
uzgodnimy z Twoją firmą szczegółowe warunki współpracy.
Minister pracy i polityki społecznej lub wojewoda (w przypadku firm działających lokalnie) podpisze z Twoją firmą
umowę o współpracy.
Firmy i instytucje w programie
Do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje
różnej wielkości i z różnych branż. Warunkiem udziału jest
zapewnienie ulg, zniżek lub innych uprawnień rodzinom posiadającym Karty Dużej Rodziny. Dokładne warunki przystąpienia firmy lub instytucji są ustalane indywidualnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które
oferują zniżki dla rodzin w ponad 10 tys. miejsc w całej Polsce. Lista partnerów oraz szczegóły ich ofert skierowanych
do rodzin wielodzietnych są dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie: http://rodzina.gov.pl.
Status partnera programu to nie tylko szereg korzyści
i prestiż, ale również możliwość pozyskania grupy lojalnych
klientów. Dodatkowo Partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach
informacyjnych i promocyjnych.
Opracowała A. Lewandowska

Sprawdź termin ważności
swojego dowodu osobistego
Ponawiamy informację, że od 1 marca 2015 roku ze
względu na zmianę sytemu wydawania dowodów osobistych Urząd Gminy nie ma możliwości wygenerowania danych mieszkańców, którym upływa termin ważności dowodu osobistego. W związku z powyższym Urząd obecnie nie
wysyła zawiadomień, które informowały mieszkańca o utracie ważności jego dowodu osobistego. Ostatnie powiadomienia zostały przesłane w miesiącu lutym. Pragnę również
nadmienić, że ww. zmiana systemu wydawania dowodów
osobistych została wprowadzona przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych.
M. Kotas

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom,
które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między
innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy (w KRUS), a także wykonujący
prace na podstawie umów cywilnoprawnych. O świadczenie
rodzicielskie będą mogły się także ubiegać osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być
wydłużony nawet do 71 tygodni.
Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać
także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r.,
którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim
przypadku świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało
od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1. roku
życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).
Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało,
jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres urlopu rodzicielskiego. W związku z powyższym wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno
nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami
Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres
urlopu rodzicielskiego.
Opracowała: A. Lewandowska

Nie bądźmy
obojętni zimą
Jesienno-zimową porą na wychłodzenie organizmu są
szczególnie narażone osoby starsze, samotne, które z różnych przyczyn nie mogą poradzić sobie z codziennymi czynnościami. Jeśli znamy kogoś starszego, chorego, mieszkającego samotnie zapytajmy, czy nie potrzebuje naszej pomocy.
Należy pamiętać, że są ośrodki i placówki, w których taka
osoba otrzyma opiekę i będzie bezpieczna. O trudnej sytuacji
sąsiada czy znajomego możemy powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer
GOPS ZAKRZEWO
54 272 09 36
Opracowała: A. Hołtyn
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informacje rolnicze

XXV Olimpiada Wiedzy Rolniczej
18 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim odbyły się powiatowe eliminacje XXV
Olimpiady Wiedzy Rolniczej, corocznie organizowanej przez
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W eliminacjach uczestniczyli rolnicy z terenu powiatu aleksandrowskiego. Nie zabrakło wśród nich reprezentantów gminy Zakrzewo. Wierzymy, że z każdym kolejnym
rokiem chętnych do wzięcia udziału w tej imprezie będzie
przybywać.
Uczestnicy Eliminacji Powiatowych pisali test składający
się z 43 pytań przygotowanych przez specjalistów zakładowych z KPODR w Minikowie, Przysieku i Zarzeczewie. Poziom
trudności pisanego testu był wysoki.

Laureatem tegorocznej olimpiady został Piotr Milcarek –
gm. Koneck, który uzyskał największą ilość punktów. Zwycięzca będzie reprezentować powiat aleksandrowski 3 grudnia 2015 r. w Przysieku w finale wojewódzkim.
Wszystkim uczestnikom olimpiady zostały wręczone upominki ufundowane przez licznych sponsorów, którzy w tym
roku byli wyjątkowo hojni. Jednym z fundatorów nagród
była gmina Zakrzewo, dlatego z tego miejsca na ręce Wójta
Gminy pana Artura Nenczaka składamy wyrazy wdzięczności
i uznania za okazane wsparcie i zaszczycenie nas podczas
wręczania nagród.
Olimpiada odbyła się w miłej, serdecznej atmosferze,
a uwieńczeniem tego wydarzenia było pamiątkowe zdjęcie.
Opracowała: Aneta Wejner-Wiśniewska – KPODR Minikowo

oświata i wychowanie

Publiczne Przedszkole „Uśmiech malucha” w Zakrzewie
Policjant
Rok szkolny trzeba zacząć od zasad bezpieczeństwa.

Urodziny marchewki
…na marchewki urodziny wszystkie zeszły się jarzyny.

oświata i wychowanie
Audycja muzyczna
Tym razem uczestniczyliśmy w przedstawieniu pt. ,,Kozucha
kłamczucha”.

Dzień Przedszkolaka
Każdy ma kiedyś swój dzień – my 21 września!

Dzień Chłopaka
Chłopcy też czasami mają święto!

Kubuś Puchatek
W tym dniu nie zabrakło Kubusiowych smakołyków…

Pasowanie
Nareszcie jesteśmy prawdziwymi przedszkolakami!

Audycja muzyczna
I znowu nam w duszy grało…

Pluszowy miś
Tym razem świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia w Gminnej Bibliotece.

Andrzejki
My również wróżyliśmy sobie z wosku ….
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SZKOŁA PODSTAWOWA SPSK W SINIARZEWIE
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie od początku swojej działalności, tj.
od 1 września 2013 roku, stawia sobie za cel wychowanie
oraz wszechstronny rozwój uczniów. Każdy dzień rozpoczynamy wspólną modlitwą, organizujemy wycieczki, wyjazdy
na basen, treningi piłkarskie w ramach nowo założonego parafialno-szkolnego klubu sportowego, okolicznościowe akademie i inne uroczystości, w tym Ogniska Patriotyzmu i Bal
Wszystkich Świętych. Angażujemy się w akcje charytatywne,
bierzemy udział w licznych konkursach, nie tylko przedmiotowych, a niektóre zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu. 26 października 2015r. mieliśmy okazję podczas pokazu
rycerskiego, aby zaprezentować naszym uczniom „żywą lekcję historii” pt. „Życie w średniowieczu”.

Godne podkreślenia jest to, iż staramy się wcielać w życie
zasadę indywidualnego podejścia do ucznia, ze wszystkimi
jego talentami i problemami, ale przede wszystkim pragniemy wychować dobrych ludzi i świadomych obywateli.
W bieżącym roku szkolnym działo się już bardzo wiele.
Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, uczniowie wrócili do swoich obowiązków, ale zarazem rozpoczęli nową
przygodę. Najbardziej pracowity był, jak dotąd, październik.
W tym miesiącu odbyły się warsztaty plastyczno-techniczne,
przeżywaliśmy Dzień Papieski, pochylając się nad pojęciem
rodzina, odbieraliśmy ślubowanie pierwszoklasistów oraz
oddziału przedszkolnego, uroczyście obchodziliśmy Dzień
Edukacji Narodowej. 15 października pojechaliśmy na wycieczkę „Szlakiem Piastowskim”, 17 października Rada Pedagogiczna udała się na naradę w Modzerowie. Interesująco
wypadł Bal Wszystkich Świętych, który miał miejsce 3 listopada. Uczniowie zaprezentowali przygotowane stroje i doskonale bawili się na dyskotece szkolnej. Ognisko Patriotyzmu
zorganizowane z okazji Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada było szczególną okazją do wspólnego przeżywania oraz zademonstrowania współczesnego patriotyzmu.

Nie oznacza to jednak, iż nie przykładamy wagi do dnia
codziennego w naszej szkole. Uczniowie mają możliwość
korzystania z dodatkowych zajęć, m.in. kół: matematycznego, ortograficznego, teatralnego czy stylistycznego, a zajęcia staramy się prowadzić metodą problemową, angażując uczniów w odkrywanie własnych słabości, talentów
i zainteresowań. Zależy nam, aby każde dziecko uczące
się w naszej szkole miało swój udział w przygotowywaniu
uroczystości i cieszymy się, gdy tak właśnie jest. Szanujemy i wspieramy rodziców w ich roli wychowawczej, czerpiąc motywację do dalszej pracy z ich zaangażowania
i dobrej woli, których nie brakuje.
Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej siniarzewospsk@wp.pl
Pozdrawiamy
Karolina Gralak - nauczyciel
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Wieści z PSP w Sędzinie
Andrzejkowa zabawa bombowa!
Andrzejki to czas magii. Obchodzone są w wigilię, czyli w przeddzień
dnia świętego Andrzeja – 29 listopada.
Ten wieczór poświęcony jest wróżbom,
które dotyczą naszej przyszłości. Jedną
z najbardziej popularnych jest lanie wosku przez dziurkę w kluczu. Andrzejki
najhuczniej obchodzone są w Szkocji,
której patronem jest święty Andrzej,
ale mają tam nieco inny charakter. Tego
dnia (w Szkocji to 30 listopada) podawane są tradycyjne szkockie potrawy,
a po jedzeniu tańczy się w rytm muzyki
dudziarzy.
My czarowaliśmy na dyskotece połączonej z wróżbami już 25 listopada.
Odkryliśmy naszą przyszłość, dowiedzieliśmy się, co nas czeka niebawem.
Troszkę dla zabawy, a trochę na serio …

Kiedy myślę – Ojczyzna
Tradycyjnie, odświętnie ubrani, z biało – czerwonymi kotylionami na piersiach, wierszem i piosenką uczciliśmy 10
listopada 97. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla
życia” Seneka
Dzień Nauczyciela obchodzony jest
14 października na pamiątkę uczczenia
daty powołania do życia w 1773 roku
Komisji Edukacji Narodowej. To szczególny dzień, święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników
obsługi i tych, którzy szkoły prowadzą
i nadzorują. Tego dnia na uroczystym
apelu dzieci miały okazję złożyć wszystkim podziękowania za przekazywaną
wiedzę i za trud włożony w kształtowanie uczniowskich serc i umysłów.

Agnieszka Danafeld

30 listopada przybyli do nas z andrzejkową misją uczniowie Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Poczęstowali nas
czarodziejskimi ciasteczkami, których
wnętrze skrywało tajemniczą wróżbę.
Słodkości były pyszne, a przepowiednie
napawające optymizmem.

Bezpieczeństwo
19 listopada do naszej szkoły,
a szczególnie uczniów klas pierwszych,
przybyli funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej w Aleksandrowie
Kujawskim. Tematem numer jeden było
bezpieczeństwo dzieci na drogach. Panowie policjanci przekazali dzieciom
najważniejsze wskazówki, jak w bezpieczny sposób poruszać się po drodze.
Rozmawiali z uczniami m.in. o tym, jak
zachować się, gdy zaczepi nas obca
osoba oraz przypomnieli o konieczności
noszenia ubrań i obuwia posiadających
elementy odblaskowe. Największym jednak zainteresowaniem cieszył się radiowóz policyjny, do którego dzieci mogły
wsiąść. Uczniowie byli bardzo zadowoleni ze spotkania z gośćmi, a do domów
wróciły z drobnym upominkiem.
Anna Niedziałkowska

Ślubowania uczniów
klas pierwszych
We wtorek (3.11) w naszej szkole
miała miejsce uroczystość ślubowania
uczniów klas pierwszych – najważniejsze wydarzenie w życiu każdego ucznia,
stąd jego podniosły, ale jednocześnie
radosny charakter. Pierwszoklasiści
ubrani w stroje galowe niecierpliwie
oczekiwali na najważniejszy moment
uroczystości – pasowanie na ucznia.
Najpierw jednak musieli zaprezentować program artystyczny i złożyć uroczystą przysięgę na sztandar szkoły.
Pan dyrektor nie miał najmniejszych
wątpliwości, gdy dotykając ramion
dzieci, z dumą przyjmował je do grona uczniów naszej szkoły. Ten dzień był
bardzo miły i pełen niezapomnianych
wrażeń.
Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód
z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.
Anna Niedziałkowska,
Jolanta Krużyńska
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JESIEŃ W PSP W ZAKRZEWIE
Jesienne działania w naszej szkole otworzyło uczestnictwo w Akcji Sprzątania Świata. W tym roku nasi uczniowie
pokazali, jak „z niczego zrobić coś” i stworzyli wystawę rzeczy uzyskanych z materiałów recyklingowych.
Październik rozpoczęliśmy od ogłoszenia Konkursu Czytelniczego. Panie Bibliotekarki zadbały o wystrój szkoły, którym zachęcają naszych uczniów do korzystania ze zbiorów
szkolnej biblioteki. Na koniec miesiąca przygotowują statystyki informujące, która klasa wykazała się najczęstszymi wizytami w naszej szkolnej krainie książki.
Na wyprawę do przeszłości zabrali nas panowie z grupy
artystycznej „Rekonstruktor”. Podczas pokazu zaprezentowali obyczaje i kulturę epoki. Dokonali przeglądu ekwipunku i uzbrojenia średniowiecznego rycerza. Przedstawili narzędzia tortur i ich zastosowanie, co niezmiernie rozbawiło
uczestników zajęć. W przystępny i zabawny sposób wzbogaciliśmy swoją wiedzę o epoce średniowiecza.

Jak co roku przypomnieliśmy sobie, dlaczego 11 listopada jest świętem narodowym. Nasi uczniowie zaprezentowali
swój program również lokalnej społeczności podczas mszy za
ojczyznę w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Zakrzewie.

Rozpoczęliśmy również szkolne biwaki. Klasa IV spędziła popołudnie w „Akademii Pana Kleksa”, a uczniowie klasy
III spotkali się z bohaterami swoich lektur. Klasa II utrwalała
znajomość zasad bezpieczeństwa, a uczniowie klasy V prowadzili różne ciekawe doświadczenia.

Cała społeczność szkolna obchodziła w tym roku „Święto
Drzewa”. Uczniowie wraz z wychowawcami udali się w teren, gdzie mieli bliżej poznać wyznaczone drzewo. Ustalali
gatunek, wiek, wysokość drzewa oraz przyozdabiali świątecznie swoje drzewo. W ramach obchodów Święta Drzewa
zorganizowano również konkurs plastyczny dla uczniów.
Jesienią do grona naszych uczniów przyjęliśmy grupę
Pierwszoklasistów.

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 5 listopada obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek. Tego dnia na korytarzach
mogliśmy spotkać wiele naszych ulubionych postaci bajkowych. Działania SU mają również wymiar charytatywny
– trwają akcje „Góra Grosza” oraz zbiórka produktów dla
schroniska zwierząt we Włocławku.

25 listopada grupa uczniów klas III – V udała się na wycieczkę do Gniezna, podczas której uczniowie zwiedzili Katedrę, Muzeum Początków Powstania Państwa Polskiego oraz
fabrykę bombek „Kadpol”.

Listopad zakończyliśmy zabawą andrzejkową.

Przed nami kolejne biwaki oraz przygotowania do Świąt
Bożego Narodzenia. Jak zwykle 6 stycznia zapraszamy na nasze jasełka.

A. Błachowicz

oświata i wychowanie

tolerancja.pl
„Życie nie tylko po to jest, by brać,
Życie nie po to, by bezczynnie trwać.
I aby żyć, siebie samego trzeba dać.”
			

(Stanisław Soyka, Tolerancja)

„Nie ma wolności bez… TOLERANCJI” – pod takim
hasłem gimnazjaliści z Zakrzewa przygotowali tegoroczną
wieczornicę z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji.
Dziewczęta i chłopcy pod kierunkiem swoich opiekunów
(pp. A. Grabowskiej, V. Werner, A. Wilniewczyc, R. Modrzejewskiego) wierszami i piosenkami odnieśli się do TOLE-
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RANCJI jako najważniejszej wartości decydującej o życiu ludzi
w pokoju – bez wrogich uczuć, bez agresji, bez nienawiści.
W Deklaracji Zasad Tolerancji (Konferencja Generalna
UNESCO z 1995 roku) czytamy: „Tolerancja jest harmonią
w różnorodności. (…) Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny
kulturą pokoju”. W myśl tej definicji uczniowie pokazali
słowami poetów, że tolerować, to znaczy akceptować wielobarwność świata i ludzi, to znaczy cenić ponad wszystko
wiarę, nadzieję, miłość, dobro, wolność, prawdę, czyli
tolerancję. Nie znaczy jednak, że współczesność winna okazywać wyrozumiałość złu we wszelakich jego odsłonach.
Młodzież zademonstrowała także swój sprzeciw wobec nieprawości, której dopuszcza się człowiek, czcząc wraz z widzami pamięć ludzi zamordowanych bestialsko przez terrorystów w Paryżu 13 listopada.
Bo mądra i twórcza tolerancja nie istnieje bez granic. Nie
można zamykać oczu na kłamstwo, nieszczerość, zbrodnię,
przemoc, gwałt czy nienawiść. Nie ma przyzwolenia na zło.
Pisali o tym trzecioklasiści podczas swojego tegorocznego
próbnego egzaminu z języka polskiego, odwołując się do
słów Edmunda Burke: „Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby
dobrzy ludzie nic nie robili”. Jedna z uczennic wyraziła to
własnymi słowami: „Dobrzy ludzie muszą pamiętać, aby nigdy nie ustępować w pojedynku o lepszy świat”.
W imię tego „lepszego świata” musimy piętnować zło,
ale musimy też dbać, by nie kierować się wobec nikogo
uprzedzeniami. Postawa tolerancji bowiem wymaga niewątpliwie respektu do drugiej osoby. Człowiek tolerancyjny
szanuje każdego człowieka i jego przekonania. Bez tolerancji
nasza ludzka wspólnota nie byłaby zdolna do tego, by przeżyć. „Niezależnie od koloru włosów (skóry, kształtu nosa,
wyznawanej wiary, poglądów politycznych czy też przynależności partyjnej) – wszyscy ludzie mają serca, kościec, nerki
oraz wątrobę, cechują się taką samą wrażliwością na ból, tak
samo bywają głodni, smutni lub weseli”. (M. Musierowicz,
Frywolitki)

Andrzeju, Andrzeju, dziewcząt dobrodzieju…
W wigilię imienin Andrzeja (z 29 na 30 listopada) w Polsce
świętujemy andrzejki, by tradycji stało się za dość. Wszyscy chcą
sobie wtedy powróżyć, by przyszłość nas nie zaskoczyła…
To tradycja „stara” – w Polsce po raz pierwszy wzmiankuje o niej Marcin Bielski w 1557 roku. Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt (męskim
odpowiednikiem andrzejek były katarzynki – z 24 na 25 listopada). Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie,
a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu;
w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś
współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę
gromadzącą młodzież obojga płci.
Pochodzenie andrzejkowych wróżb matrymonialnych
nie jest do końca znane – niektórzy autorzy wskazują na
starożytną Grecję, podkreślając podobieństwo źródłosłowu

imienia Andrzej (Andress) i greckich słów aner, andros oznaczających męża, mężczyznę; inni odwołują się do kultu starogermańskiego boga Frejra, dawcy bogactw, bóstwa miłości
i płodności.
Dziewczyny wysiewały w garnkach lub na skrawku pola
ziarna lnu i konopi, które zagrabiano męskimi spodniami,
w nadziei, że sprowadzi to do domu kandydata na męża
(Kresy Wschodnie). Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień
i modliła się do świętego Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej przyszły ukochany (powszechne). Jeśli ucięta przez
pannę w dniu świętego Andrzeja gałązka wiśni lub czereśni
zakwitła w wigilię Bożego Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć na rychłe pójście za mąż (powszechne).
Nasi gimnazjaliści także pamiętali o andrzejkowej tradycji. Niezwykłe wróżki wyczarowywały przyszłość i dziewczętom, i chłopcom. Chętnych do jej poznania było wielu…
A.L., V.W
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info – zdrowie

GRUNT TO ZDROWIE

Szanowni Czytelnicy, w naszym kwartalniku rozpoczynamy nowy cykl artykułów poświęconych zdrowiu, które jest
bezcenne. Mając na uwadze Wasze i nasze dobre samopoczucie, nakłoniliśmy do współpracy fachowe siły, które poradzą, doradzą, podpowiedzą jak dbać o swoje zdrowie, jak
ustrzec się różnych dolegliwości, jak stosować profilaktykę,
by nie było za późno. Zachęcamy do czytania.
redakcja NGZ

Podstawowe informacje
o funkcjonowaniu
Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej „Twój lekarz”
w Zakrzewie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twój lekarz”
w Zakrzewie ul. Osiedlowa 24 jest przychodnią istniejąca od
11 lat. Kierownikiem przychodni jest lek. Lech Rosiek. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizuje bezpłatne
świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
odpowiada za koordynację procesu diagnostyczno – terapeutycznego oraz stwierdza potrzebę konsultacji i leczenia
przez lekarz specjalistę. Przychodnia POZ zapewnia zarówno
chorym pacjentom jak i osobom zdrowym, ciągły dostęp do
świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w wa-

runkach ambulatoryjnych i domowych oraz w środowisku
nauczania i wychowania.
W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
realizujemy:
• badania i porady lekarskie w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii i chorób wewnętrznych,
• opiekę środowiskową pielęgniarki i położnej,
• zabiegi pielęgniarskie,
• badania laboratoryjne,
• EKG,
• szczepienia i bilanse dzieci wg kalendarza szczepień,
• wizyty domowe lekarskie, pielęgniarskie i położnej,
• zalecane szczepienia ochronne (przeciwko grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, pneumokokom, meningokokom, rotawirusom itd.),
• programy profilaktyczne (chorób układu krążenia i gruźlicy).
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 08:00 do 18:00
Zatrudniamy:
• 5 lekarzy specjalistów
• 2 pielęgniarki
• położną
Trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 8.00do 9.30 pobieramy materiał do badań diagnostycznych. W godzinach pracy przychodni można wykonać badanie EKG.
W ramach NZOZ w Zakrzewie działa również Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Poradnia Stomatologiczna.
Rejestracja pod numerem telefonu 54 27-20 -812.
D. Filipiak

kultura, sport, rekreacja

Biblioteczne a...b...c...
W październiku zakrzewską bibliotekę odwiedziła Jolanta
Szwalbe, edytorka i autorka inspirujących antologii cytatów.
Misją pisarki jest zachęcać do aktywności, dawać radość, dobrą energię, ale i nadzieję, że można przezwyciężyć najgorszą sytuację w życiu. Spotkanie przebiegło w miłej i rodzinnej
atmosferze. Książki autorki można wypożyczyć w bibliotece.
Życzymy przyjemnej lektury i pozytywnych przemyśleń w jesienno – zimowe wieczory.
E. Krzyżaniak

„Czy to wczoraj, czy to dziś
– dzieciom jest potrzebny miś”
25 listopada to dzień, kiedy na świecie obchodzi się urodziny pluszowego misia. Miś jest przyjacielem dzieci – to nie
tylko pluszowa przytulanka, to „ktoś” bardzo bliski, czuły,
cierpliwy i często niezastąpiony. Misiaczki towarzyszą dzieciom zarówno w chwilach radości jak i smutku. Są powiernikami dziecięcych tajemnic, ocierają łzy, pomagają zasypiać.
To nic, że ucho się naderwało, to nic, że kolor wypłowiał.
Czym starszy miś, tym więcej tajemnic posiada i bliższy jest
dziecięcemu sercu. Do zakrzewskiej biblioteki na wspólne
obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia przybyły dzieci z przedszkola i szkoły w Siniarzewie i Zakrzewie. Dzieci
rozwiązywały rebusy, zagadki, śpiewały, oglądały książeczki
– oczywiście o misiach. Na koniec otrzymały słodkie co nieco
od pluszowego misia oraz skosztowały tortu ufundowanego
przez Przyjaciela biblioteki.
E. Krzyżaniak

kultura, sport, rekreacja
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Lato z KGW Siniarzewo
Tegoroczne lato minęło nam jak zwykle bardzo pracowicie, co staje się powoli tradycją naszego koła. Mimo licznych
przeciwności losu udało nam się zorganizować wycieczkę do
Warszawy, która odbyła się 17.08.2015. Bardzo bogaty program wymagał niemałej kondycji, lecz daliśmy radę. Zachwycił nas pałac w Wilanowie, chwile wytchnienia spędziliśmy
w uroczych Łazienkach. Zwiedzając budynek parlamentu,
zostaliśmy wprowadzeni w gorący okres przedwyborczy. Zaskoczyły nas rozmiary sali obrad – mniejsze niż na ekranie telewizora. Po obiedzie na Starówce udaliśmy się do Muzeum
Powstania Warszawskiego -nowoczesnego, multimedialnego i doskonale przenoszącego nas w tragiczne czasy. W drodze powrotnej snułyśmy już plany na następną wycieczkę.

Wspólnie z paniami z KGW, sołtysem oraz firmą Mas-Drób
udało nam się przygotować wspaniałą imprezę w rodzinnej
atmosferze, za co bardzo im dziękujemy.

Pracowite lato zakończyłyśmy udziałem w dożynkach powiatowych. Wspólne stoisko KGW Siniarzewo z KGW Sędzin
oraz KGW Ujma Duża cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Przygotowane przez nas rogaliki, ciasta i pasztety oraz
smalec ze skwarkami rozeszły się w mgnieniu oka. I choć pogoda zawiodła, panie z KGW stanęły na wysokości zadania – jak
zawsze. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wspólną pracę.

Tuż po udanej wycieczce przyszedł czas na coroczną sołtysiadę. Odbyła się ona w 23.08.2015r. w naszym parku.

Przewodnicząca KGW Siniarzewo Bernadeta Stolcman

Wieści z KGW Kolonia Bodzanowska
Wieczór andrzejkowy w rytmie kankana? – dlaczego nie!
Jak widać na załączonym obrazku, zabawa była przednia.
Niech żałują ci, których z nami nie było. „Bodzanowskie an-

drzejki” obchodziliśmy w tym roku 21 listopada. Było tak
pięknie, że goście chcą więcej i więcej... Cierpliwości – zbieramy siły na karnawał.

Iwona Kapelak
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Dom Kultury w Zakrzewie
W czwartym kwartale Dom Kultury po raz pierwszy zorganizował Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Domu Kultury. Wzięło w nim udział ponad dwudziestu
zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Zwycięzcami turnieju zostali: I miejsce – pan Józef Wojciechowski – Radziejów, II miejsce – pan Piotr WojciechowskiRadziejów, III miejsce- pan Arkadiusz Goździk – Radziejów.
Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy.

Pod koniec listopada odbyła się trzecia edycja minifestiwalu pt. „ROCK COOLTURA”. Na scenie zaprezentowało się
pięć zespołów muzycznych reprezentujących różne gatunki
szeroko rozumianego rock and rola. Gościem specjalnym
rockowego koncertu był zespół Rejestracja z Torunia.

Klub Seniora 50 + wziął udział w dwóch wyjazdach integracyjno-krajoznawczych. Seniorzy wybrali się do Płocka
oraz do skansenu ludowego w Kłóbce i Rancho w Ciechocinku. Klub Seniora podtrzymuje również tradycje andrzejkowe,
zorganizował wieczorek andrzejkowy dla swoich członków.
Dzieci uczęszczające na zajęcia pracowni plastycznej
wzięły udział w zabawie halloween zorganizowanej wspólnie ze świetlicą socjoterapeutyczną EDEN. Wśród uczestników zabawy nie zabrakło czarownic, wampirów oraz zombie. Dla dzieci zorganizowano wyjazd do Inowrocławia na
spektakl teatralny pt. „Dwa skrzaty – dwa światy”.

Dom Kultury przygotowuje się do 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku Gminny Sztab będzie mieścił się w budynku Domu Kultury.
Bartosz Podobieński

Czytam, więc jestem
Drodzy Czytelnicy,
polecam Wam serdecznie książkę naszej krajanki ze
Straszewa Jolanty Laury Flores
(z domu Kamińska) pt. „Dobra
Nasza”.
To
debiutancka
powieść
dziennikarki, tłumaczki i znawczyni literatury rosyjskiej, która
choć wiele lat temu opuściła rodzinną wieś, wciąż do niej wraca
i nią żyje. Ponieważ znam ją od
dawna, wiem, że swoją romantyczną duszę zaprzedała kujawskiej ziemi i wsi, które ją wychowały i ukształtowały. Jest to o tyle
istotne, że „Dobra Nasza” to powieść właśnie o kujawskiej
wiosce – wielowątkowa, barwna w postaci, wydarzenia i opisy miejsc, ludzi, krajobrazów. Fabuła niby toczy się leniwie,
jak to na wsi, gdzie wszystko wydaje się nieco wolniejsze niż
w miejskim życiu, ale wcale nie mniej fascynująco. Odnajdziecie tu codzienność życia ludzi wsi Dobra, razem z ich problemami i namiętnościami. Urzeka postać głównego bohatera,
który umiłował ziemię i nie zawsze umie pogodzić się z przemijaniem. Wzruszają piękne opisy przyrody i naszych rodzi-

mych obrzędów. Ci, którzy lubią wątki miłosne czy kryminalne, także się nie zawiodą. Autorka ciekawie połączyła życie
bohaterów z przemianami, które zaszły w naszym wiejskim
środowisku w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej,
śmiercią ukochanego Jana Pawła II, kryzysem gospodarczym.
Mieszkańcy Dobrej to naprawdę my – mieszkańcy wsi,
o których właściwie nikt współcześnie nie pisze. Tym bardziej
zachęcam do lektury.

V. Werner

„Wyskoczył z auta i ujrzał zgromadzony na podwórzu tłum, dopiero po chwili zauważył karetkę. Wszyscy,
oprócz szlochającej rodziny, zwrócili się w jego stronę, ale
nikt nie odważył się wyjść mu naprzeciw i przygotować do
przerażającej prawdy. Szedł więc w jej stronę, jak na stracenie, czując już całym sobą, że stało się coś przerażającego. Jednak to, co zobaczył, nie mogło być straszniejsze.
Zgiął się w pół, jak uderzony młotem, twarz oblała się krwią,
a wszystkie żyły nabrzmiały, jakby je nagle ktoś nadmuchał.
Zacisnął pięści, pokonany opadł na kolana i wydał z piersi
krzyk potężny, który mu zabił na chwilę słuch, pozbawił zmysły czucia, jakby się w niego cały zapadł i zatracił...”
(fragment książki)

28 października 2015r. powieść Jolanty Flores była prezentowana w Programie TVP w Kąciku Literackim „Teleexpresu”.
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EDENOWE WIEŚCI
Świetlica socjoterapeutyczna „EDEN” w Zakrzewie działa
od 2008 roku jako placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Realizowane są w niej
stałe formy zajęć, w tym pomoc w nauce, zajęcia teatralne,
integracyjne, które wspierają rozwój psycho-motoryczny.
Wychowankowie biorą udział w różnego rodzaju imprezach
na rzecz społeczności lokalnej, pracując jako wolontariusze.
Na stałe współpracuje ze szkołami z terenu Gminy Zakrzewo.

Podczas codziennych zajęć stymulowany jest rozwój
społeczno-emocjonalny, wzmacniane są pozytywne cechy
osobowości dziecka, korygowane natomiast są wzorce negatywne. Dzieci i młodzież zachęcane są do aktywności oraz
rozwijania swoich pasji i uzdolnień.
W październiku w świetlicy został urządzony bal z okazji
halloween dla wychowanków oraz uczestników zajęć plastycznych Domu Kultury. Przebierańcy brali udział w konkursach sprawnościowych, tanecznych i oczywiście zajadali się
przygotowanymi przez siebie smakołykami.

W listopadzie najmłodsza grupa świetlicowa i najmłodsze grupy – taneczna i plastyczna Domu Kultury wyjechały na
spektakl „Dwa Skrzaty – Dwa Światy” do Teatru w Inowrocławiu. Było to przedstawienie o charakterze terapeutycznym,
dzięki któremu dzieci nauczyły się, że mimo różnic zewnętrznych każdy z nas jest wartościowy i należy się wzajemnie
szanować.
Grudzień to czas intensywnych prób do spektaklu pt.
„Tajemniczy gość...” oraz przygotowań świątecznych, piernikowych wypieków. Grupa starsza w tym czasie pracować
będzie w Gminnym Sztabie WOŚP.
Podziękowania dla wspaniałych rodziców, którzy bardzo
chętnie włączają się w pracę świetlicy, za wsparcie i dobry
humor. Serdeczne podziękowania dla pani Violetty Fabisiak
oraz pani Anny Kurtys za pomoc w opiece podczas wyjazdu
dzieci do Inowrocławia.
Monika Sicińska-Podobieńska
Pedagog – socjoterapeuta
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Wieczornica 2015
21 listopada uczniowie Publicznego Gimnazjum im.
Jana Kasprowicza w Zakrzewie zaprezentowali lokalnej społeczności coroczną wieczornicę, czyli montaż słowno-muzyczny, pod nazwą „Nie ma solidarności bez... TOLERAN-

CJI”. Publiczność nie zawiodła. Brawa i ciepłe słowa pod
adresem młodzieży utwierdzają wszystkich w przekonaniu,
że chociaż nie jest łatwo przygotować taki występ, to na
pewno warto.
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