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28 marca 2015 Koło Gospodyń Wiejskich z Siniarzewa w składzie:
Bernadeta Stolcman, Ewa Szortyka, Jadwiga Śmichura, Ewa Miśkiewicz,
Jolanta Krychowiak, wzięło udział w VIII Powiatowych Prezentacjach
Potraw i Tradycji Wielkanocnych w Aleksandrowie Kujawskim.
W konkursie na tradycyjny pasztet wielkanocny Jolanta Krychowiak
otrzymała wyróżnienie.
Na prezentację zaproszeni byli również Włodarze Gmin, wsród nich
Pan Artur Nenczak – Wójt Naszej Gminy.
B. Stolcman
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W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE

    W pierwszym kwartale br. radni obradowali dwukrotnie: 19 stycznia i 17 marca.
Na IV sesji 19 stycznia radni podjęli siedem uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Zakrzewo na rok 2015,
2) zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
i ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania,
4) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów i ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania,
5) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku,
6) w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie
Zakrzewo,
7) w sprawie uchwalenia trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny w gminie Zakrzewo na lata
2015-2017.
Na V Sesji 17 marca radni podjęli następujące uchwały:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Zakrzewo na rok 2015,
2) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu
działania,
3) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów
i ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania,

4) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
5) w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zakrzewo,
6) w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zakrzewo,
7) w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt w Gminie Zakrzewo na rok 2015,
8) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Zakrzewo.
Ponadto Radni zapoznali się ze sprawozdaniami za
2014 rok 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,
2) wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli,
3) działalności Domu Kultury,
4) działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie,
5) realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2012-2014.
(Treści uchwał są dostępne na stronie BIP w zakładce
„Prawo lokalne”.)
U.S.

ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO
   Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przebiega w dwóch terminach:
I termin – składanie w lutym wniosków do wójta gminy, a wypłata w kwietniu po otrzymaniu środków od wojewody;
II termin – składanie w sierpniu wniosków do wójta gminy, a wypłata w październiku po otrzymaniu środków
od wojewody.

W 2014 roku otrzymano na ten cel z Urzędu Województwa
Kujawsko – Pomorskiego 480 940,14 zł. Dotacja została wykorzystana w całości, zgodnie z jej przeznaczeniem. Za rok
2014 wystawiono – 505 decyzji przyznających zwrot części
podatku akcyzowego zawartegow cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów
rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego. 348 producentów rolnych z terenu Gminy skorzystało ze zwrotu
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W roku 2015 przyjęto w lutym od producentów rolnych
292 wnioski na ogólną kwotę 364 748,66 zł.
M.R.

SAMOCHÓD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
    Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminy m.in. obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej
szkoły podstawowej i gimnazjum, a w zależności od stopnia
niepełnosprawności również do szkoły ponadgimnazjalnej
i na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. W celu realizacji

tego obowiązku Gmina zakupiła samochód  VW transporter
combi 1,9 TDI.  Samochód ten przystosowany  jest do przewozu osób niepełnosprawnych, dzięki czemu dowożenie
odbywać się będzie w sposób zapewniający bezpieczeństwo i odpowiednie warunki przewożonym uczniom.
A.C.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zakrzewo,
Serdecznie dziękuję wszystkim wyborcom, którzy oddali głos na moją osobę w wyborach samorządowych na Wójta Gminy
Zakrzewo, a także radnego sołectwa Sędzin. Dzięki Państwa głosom wiem, że to co robię ma sens i mogę przyrzec,
że nadal, z pełnym zaangażowaniem, będę pracował dla dobra naszej gminy.
Radny Sławomir Kazimierczak
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ROZLICZENIE BUDŻETU ZA ROK 2014
    W wyniku przyjętych zmian budżet Gminy Zakrzewo na 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:
Plan dochodów po zmianach wynosił 13 095 137,26zł, a realizacja 12 995 446,67zł, co stanowi 99,24%. Natomiast
wydatki na planowane 13 505 537,26zł zostały zrealizowane w wysokości 12 933 672,16zł, co stanowi 95,77 %.
Na realizację niektórych zadań w 2014 roku Gmina Zakrzewo pozyskała środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.
Ogółem jest to kwota 238 059,24zł, w tym:
• 145 166,43zł na realizację projektu „Uśmiech malucha”, w ramach którego utworzone zostało dwuoddziałowe publiczne przedszkole,
• 92 808,00zł – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z dojazdem w miejscowości Siniarzewo”.
W ciągu roku zostały zrealizowane dwa inne zadania z dofinansowaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego:
• „Wykonanie i montaż tablic promocyjno – informacyjnych na terenie Gminy Zakrzewo” – kwota 9 568,00 zł,
• „Urządzenie i zagospodarowanie miejsca pamięci po byłym kościele i cmentarzu parafialnym w miejscowości Michałowo” – kwota 12 580,35 zł.
Środki te nie wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Zakrzewo do końca 2014 roku. Zostały przekazane w roku
bieżącym.
Budżet na rok 2014 przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Zakrzewo z 20 grudnia 2013 roku był budżetem
zrównoważonym. W trakcie realizacji dochodów i wydatków w ciągu roku równowaga budżetowa została zamieniona na
deficyt w wysokości 410 400,00 zł. W efekcie na koniec roku 2014 uzyskano nadwyżkę w wysokości 61 774,51 zł.
Zaległości z tytułu należności wymagalnych wyniosły 533 082,52 zł i zmniejszyły się w stosunku do analogicznego
okresu ubiegłego roku o 15,82 %. Na koniec okresu sprawozdawczego – 31 grudnia 2014 roku - Gmina Zakrzewo
posiadała zadłużenie w wysokości 473 746,00 zł, co stanowi 3,65% zrealizowanych dochodów na rok 2014. Plan spłat
rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 185 424,00 zł. W takiej samej kwocie zostały zrealizowane
spłaty. Pożyczki i kredyty zaciągane są przede wszystkim celem wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do planu przez Radę Gminy Zakrzewo.
E.M.

Z MYŚLĄ O MŁODYCH
    Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, złożyliśmy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kuj. wniosek na organizację staży. Został on rozpatrzony pozytywnie i 7 osób mogło rozpocząć swoje przygotowanie zawodowe. Młodzi ludzie pracują w Urzędzie Gminy, Zespole Szkół w Zakrzewie oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie, zajmując odpowiednio stanowiska: pracownika administracyjnego, pomocy kuchennej i pomocy
nauczyciela. Staż sześciu osób trwał będzie do 30 listopada 2015 r., a jednej do 09.09.2015 r.
Wielu młodych ludzi chciałoby jeszcze skorzystać z tej formy aktywizacji zawodowej. W przypadku posiadania przez
PUP w Aleksandrowie Kuj. środków na ten cel nadal będziemy starać się o pozytywne załatwienie kolejnych wniosków.
A.C.

DWIEŚCIE LAT, DWIEŚCIE LAT NIECH ŻYJE, ŻYJE NAM…….
    Te słowa życzeń zostały zaśpiewane Pani Józefie Gołębiewskiej, najstarszej mieszkance Gminy Zakrzewo, która 20 lutego 2015r.  obchodziła swoje
100. urodziny. Tego szczególnego dnia  gratulacje oraz najlepsze życzenia
długich lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym Jubilatce złożyli: wójt Gminy
Zakrzewo Artur Nenczak,   zastępca wójta Jan Bąk, przewodniczący Rady
Gminy Wiesław Szczepański, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena
Kotas.
    Jubilatka urodziła się 20 lutego 1915 r.  we wsi Ruszki gm. Osięciny.
Jako panna pracowała w siniarzewskim dworze i tam poznała swojego
ukochanego towarzysza życia. Mając 22 lata, wyszła za mąż za Wacława
Gołębiewskiego, miejscowego listonosza. Wspólnie wychowali pięcioro
dzieci.  Całe życie pracowała ciężko, lecz zawsze była życzliwą osobą, nigdy nikomu nie odmówiła pomocy. W wieku 64 lat Pani Józefa owdowiała,
wówczas musiała sama podołać trudom życia. Doczekała się 10 wnuków,
15 prawnuków i 9 praprawnuków. Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem i nie narzeka na wzrok i słuch. Pomimo bagażu doświadczeń i mozołów życia jest zawsze uśmiechnięta i otwarta wobec ludzi. Przeżyła dwie wojny światowe,
widziała wiele krzywd i zła, jednak do dziś zachowała pogodę ducha i zasłużyła na uznanie wielu osób. Obecnie
najbardziej doskwiera jej bezczynność, chętnie pomogłaby jeszcze w gospodarstwie domowym. Receptą Jubilatki na
długowieczność jest pracowitość i życzliwość.
    Życzymy szanownej Jubilatce długich lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym, a za dotychczasowy dorobek
i poświęcenie dziękujemy.
							
Marzena Kotas
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NOWOŚCI W URZĘDZIE

   Każdy, kto po 1 marca złoży wniosek
o wydanie dowodu osobistego, otrzyma
już nowy dokument tożsamości. Jest sporo
zmian, mianowicie nowy dokument będzie
bez zeskanowanego podpisu właściciela,
informacji o miejscu zameldowania, wzroście czy kolorze oczu. A z drugiej strony
z lepszymi zabezpieczeniami, pojawią
się  m.in. nowe tłoczenia i specjalne farby, które mają skuteczniej  zapobiegać fałszerstwom. Do wniosku
o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię, która powinna być wykonana nie wcześniej niż
6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Zdjęcie do dowodu osobistego wydawanego wg nowego wzoru
będzie takie samo jak to, które obowiązuje w paszportach (zdjęcie biometryczne), czyli w pozycji frontalnej.  
Fotografia  musi odzwierciedlać twarz w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz
odwzorowywać naturalny kolor skóry. Należy uwzględnić również fakt, że osoba przedstawiona na zdjęciu
winna patrzeć na wprost, oczu nie mogą przysłaniać włosy,  wyraz twarzy – naturalny, usta – zamknięte.
Natomiast format i wymiary nowego dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas (35x45 mm).
Na szczęście unikniemy masowej wymiany dokumentów, gdyż dotychczasowe dowody zachowują swoją
ważność do końca terminu, który jest na nich określony.  Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty
wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5. roku życia, który będzie ważny
przez 5 lat.
Ponadto wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy (lub
miasta) w całej Polsce. Jest to możliwe dzięki powstaniu Systemu Rejestrów Państwowych, z którego gminy zaczęły korzystać wraz z początkiem marca. SRP to centralna baza danych zawierająca m.in. rejestry
PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.
Uwaga – ze względu na zmianę sytemu wydawania dowodów osobistych Urząd nie ma możliwości
wygenerowania danych mieszkańców, którym upływa termin ważności dowodu osobistego. Do tej pory
Urząd Gminy z miesięcznym wyprzedzeniem wysyłał wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz  zawiadomienie, które przypominało mieszkańcowi o utracie ważności DO. Ostatnie powiadomienia zostały
przesłane w  lutym.
Nowy ogólnopolski system umożliwia urzędnikom dostęp do danych mieszkańców
także spoza danej gminy. Dotychczas każdy urząd miał własny system.  Dzięki nowym przepisom po odpis aktu urodzenia czy małżeństwa nie musimy udawać się do
urzędu właściwego dla miejsca naszego zamieszkania. Możemy je bowiem uzyskać
w dowolnym urzędzie gminy lub stanu cywilnego.
Od 1 marca ślubów będzie się udzielać również poza urzędem stanu cywilnego.
Wniosek o taki ślub przyszli małżonkowie będą mogli złożyć w dowolnym urzędzie
w Polsce. Miejsce ślubu musi gwarantować zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Ostateczna decyzja będzie należała
do kierownika USC. Zorganizowanie takiej uroczystości będzie kosztować 1000 zł.
Do tej pory nie można było nadawać dzieciom imion, które nie określały płci. Teraz
możliwe będzie nadawanie imion obcego pochodzenia dziecku, którego oboje rodzice
mają polskie obywatelstwo. Pozostaje zasada, że dziecku można nadać maksymalnie
dwa imiona. Imię nie może być też zdrobniałe, uwłaczające ani ośmieszające. W tej
sprawie  ostateczna decyzja będzie należeć do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Z danych PESEL wynika, że rodzice w Polsce coraz częściej decydują się na tradycyjne imiona. Do najpopularniejszych imion należą: Julia, Wiktoria, Oliwia, Natalia,
Zuzanna, Zofia, Lena, Jakub, Kacper, Mateusz, Szymon, Franciszek, Antoni i Filip.
M. Kotas
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NOWY RUROCIĄG SOLANKI
    13.11.2014r. na wniosek Pana Andrzeja Cichonia – kierownika projektu w Tractabel Engineering
S.A z Katowic działającego jako pełnomocnik Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A – został
złożony wniosek do Gminy Zakrzewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnego rurociągu wody i solanki
wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego
nr 14624 „Projekt JURA”.
    Zgodnie z art. 51. pkt. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, gdzie znajduje
się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast. W związku z tym, że przez Gminę Zakrzewo przebiega najdłuższy odcinek planowanej inwestycji, to właśnie Gmina Zakrzewo
prowadzi całą procedurę. Temat ten spotyka się z dużym zainteresowaniem rolników, szczególnie
tych, u których na gruntach planowana jest lokalizacja rurociągu solanki. W tej sprawie odbyły się
w Domu Kultury w Zakrzewie trzy spotkania przedstawicieli gmin, Orlenu i ich pełnomocnika – firmy Tractabel Engineering z Katowic z rolnikami. Szczególnie dużo uwagi poświęcono tematowi
odszkodowań, również za istniejący rurociąg. Na trzecim spotkaniu, które odbyło się 30.01.2015 r.
w Domu Kultury w Zakrzewie, ustalono, że gmina wystosuje do spółki Orlen pismo z uwagami
rolników, aby jasno określić zasady współpracy i terminy rozliczeń spółki Orlen z rolnikami. Pismo
zostało wysłane, a teraz czekamy na odpowiedź. Wierzymy, że Orlen i rolnicy mają dobre intencje
i porozumienie zostanie osiągnięte, z korzyścią dla obu stron.
										
M.Z.

GMINNE WODOCIĄGI
    Na sesji Rady Gminy  Zakrzewo 17 marca 2015r. radni zatwierdzili nowe taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nie będzie podwyżek – taryfa jest
dokładnie taka sama jak w minionym roku i wynosi 2,38 zł brutto. Utrzymanie tej samej wysokości
taryf było możliwe dzięki zwiększeniu spłacalności zaległych należności za wodę za lata ubiegłe.  
Było to wynikiem konsekwentnego zastosowania   § 12 umowy o zaopatrzenie w wodę.  Zgodnie
z ww. paragrafem dostawca może odciąć dostawę wody, powiadamiając odbiorcę co najmniej na
20 dni przed planowanym terminem odcięcia, jeżeli:
a) odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
b) stwierdzono celowe uszkodzenie wodomierza,
c) został stwierdzony nielegalny pobór wody.
    W 2015 r. zastosowanie §12 umowy o zaopatrzenie w wodę będzie realizowane jeszcze
w większym zakresie.   Konsekwencje jego   zastosowania wpłyną korzystnie nie tylko na utrzymanie przez Urząd Gminy infrastruktury wodociągowej, ale również na samych odbiorców wody.  
Osoby nieuiszczające opłat regularnie, a zwłaszcza te, które  mają niskie dochody, powodują, że
należności narastają do dużych kwot i powstają trudności w ich uregulowaniu. Późniejsze prośby
o rozłożenie na raty zaległych należności nie rozwiązują problemu, ponieważ oprócz comiesięcznej spłaty zaległych rat i tak należy wpłacać należności bieżące. Jak wynika z powyższego, jedynie
regularne wpłacanie należności pozwoli na uniknięcie konsekwencji wynikających z § 12 umowy
o zaopatrzenie w wodę.
R. Sikorski
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INFORMACJE ROLNICZE
OPIS SYSTEMU PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH
W POLSCE W LATACH 2015-2020

    Nowy system wsparcia bezpośredniego dla rolników
w Polsce będzie składał się z następujących elementów:
1) jednolita płatność obszarowa,
2) płatność za zazielenienie,
3) płatność dla młodych rolników,
4) płatności związane z produkcją,
5) płatność dodatkowa,
6) płatności dla małych gospodarstw,
7) przejściowe wsparcie krajowe.
Pomoc będzie kierowana wyłącznie do tzw. rolników aktywnych zawodowo. Co do zasady płatności nie będą
przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, które administrują portami lotniczymi, wodociągami, trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, jak również świadczą
usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami. Wykluczenie to nie będzie jednak
obejmować rolników, dla których roczna kwota płatności
bezpośrednich nie przekracza 5 000 EUR.
W ramach nowego systemu będzie stosowana tzw. degresywność polegająca na redukcji płatności o 100%
nadwyżki kwoty jednolitej płatności obszarowej ponad 150 tys. EUR. Szacuje się, że redukcją płatności
objętych będzie ok. 150 gospodarstw (gospodarstwa
o powierzchni ok. 1,4 tys. ha i większej). Łączna kwota
uzyskana w wyniku stosowania tego mechanizmu wyniesie ok. 20 mln EUR rocznie. Zgodnie z przepisami unijnymi kwota ta zasili budżet PROW.
W nowym systemie będą obowiązywały (tak jak obecnie)
normy i wymogi zasady wzajemnej zgodności.
1. Jednolita płatność obszarowa
W Polsce nadal będzie stosowany uproszczony system
płatności bezpośrednich (co oznacza kontynuowanie
stosowania jednolitej płatności obszarowej). Pozwoli to
uniknąć kosztów wdrożenia, alternatywnego dla systemu
uproszczonego, systemu płatności opartego na uprawnieniach i administrowania tym systemem.
Warunki przyznawania jednolitej płatności obszarowej
po 2014 r. będą zbliżone do dotychczasowych warunków jej przyznawania. Dlatego przyjmuje się, że jednolitą
płatnością obszarową objętych zostanie, tak jak obecnie,
ok. 14 mln ha użytków rolnych, a beneficjentami tej
płatności nadal będzie ok. 1,35 mln rolników.
Na płatność tę przeznaczone zostanie 44,7% koperty
krajowej (tj. ogółu środków unijnych przeznaczonych na
płatności bezpośrednie w Polsce), czyli ponad 1,5 mld
EUR rocznie. Szacuje się, że stawka jednolitej płatności
obszarowej wyniesie ok. 110 EUR/ha.
2. Płatność za zazielenienie (greening)
Na płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla
klimatu i środowiska (płatność za zazielenienie) przeznaczone zostanie 30% koperty krajowej, czyli ponad
1 mld EUR rocznie. Szacuje się, że stawka płatności za
zazielenienie wyniesie ok. 74 EUR/ha.
Zazielenienie będzie realizowane przez trzy praktyki podstawowe: dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych
użytków zielonych oraz utrzymanie obszarów proekologicznych lub przez praktyki równoważne.
3. Płatność dla młodych rolników
Płatność dla młodych rolników to instrument ukierunkowany na ułatwianie zakładania działalności przez młodych
(do 40. roku życia) rolników i na dostosowania struktural-

ne ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności
(nie dłużej niż 5 lat, licząc od dnia założenia gospodarstwa).
Planuje się przeznaczenie na tę płatność 2% koperty
krajowej (maksymalny odsetek dopuszczony przepisami
unijnymi), czyli ponad 67 mln EUR rocznie.
Płatność dla młodych rolników będzie miała postać płatności powierzchniowej, a jej stawka wyniesie 25% średniej krajowej płatności na hektar, czyli ok. 62 EUR/ha.
Płatność będzie przyznawana do powierzchni nie większej niż 50 ha. Szacuje się, że do płatności tej kwalifikować się będzie corocznie ok. 110 tys. rolników.
4. Płatności związane z produkcją
Celem płatności związanych z produkcją jest wsparcie
sektorów, które mają szczególne znaczenie gospodarcze,
środowiskowe lub społeczne i które znajdują się w trudnej
sytuacji, tj. sektorów bydła, krów, owiec, kóz, owoców
miękkich (truskawki i maliny), chmielu, roślin wysokobiałkowych, buraków cukrowych, ziemniaków
skrobiowych, pomidorów, lnu i konopi włóknistych.
Na płatności związane z produkcją, we wszystkich sektorach łącznie, zostanie przeznaczone 15% koperty krajowej (maksymalny odsetek dopuszczony przepisami unijnymi), tj. ponad 500 mln EUR rocznie.
5. Płatność dodatkowa
Wsparcie w ramach płatności dodatkowej będzie ukierunkowane na grupę gospodarstw średnich. Pozwoli to na
skuteczniejsze wspieranie dochodów tych gospodarstw,
które nie osiągają takich korzyści wynikających ze skali
produkcji, jak gospodarstwa największe, niemniej jednak
mają szanse na trwały rozwój.
Płatność dodatkowa będzie przysługiwała wszystkim
rolnikom do gruntów mieszczących się w przedziale od
3-ciego do 30-stego ha.
Na płatność dodatkową przeznaczone zostanie 8,3% krajowej koperty finansowej (ok. 280 mln EUR rocznie).
Stawka tej płatności wyniesie ok. 41 EUR/ha. Szacuje
się, że płatność dodatkowa trafi do ok. 920 tys. gospodarstw, co stanowi ok. 68% całkowitej liczby beneficjentów płatności bezpośrednich w Polsce.
6. Płatności dla małych gospodarstw
Poprzez płatności dla małych gospodarstw realizowany
będzie w szczególności cel uproszczeniowy polegający na
zwolnieniu rolników w nim uczestniczących z kontroli norm
i wymogów zasady wzajemnej zgodności, a także z obowiązku stosowania praktyk w zakresie zazielenienia.
Do systemu dla małych gospodarstw rolnicy będą mogli
przystąpić tylko w pierwszym roku jego stosowania,
tj. w roku 2015. Rolnicy otrzymujący nie więcej niż
1250 EUR będą włączani do systemu automatycznie.
Wystąpienie z tego systemu będzie możliwe w dowolnym
momencie, przy czym będzie to wiązało się z brakiem
możliwości ponownego w nim udziału w kolejnych latach.
Kwota płatności przysługująca danemu rolnikowi w ramach płatności dla małych gospodarstw to suma
wszystkich płatności, do których otrzymania rolnik
byłby uprawniony, gdyby pozostał w systemie standardowym, przy czym kwota ta nie może przekraczać
1 250 EUR.
Do systemu dla małych gospodarstw będzie mogło przystąpić każde gospodarstwo (brak jest jakichkolwiek ogra-

INFORMACJE ROLNICZE
niczeń, np. w zakresie powierzchni użytków rolnych), niemniej jednak – z uwagi na kwotowy limit wsparcia (max.
1 250 EUR/gospodarstwo) – zakłada się, że uczestnictwem w tym systemie zainteresowane będą tylko gospodarstwa najmniejsze. Szacuje się, że w systemie dla
małych gospodarstw będzie uczestniczyć ok. 680 tys.
gospodarstw, co stanowi prawie połowę całkowitej liczby beneficjentów płatności bezpośrednich w Polsce.
7. Przejściowe wsparcie krajowe
Przejściowym wsparciem krajowym będzie objęty sektor
tytoniu. Jest to jedyny dotychczas wspierany sektor, w odniesieniu do którego przepisy unijne nie dają możliwości
stosowania płatności związanych z produkcją.
Zgodnie z przepisami unijnymi, przejściowe wsparcie
krajowe może być stosowane wyłącznie na warunkach,
które były stosowane w odniesieniu do roku 2013. Oznacza to, że wsparcie w sektorze tytoniu będzie mogło być
stosowane jedynie w formie niezwiązanej z produkcją.
W Polsce jest ok. 13 tys. beneficjentów tej płatności.
Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2015:
• Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – ok. 107EUR/ha
• płatności za zazielenienie – ok. 71,8 EUR/ha
• płatności dla młodych rolników wyniesie ok. 59,8
EUR/ha
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płatności dodatkowa – ok. 40,4 euro/ha
płatność do bydła – ok. 69,0 euro/szt.
płatność do krów – ok. 69,2 euro/szt.
płatność do owiec – ok. 25,0 euro/szt.
płatność do kóz – ok. 15,0 euro/szt.
płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych
– ok. 400,0 euro/ha
• płatność do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych – ok. 400,0 euro/ha
• płatność do powierzchni upraw owoców miękkich
– ok. 250,0 euro/ha
• płatność do powierzchni uprawy chmielu – ok. 480,0
euro/ha
• płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych – ok. 239,6 euro/ha
• płatność do powierzchni uprawy pomidorów – ok.
400,0 euro/ha
• płatność do powierzchni uprawy lnu – ok. 200,0 euro/ha
• płatność do powierzchni uprawy konopi włóknistych
– ok. 200,0 euro/ha.
Prezes ARiMR Andrzej Gross zapowiedział, że wnioski
złożone po 9 czerwca nie będą rozpatrywane.
P.S.

MELIORACJA GRUNTÓW ROLNYCH W KOLONII BODZANOWSKIEJ
    Po ośmiu latach starań sołtysa   wreszcie w   Kolonii Bodzanowskiej rozpoczęła się melioracja gruntów rolnych, która
obejmuje obszar 102 ha. Koszt całkowity inwestycji to 1259000
zł. Wykonawcą robót jest firma MERBUT Włocławek, która zatrudniła do prac  również naszych mieszkańców. Prace postępują sprawnie. Rolnicy nie mogą doczekać się końca inwestycji, ponieważ chcą jak najszybciej zacząć prace polowe. Mają
nadzieję, że wreszcie zakończą się utrudnienia z wjazdem na
pole, ponieważ tereny te są bardzo mokre, a dzięki ich melioracji uregulują się stosunki wodne.  
Sołtys Kol. Bodzanowskiej

WYPALANIE TRAW
    Wiosną Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz kolejny przeprowadzi ogólnopolska kampanię
wymierzoną przeciwko wypalaniu suchych traw. Agencja będzie apelować do mieszkańców obszarów wiejskich, ale
i także do całej opinii publicznej, o zaprzestanie tego zabójczego procederu.
Niestety, co roku pojawiają się podpalacze,  którzy robią to dla  „żartu” lub chwilowej radości z wzniecenia ognia. Często powodem ich działania jest też pokutujący w umysłach Polaków przesąd o nieszkodliwości tego procederu, a nawet rzekomym dobrym wpływie spalonej roślinności na jakość gleb. Nie zniechęcają i nie odstraszają ich informacje,
że w wyniku pożarów traw co roku giną ludzie i zwierzęta, owady, a wiele gruntów jałowieje. Nie robi na nich wrażenia,
iż ogień  trawi dobytek, a jego gaszenie niepotrzebnie angażuje zawodowych i ochotniczych strażaków w całej Polsce
i inne służby. ARiMR, podobnie jak i inne instytucje i służby państwowe – policja, straż pożarna, leśnicy, strażnicy
ochrony przyrody, straż rybacka,  stara się od lat przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku.
Wypalanie traw jest czynem zabronionym przez prawo. Jest to także jeden z najbardziej brutalnych sposobów
niszczenia środowiska. Wbrew utartym poglądom funkcjonującym w świadomości społecznej wypalanie nie
daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi wyłącznie szkody dla przyrody i samego człowieka. Najstraszniejsze jest to, że co roku w takich pożarach giną ludzie – najczęściej sami podpalacze. Bezpośrednią
przyczyną zgonu bywa zawał serca lub udar termiczny. Często podpalacza zaskakuje zmiana kierunku czy siły
wiatru, zwiększająca wielkość i gwałtowność płomieni, które potrafią odciąć drogę ucieczki. Tysiące pożarów
w skali kraju to także wyrzucanie do atmosfery dziesiątków ton tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych
związków chemicznych. Niepokojąco rośnie również liczba chorób nowotworowych, następują niekorzystne
zmiany w układzie kostnym, co też można połączyć z efektami pożarów. Polacy zapadają także z ich powodu
na choroby oczu, a smog atakuje układ oddechowy i powoduje wzrost natężenia chorób alergicznych.
P.S.
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA

  Wszyscy poczuli klimat zbliżających się Świat Bożego Narodzenia, kiedy
,,Muchomorki” przedstawiły inscenizację jasełkową. W świąteczny nastrój
włączyły się także ,,Krasnale”, które pięknie zaśpiewały piosenki o tematyce
świątecznej. Dzieci po raz kolejny zostały aktorami i z wielkim zaangażowaniem odegrały swoje role, prezentując umiejętności recytatorskie i wokalne.

    W styczniu nasi przedszkolacy uczestniczyli w drugiej edycji konkursu
plastycznego „Święci w naszych oczach” pt. „Wizerunek Świętego Mikołaja
– biskupa”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie. Laureatami konkursu zostali:
Iga Włochowicz – I miejsce, Kinga Marcinkowska – II miejsce, Amelia Konieczka i Laura Sikorowska – wyróżnienie.

    Święto Babci i Dziadka to uroczystoś pełna wzruszeń i radości. Szczęśliwe i rozpromienione twarze Babć i Dziadków po raz kolejny dały wyraz
temu, jak ważne są chwile spędzone wspólnie z wnukami.

    Karnawał to czas wesołej i radosnej zabawy, dlatego też z tej okazji
odbył się w naszym przedszkolu wspaniały bal. Wszystkie dzieci pięknie
prezentowały się w karnawałowych strojach i wesoło bawiły się z zaproszonymi rówieśnikami z oddziału przedszkolnego. Były kółeczka, wężyki
i wspólne śpiewy pod przewodnictwem wodzireja. Największą atrakcją balu
były bańki mydlane. Czas radosnej zabawy szybko minął... Pozostały jedynie wspomnienia.
    Przedszkolaki uczestniczyły w przedstawieniu pt. „Borsuk Bazyli wyrusza do miasta”. Każdy uważnie śledził perypetie przesympatycznego borsuka Bazylego, który nie znał podstawowych zasad ruchu drogowego i miał
duże problemy z poruszaniem się po metropolii. Bazyli wyszedł jednak cało
z opresji dzięki pomocy życzliwych mu osób. Teatrzyk był dla dzieci bardzo
interesującą lekcją, dzięki której utrwaliliśmy zasady bezpieczeństwa.
    „Chodzenie z Kozą” to jeden z najstarszych obrzędów zapustnych.
Dzieci z naszego przedszkola, podtrzymując kujawskie tradycje, spotkały
się z barwnym korowodem przebierańców. Wizyta „kozy” sprawiła radość.
W tym dniu nie zabrakło smacznych pączków.

   Uroczyście świętowaliśmy Dzień Kobiet. Chłopcy z naszego przedszkola nie zapomnieli o dziewczynkach i wszystkich paniach. Mali mężczyźni składali życzenia i zaśpiewali „Sto lat”. Nie otbyło się bez kwiatów
i słodkości. Wszystkie panie i dziewczynki dziękowały chłopcom za piękne
życzenia, pamięć i promienny uśmiech.
G. Szymczak

OŚWIATA I WYCHOWANIE
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PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU W PSP W ZAKRZEWIE
    Nowy Rok społeczność PSP w Zakrzewie przywitała tradycyjnie wystawieniem
Jasełek dla społeczności Zakrzewa i okolic przy okazji Święta
Trzech Króli. Jak co
roku widownia dopisała
i nasi mali aktorzy mogli zaprezentować swoje umiejętności przy pełnej sali w Domu Kultury. Wszystkim, którzy
znaleźli tego dnia czas, aby spędzić go z naszymi uczniami, serdecznie dziękujemy.
   Jak zwykle reprezentanci naszej społeczności wzięli udział
w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej
Pomocy Jerzego Owsiaka,
kwestowali na ulicach
Zakrzewa oraz podczas występów odbywających się
w Domu Kultury.
Nasi najmłodsi, czyli uczniowie klas I - III nie zapomnieli o swoich Babciach i Dziadkach. Przygotowali dla nich
występy, upominki i zaprosili na uroczystość do Domu
Kultury w Zakrzewie... . Nie zabrakło śmiechu i wzruszeń.
Dziadkowie mieli okazję obejrzeć “swoje skarby” na scenie, a wnuki podziękować za serce i oddanie.
  27 stycznia 2015 r.
dwójka naszych uczniów
– Kornelia Kowalczyk
z kl. VI i Marcel Borkowski
z kl. IV – odebrała nagrody w II Międzyszkolnym
Konkursie pt. „Święci
w naszych oczach”.
   I semestr w naszej
szkole zakończył się nie
tylko wystawieniem ocen,
ale i balem karnawałowym, który odbył się 31
stycznia 2015 r. Zabawę
urozmaicały konkursy i zabawy przygotowane przez
nauczycieli oraz słodki poczęstunek zorganizowany
przez Rodziców.
   Ferie zimowe nie
zdążyły się dobrze zacząć, a uczniowie klasy
VI spędzili czas na biwaku klasowym, podczas którego pracowali
nad tematem „Szkoła
bez przemocy”.
   Uczniowie należący do kółka turystyczno-krajoznawczego PSP w Zakrzewie uczestniczyli od początku roku
szkolnego w kilku wycieczkach. Na początku ferii dzieci wraz

z opiekunami pp. Lilianą Szymczak i Anną Bachtą, uczestniczyły w wycieczce do Torunia. Oprócz kształcenia umiejętności korzystania z publicznej komunikacji (PKP, PKS,
tramwaj) i propagowania aktywnego stylu życia, celem
wycieczki było zwiedzanie Młyna Wiedzy w Toruniu.
   8 marca tradycyjnie jest
w naszej szkole dniem wyjątkowym i bardzo uroczystym. Tegoroczne Święto
Kobiet również takie było.
Cała męska społeczność
naszej szkoły zadbała, by
Koleżanki i Panie wiedziały, że o nich pamiętali. Były
uprzejmości, uśmiechy, kwiatki, podarunki, ale także słodkie poczęstunki. A o godzinie 9.45 wszyscy nauczyciele,
pracownicy obsługi i uczniowie zgromadzili się na dolnym
korytarzu, by obejrzeć kabaretową część artystyczną
w wykonaniu chłopców z klas IV – VI.
   10 marca 2015 roku był dla uczniów naszej szkoły
świętem teatru. Najpierw uczniowie klas IV - VI, później
I - III wyjechali na spektakle do Teatru Miejskiego w Inowrocławiu. Starsi obejrzeli przedstawienie pt. „Chłopcy
z Placu Broni”, młodsi „Księżniczkę na ziarnku grochu”.
„Każde dziecko jest urodzonym przyrodnikiem.
Jego oczy z natury otwarte są na świat gwiazd, piękno kwiatów i cud życia.”
Ritu Chatourey

   Dzieci z klasy IV PSP w Zakrzewie realizują projekt
edukacyjny „W dziką stronę”, do którego zaangażowała
ich p. Anna Bachta – nauczyciel przyrody. Celem projektu jest budzenie wśród dzieci więzi z przyrodą, zachęcenia ich oraz rodziców i nauczycieli do wypraw na
łono natury: do lasu, na łąkę czy nad jezioro. Obecnie
realizowany jest kolejny etap, mianowicie cykle zajęć terenowych dla uczniów. 10 marca 2015 r. odbył się jeden
z pięciu cykli zajęć prowadzony przez trenera edukacji
ekologicznej. Do końca roku szkolnego zrealizowane zostaną pozostałe cykle.
   13 marca 2015r. odbył
się biwak, na którym klasa
V przygotowywała się do
obchodów Pierwszego Dnia
Wiosny. Dzięki nim na korytarzu szkolnym swoje ostatnie chwile spędzi symbol
Pani Zimy – Marzanna, ale
pojawiły się już także kolorowe motyle, które informują,
że już tuż-tuż najbardziej kolorowa pora roku – Wiosna.
Igor Skowroński, Anna Bachta, Kinga Włochowicz
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SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ
SZKÓŁ KATOLICKICH W SINIARZEWIE

WIZYTA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT
   12.12.2014r. uczniowie klas I-VI SP SPSK w Siniarzewie pod opieką nauczycieli wzięli udział w wycieczce do
Włocławka. Celem było poznanie specyfiki miejsca, jakim
jest schronisko dla zwierząt. Uczniowie podarowali podopiecznym schroniska pokarm, który zgromadzili podczas szkolnej zbiórki.
WARSZTATY I KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
   Przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia,
17.12.2014r. w naszej szkole zorganizowane zostały
warsztaty plastyczno-techniczne. W tym przedsięwzięciu wzięły udział dzieci z klas I-VI pod opieką nauczycieli
i wychowawców. Przygotowywano różnego rodzaju stroiki bożonarodzeniowe.
SPOTKANIE OPŁATKOWE U KSIĘDZA BISKUPA

   17 grudnia 2014 roku uczniowie naszej szkoły, na zaproszenie Biskupa Diecezji Włocławskiej Wiesława Alojzego Meringa, udali się do Pałacu Biskupiego w celu zaprezentowania krótkiego montażu słowno-muzycznego.
Podczas tej niecodziennej wizyty dyrektor szkoły p. Stella
Tomkiewicz złożyła Jego Ekscelencji życzenia bożonarodzeniowe oraz wręczyła prezent w postaci szopki wykonanej z piernika. Uczniowie otrzymali od ks. biskupa
kalendarze z Aniołami oraz słodką niespodziankę.
WIGILIA WSPÓLNOTOWA
   Po raz drugi w naszej szkole, w ostatni dzień przed
przerwa świąteczną, odbyła się Wigilia szkolna. Cała
uroczystość przebiegała w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości i pojednania. Nie zabrakło
Słowa Bożego o narodzeniu Dzieciątka Jezus. Były
także płynące z głębi serca życzenia, opłatek – symbol
chleba i wzajemnego przebaczenia oraz wspólnie śpiewane kolęd. Na odświętnie przygotowanym stole pojawiły
się wspaniałe wigilijne potrawy przygotowane przez kochanych i niezawodnych rodziców. Ten niezwykły dzień
pozwolił nam poczuć, że tworzymy wspólnotę i na zawsze
zapisał się w pamięci wszystkich uczestników.

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
   W tegorocznej edycji konkursu pt. ,,TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH”
zwyciężyli nasi uczniowie: I miejsce w konkursie recytatorskim zajęła Ewa Kotas – klasa VI, również I miejsce
w  onkursie plastycznym zdobyła Zuzanna Wiśniewska
– klasa VI. Nasi młodsi koledzy i koleżanki otrzymali
wyróżnienia w konkursie muzycznym. Radością i dumą
napełniła nas informacja, że nasza uczennica Oliwia
Łukomska została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Edi Pingwin z przyrody, zajmując 4. miejsce w Polsce, natomiast Dawid Szczerbiak otrzymał dyplom wyróżnienia, zajmując miejsce 7. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

   Dzień Babci i Dziadka to niezwykły czas nie tylko dla
dzieci, ale przede wszystkim dla Babć i Dziadków, których
zaprosiliśmy do naszej szkoły na atrakcje przygotowane
przez wnuczki i wnuków.

FINAŁ II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
„Święci w naszych oczach”
   Po raz drugi w naszej szkole 27 stycznia 2015 roku odbył się II Międzyszkolny Konkurs pt. „Święci w naszych
oczach”. Druga edycja związana była z postacią św. Mikołaja- biskupa z Miry. Temat przewodni tegorocznego
konkursu brzmiał: ,,Święty Mikołaj – niezwykły biskup”.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
WIZYTA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w WALENTYNOWIE
   Dzielni mali aktorzy z klas I-III bez żadnej tremy zaprezentowali najpiękniejsze polskie kolędy, wywołując łzy
wzruszenia i uśmiech na twarzach pensjonariuszy.

11

BAL KARNAWAŁOWO-WALENTYNKOWY
   Jak nakazuje tradycja w ostatnich dniach karnawału
uczniowie naszej szkoły wzięli udział w balu karnawałowym połączonym z świętowaniem walentynek.
Stella Tomkiewicz

WIEŚCI Z PSP W SĘDZINIE
Kiermasz Bożonarodzeniowy
   16 grudnia 2015r. odbył się w naszej szkole kiermasz bożonarodzeniowy. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali dekoracje świąteczne: stroiki, choinki,
bombki, mikołaje bałwany. Rada Rodziców włączyła się
w kiermasz, przygotowując różnego rodzaju smakołyki.
Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem. Zysk zostanie wykorzystany na przygotowanie atrakcji związanych z Dniem Dziecka.
B. Kurant, B. Błachowiak
WESOŁA NOWINA
   Tradycji stało się zadość – nasi uczniowie
wcielili się w bohaterów
jasełkowych
postaci.
Tym razem święta rodzina wpisała się w kulturę góralskiej braci. Nad
przebiegiem wydarzeń
czuwał baca. Uczniowie
swoje aktorskie zdolności mogli zademonstrować przed publicznością szkolną,
parafialną oraz na przeglądzie Jasełek w Aleksandrowie
Kuj. Udział w przeglądzie „Kolorowy Świat Jasełek” dał
możliwość zademonstrowania naszych aktorskich zdolności na scenie powiatu aleksandrowskiego. To wszystko
było możliwe dzięki pomocy i wsparciu rodziców naszych
dzieci – dziękujemy.
Leszek Gruzel
Z wizytą w teatrze
   Chętni uczniowie z klas IV-VI 14.01. i 2.02. udali się do
Teatru Miejskiego w Inowrocławiu, aby obejrzeć spektakle
pt. „W pustyni i w sieci” oraz „Pan Kleks”. Przedstawienia
wystawiał Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia i Wrocławski Teatr In-Art. Obcowanie ze
sztuką to z pewnością niezapomniane przeżycie.
			
Agnieszka Danafeld
„Babci i dziadka, przyznać to trzeba, każdemu
dziecku w życiu potrzeba.”
   27 stycznia odbyło się spotkanie, na które przybyli
szczególni goście. Świętowaliśmy bowiem Dzień Babci i Dziadka. Kluczowym punktem spotkania była część
artystyczna, podczas której Dziadkowie mogli zobaczyć,
jakie zdolności posiadają ich wnuczęta. Dzieci śpiewały
piosnki, tańczyły i recytowały wiersze. Goście byli wzruszeni. Kolejną niespodzianką dla naszych gości były własnoręcznie wykonane przez dzieci upominki. Na koniec
wszyscy rozkoszowali się pysznymi ciastami domowego
wypieku. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze.
		
Anna Sarnowska

Mamy laureata!
   Aleksandra Ochocińska, uczennica klasy VI została
Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Nagrodzony
został trud włożony w przygotowanie do konkursu. Ola
musiała bowiem przeczytać wiele książek, a jej wiedza
i  miejętności z języka polskiego poszerzone zostały o treści podstawy programowej III etapu edukacyjnego, czyli
gimnazjum. W związku z otrzymanym tytułem Ola jest
zwolniona z odpowiedniej części sprawdzianu szóstoklasisty, a na zaświadczeniu otrzyma z tej części najwyższy
wynik. Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Agnieszka Danafeld
„Śpiąca Królewna”
  15.02.15r. w naszej
szkole działy się cuda…
Pojawiło się mnóstwo
wróżek, wraz z nimi przybył król z królową i swoją
świtą, a także urodziła się
królewna, która szybko
dorosła i wyszła za mąż
za młodego, przystojnego
księcia. A wszystko to za
sprawą przedstawienia teatralnego pt. „Śpiąca Królewna”, które zostało wystawione przez naszych uczniów dla
mieszkańców Sędzina i okolic. Rada Rodziców przybyłych gości poczęstowała kawą, herbatą i słodkościami. To
była udana impreza.
Agnieszka Danafeld
ZABAWA KARNAWAŁOWA
   Coroczną
tradycją
naszej szkoły jest organizowanie zabawy karnawałowej. W tym roku
uczniowie w   przepięknych przebraniach wzięli
udział w konkursie na oryginalny strój karnawałowy. Oj, bardzo trudno było
wyłonić
zwycięzców…
Dzień ten obfitował w mnóstwo atrakcji i niespodzianek.
Całą zabawę uświetniła oprawa muzyczna w wykonaniu
pana Radosława Matuszewskiego.
					
Leszek Gruzel

OŚWIATA I WYCHOWANIE
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TO WYDARZYŁO SIĘ W GIMNAZJUM
Europejskie wojaże
z Comeniusem
   Młodzież gimnazjalna w tym roku szkolnym realizuje program Comenius. W jego ramach uczniowie i opiekunowie
dwukrotnie wyjeżdżali do krajów partnerskich w południowej
Europie.
Comenius – Włochy –
grudzień 2014 r.
  Od 15 do 19 grudnia
2014 roku cztery uczennice – Nicola Błachowiak,
Katarzyna Kopaczewska,
Agnieszka Kurtys i Sara
Wisniewska oraz dwie nauczycielki – pp. Monika
Gołaś i Anna Grabowska
przebywały w Kalabrii w mieście Corigliano. W tym czasie
spotkały się z merem miasta, włoską szkołą i jej uczniami,
podziwiały widoki znad Morza Jońskiego. Wszyscy uczestnicy prezentowali obyczaje
związane ze Świętami Bożego Narodzenia.
By poznać miejscową tradycję,
odwiedzili zakład przetwórstwa
klementynek i fabrykę lukrecji,
która od stuleci należy do jednej z miejscowych rodzin. Dba
ona o podtrzymywanie rodzimej produkcji wyrobów z tych
korzeni. Ponieważ tematyka
realizowanego projektu dotyczy dziennikarstwa, zorganizowano także wizytę w lokalnym oddziale telewizji RAI. Uczniowie
i opiekunowie zwiedzili studia z profesjonalnym sprzętem, mogli
z bliska przyjrzeć się, jak powstają programy informacyjne, a także
spróbować swoich sił w roli dziennikarzy.
Atrakcją pobytu we Włoszech była wycieczka nad
Morze Tyrreńskie. W uroczej
miejscowości Pizzo Calabro
nad Zatoką Santa Eufemia
podziwiano wspaniałe klifowe wybrzeże, a w Reggio
Calabria Państwowe Muzeum Archeologii i wystawę
rzeźby z brązu. Finałem wyprawy był wspólny spacer
przepiękną promenadą nad Cieśniną Mesyńską, z której
rozpościerał się wspaniały widok na Sycylię.
Po trzech dniach wypełnionych atrakcjami we włoskim stylu
grupa z Kasprowicza szczęśliwie wróciła do Polski.
Comenius – Hiszpania – marzec 2015 r.
   Od 9 do 13 marca 2015 roku odbył się kolejny wyjazd w
ramach programu Comenius. Tym razem uczniowie – Marta
Wieteska, Sebastian Michalak i Artur Świercz i nauczyciele – pp. Monika Gołaś i Ryszard Modrzejewski przebywali w Murcie, mieście i regionie w południowo – wschodniej
części Półwyspu Iberyjskiego.
Pierwszy dzień pobytu zaczął się od powitania w szkole.
Hiszpanie zachwycili swoich gości imponującym zapleczem
sportowym i barwnymi strojami regionalnymi. Niektóre z klas
zaprezentowały tematyczne programy artystyczne dotyczące poszczególnych regionów Hiszpanii. Tradycyjne tańce
przy dźwiękach iberyjskiej muzyki były radosne, energetyzujące rytmem i choreografią. Po południu uczniowie wraz z rodzinami goszczącymi ich w swoich domach przygotowywali
regionalne posiłki, nauczyciele z kolei wzięli udział w warsztatach, podczas których pokazano, w jaki sposób piecze się
regionalne ciastka – Bonache – nadziewane mięsem.
Następnego dnia przedstawiciele każdego z państw zastawili stoły regionalnymi specjałami, które przygotowali

wcześniej. Uczestnicy kosztowali wielu pysznych potraw,
a uczniowie ubrani w tradycyjne
stroje opowiadali o nich, szlifując swój angielski. Z polskiego
stołu najszybciej znikały swojskie kiełbaski i piernik.
Zadowoleni, bo najedzeni, uczniowie i nauczyciele ruszyli
zwiedzać okolice – najciekawsze zakątki Murci. Wśród nich
były zabytkowe kamienice, główne place, na których leniwie
toczyło się powszednie życie pełnych optymizmu i wiecznie
uśmiechniętych Hiszpanów. Najważniejszym punktem tej
wędrówki była katedra i imponująca wieża, z której rozpościerał się wspaniały widok na miasto.
Ostatniego dnia wszyscy udali się do Kartageny – uroczego miasta położonego nad Morzem Śródziemnym 40 km od
Murci. To bardzo ważne historyczne
miejsce z wieloma zabytkami, bogatą przeszłością, której wycieczkowicze mogli przez chwilę doświadczyć,
zwiedzając Zamek, ruiny starożytnego miasta, teatr antyczny. Odpoczywano na łodzi, z której podziwiano
wspaniałe klifowe wybrzeża w pobliży Kartageny.
Uczestnicy wyprawy zaznali hiszpańskiej gościnności,
uczniowie nawiązali nowe przyjaźnie i, jak stwierdzili w drodze powrotnej, chętnie by tam zostali trochę dłużej, zwłaszcza, że wszystkich rozpieszczała pogoda – tylko słońce i błękitne niebo.
Z Kasprowiczem i Wiosną pod rękę
   20 marca tradycyjnie gimnazjaliści obchodzili Święto Szkoły w doborowym towarzystwie Jana Kasprowicza i Wiosny.
Tego dnia bowiem organizujemy Dzień Patrona i Powitanie
Wiosny. Pomysłodawcami i prowadzącymi byli drugoklasiści. Przygotowali szereg atrakcji, między innymi przedstawili
Koleżankom i Kolegom
prezentacje multimedialne o Janie Kasprowiczu,
zorganizowali
konkursy
tematyczne, np. układanie z rozsypanek wyrazowych wierszy naszego
patrona, przygotowywanie
kolażu o poecie Kujaw,
rozwiązywanie tematycznych quizów. A potem było
barwnie i kolorowo, bo wspólnie topiliśmy Marzannę oraz
piekliśmy kiełbaski w ognisku. Naprawdę pyszna i radosna
zabawa dla wszystkich.
Z ostatniej chwili
• Trzecioklasiści zaliczyli swój drugi próbny egzamin, by
poćwiczyć przed właściwymi zmaganiami z różnymi
przedmiotami. Właściwy czas sprawdzenia ich stanu wiedzy nastanie wkrótce – od 21 do 23 kwietnia. Trzymajmy
za nich kciuki!
• 24 marca w Gimnazjum im. J. Kasprowicza odbyła się,
jak co roku, Giełda Szkół dla klas trzecich i ich Rodziców.
Pora bowiem najwyższa podjąć decyzję, co dalej. Do zakończenia nauki gimnazjalnej już niedaleko.
• Społeczność gimnazjalna gratuluje swojej Koleżance
z klasy III a Adriannie Kapelak, która uzyskała tytuł laureatki w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego, co
zwalnia ją z egzaminu gimnazjalnego z tego przedmiotu.
Ada to „łebska” dziewczyna, już po raz trzeci jest stypendystką Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego
w ramach programu „Zdolni – NA START!”. Dzięki niemu
rozwijała humanistyczne zainteresowania, z którymi, jak
sama twierdzi, wiąże swoją przyszłość.
Monika Gołaś, Ana Lewandowska
Violetta Werner

KULTURA, SPORT, REKREACJA
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VII TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
   26 lutego został rozegrany VII Turniej tenisa stołowego o puchar Wójta
Gminy Zakrzewo. Uczestniczyło w nim osiemnastu zawodników.
Pierwsze miejsce i Puchar Wójta wywalczył Przemysław Ratajczyk, drugie miejsce – Radosław Kryszak, trzecie miejsce – Krzysztof Kurdupski.
Pozostali zawodnicy biorący udział w turnieju:
Tadeusz Lipowski, Łukasz Pietrzak, Waldemar Rybacki, Łukasz Szydłowski,
Rafał Kulpa, Robert Szydłowski, Arkadiusz Szydłowski, Piotr Roszak, Dawid
Estkowski, Radosław Malinowski, Mateusz Obiała, Krzysztof Soliński, Marcin Szopski, Robert Kulpa, Mieczysław Szczerbiak.
Wszyscy zawodnicy Turnieju otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody
rzeczowe.
   Zwycięzcy gratulujemy, a wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział
w Turnieju i sportową walkę.

R. Ćwikliński

WIEŚCI Z KOLONII BODZANOWSKIEJ
Dzieje się u nas, oj dzieje…
   Jeszcze w grudniu 2014 roku mieszkanki wsi wybrały ze swojego grona zarząd Koła Gospodyń Wiejskich. Przewodniczącą została p. Renata Kornacka, wiceprzewodniczącą p. Marianna Urbańska, skarbnikiem p. Anna Bugalska,
a sekretarzem p. Iwona Kapelak. W komisji rewizyjnej zasiadają pp. Renata Stanna, Wioletta Chejmanowska i Krystyna Jackowska. Do Koła zapisały się 32 panie. Powodzenia na nowej drodze!
   Karnawał był w tym roku wyjątkowo krótki. W naszej wiosce zakończyliśmy go
mocnym akcentem. Panie z KGW zorganizowały w romantycznej scenerii „Bodzanowskie walentynki” – spotkanie zakochanych. Nastrojowa muzyka, czułe objęcia, głębokie spojrzenia, miłosne wyznania, „amore vincit omnia”. Zawitali również przebierańcy, wprowadzając nieco wesołego zamieszania. Możemy sobie
pogratulować udanej imprezy i wzajemnie podziękować za świetną współpracę,
mimo że czasu było naprawdę niewiele.

„Babskie pogaduchy”
   Dzień Kobiet świętowałyśmy w tym roku 9 marca. W czasach, kiedy normalność przegrywa z wszechobecnym Internetem, a obowiązków jest cała masa, panie – mieszkanki naszej uroczej wioski – wygospodarowały sobie czas, aby wyjść
z domu i w miłej atmosferze się spotkać. Gwar rozmów prowadzonych nad filiżanką aromatycznej kawy daje nadzieję na częstsze spotkania. Najlepsze życzenia,
drogie Panie!
KGW Kolonia Bodzanowska

KONCERT Z OKAZJI 8 MARCA
   8 marca w Domu Kultury w Zakrzewie gościliśmy muzyków z Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Wagańca na
koncercie dedykowanym Paniom z okazji Dnia Kobiet. Koncert poprowadził kapelmistrz p. Roman Organiściak.
Wszystkim, którzy przybyli na koncert, serdecznie dziękujemy.
Bartosz Podobieński

TENIS STOŁOWY W DOMU KULTURY
   W każdą środę w godzinach od 17:00 do  20:00 zapraszamy miłośników tenisa stołowego. W sali widowiskowej DK
udostępniamy dwa stoły. (Paletki i piłeczki we własnym zakresie.)
B.P.
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ZUMBA W DOMU KULTURY!!!
ZAPRASZAMY!!!
Zapraszamy wszystkich na zajęcia Zumby.
   Czym jest Zumba – taniec zainspirowany połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness. Treningi
w każdy poniedziałek od 23 marca o godzinie 17:30 w sali widowiskowej Domu Kultury; koszt 20 zł za miesiąc od osoby.
Bartosz Podobieński

ROZGRYWKI TENISOWE W KOLONII BODZANOWSKIEJ
   Podczas ferii zimowych   w świetlicy   sołtys zorganizował turniej
tenisa stołowego. Odbywał się on w 3 kategoriach: do lat 12, do 18
lat, powyżej 18 lat.
W pierwszej kategorii zwyciężył Radosław Rybacki, w drugiej Łukasz Kornacki,  a w trzeciej Radosław Malinowski. Wyżej wymienieni
zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez sołtysa.  
Sołtys – Andrzej Wąsikowski

   W minionym roku biblioteka wzbogaciła się o 501 pozycji książkowych. Księgozbiór jest systematycznie
uzupełniany nowościami wydawniczymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W tym roku biblioteka przystąpiła do katalogowania w MAK+ – jest to jedyny system biblioteczny w Polsce
tworzący katalog centralny wszystkich korzystających z niego bibliotek. Czytelnicy korzystający z tego systemu mają dostęp do  księgozbioru on line na szukamksiążki.pl.
Biblioteka w Zakrzewie ma swoją  stronę internetową  www.gbpzakrzewo.naszabiblioteka.com
									
E. Krzyżaniak

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO „KARP”
   Zima dobiega końca. Łagodny jej przebieg na pewno będzie miał wpływ na życie w wodzie. Ryby w świetnej
kondycji przystąpią do tarła. Dużych ryb w naszych stawach jest coraz więcej. To efekt corocznych zarybień oraz
mody, jaka zapanowała wśród wędkarzy. Wypuszczanie dużych osobników zapoczątkował Mirosław Chrząszcz. Osób takich jest coraz więcej. Nawet na zebraniu walnym uchwalono, iż karpie powyżej 60 cm (około 5 kg)
po złowieniu należy wypuszczać z powrotem do wody jako tzw. matecznik. Oczywiście fajnie zrobić sobie z taką
rybą zdjęcie oraz zważyć – by brać udział w corocznym
konkursie na największą rybę. W 2014 roku największą
rybą wyłowioną ze stawu „Olszynki” był szczupak o wadze 6,5 kg. Okaz został złowiony przez Stanisława Regina z Michałowa.
   We władzach Stowarzyszenia Wędkarskiego
„KARP” zmiany. Po odwołaniu dotychczasowego Prezesa i rezygnacji niektórych członków zarządu – wybrano nowe władze. Obecnie prezesem stowarzyszenia jest p. Wojciech Król, wiceprezesem p. Mirosław
Chrząszcz, skarbnikiem p. D. Szopa, sekretarzem
p. T. Dankiewicz. W skład Zarządu wybrano również
p. Sebastiana Wochnę.
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   Nowy Zarząd – nowe wizje Stowarzyszenia. Wędkarstwo to relaks, odpoczynek. Dzięki wsparciu ze strony wójta oraz radnych Gminy Zakrzewo Stowarzyszenie to funkcjonuje. Dziękujemy za Ich pomoc.
Przygotowujemy się do zarybiania stawów. Dzięki współpracy z kolegami ze Stowarzyszenia „OKOŃ”
z Gniewkowa nasi wędkarze mogą spodziewać się brań amurów, karpi czy też jesiotrów. Zachęcamy
wszystkich miłośników moczenia kija, którzy jeszcze się nie zapisali, by dołączyli do nas. Im więcej osób,
tym więcej pomysłów i możliwości na uatrakcyjnienie hobby, którym jest wędkarstwo.
Zarząd

FERIE Z DOMEM KULTURY
   Od 16.02.15r.do 20.02.15r. Dom Kultury
w Zakrzewie zorganizował dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych cykl zajęć:
plastyczne, integracyjne, zabawy ruchowe
oraz niezwykle ciekawe spotkanie z Teatrem Maska z Krakowa. Uczestnicy poznali historię polskiego stroju narodowego.
Podczas ferii odbyły się także wyjazdy do
kina Cinema City w Toruniu oraz na lodowisko Mentor w Toruniu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy brali aktywny udział
w zajęciach, rodzicom i opiekunom. Specjalne podziękowania dla pp. Tadeusza Lipowskiego oraz Andrzeja Kuczyńskiego za
pomoc przy wyjeździe na lodowisko oraz p.
Monice Sicińskiej-Podobieńskiej za wsparcie i przygotowanie zajęć.
Z oferty skorzystało 40 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzewo.

Bartosz Podobieński

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA EDEN ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

   Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież do udziału w zajęciach Świetlicy
EDEN. W ofercie wiele atrakcji – wyjazdy, biwaki, zajęcia teatralne, gry playstation.
Świetna zabawa i humor gwarantowane…
Monika Sicinska-Podobieńska

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
ZAKRZEWO 2015
   W Gminie Zakrzewo po raz kolejny włączono się w akcję Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W roku
2015 kierownikiem Gminnego Sztabu był dyrektor Domu Kultury  p. Bartosz Podobieński.
Finał współorganizowały dwie szkoły podstawowe z Sędzina i Zakrzewa, przedszkole i gimnazjum naszej
Gminy. Do sztabu WOŚP w Zakrzewie przyłączyli się po raz kolejny   wolontariusze z Gminy Bądkowo.
Łącznie było 50 wolontariuszy – 26 osób z Gminy Bądkowo oraz 24 z Gminy Zakrzewo.
Impreza rozpoczęła się o godz. 15:00 występem Gminnej Orkiestry Dętej przy Zarządzie OSP w Zakrzewie. W programie artystycznym zaprezentowali się uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum. Nie
zabrakło popisów dzieci i młodzieży z sekcji działających w Domu Kultury, m.in. sekcji tańca nowoczesnego

oraz zespołu rockowego „ACETYLEN”. Występy przerywane
były licytacjami gadżetów zakupionych przez sztab oraz podarowanych przez wielu ofiarodawców. Do zlicytowania było ponad
100 gadżetów  o różnej wartości
finansowej: kosze słodyczy, kupony na zabiegi pielęgnacyjne,  
wyroby rękodzieła artystycznego
i wiele innych ciekawych rzeczy.
Najdroższym gadżetem wylicytowanym przez wójta Gminy Zakrzewo p. Artura Nenczaka był
kubek 23. Finału WOŚP.
Podczas imprezy sprzedawane
były również gadżety wykonane przez dzieci    i młodzież ze
szkół podstawowych, gimnazjum,
Domu Kultury oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Działał bar, w którym kupić
można było ciasto, kawę, żurek oraz napoje przygotowane przez Radę Rodziców PG w Zakrzewie oraz
ufundowane przez Dom Kultury w Zakrzewie.
   O godz. 20:00 w niebo poszybowało „Światełko do Nieba”, które zakończyło 23. finał WOŚP w Zakrzewie.
Sponsorami 23. Finału WOŚP w Zakrzewie byli: Urząd Gminy w Zakrzewie, Dom Kultury  w Zakrzewie, Firma
„AGROPOL” p. M. Kowalczyk, Firma „MASDROB” pp. B. M. Chojnickich, Firma „SŁAW-BUD” pp. A. S. Tobjaszów, sklep „KONICZYNKA”  p. B. Matusiak, p. E. Wawrzyniak, Sklep „EWMAR”  p. A. Promińskiego,
sklep „Bożena” p. B. Lewandowskiej, P.H.U. „LEO” pp. B.K. Sobczaków, Ośrodek Szkolenia Kierowców
„TATER”  p. S. Niedziałkowski.
Fundatorami gaegodżetów byli: Dom Kultury w Zakrzewie, dyrektor Zespołu Szkół  w Zakrzewie p. A. Lewandowska, Centrum Zdrowia i Urody z Aleksandrowa Kujawskiego, Sklep Spożywczo-Przemysłowy
p. M. Kraszewskiej z Sędzina, p. Mikołaj Werner ze Straszewa, p. Anita Kurtys z Bachorzy, P.H.U. „LEO”
pp. B. K. Sobczaków, Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Firma „SŁAW-BUD” pp. A. S. Tobjaszów,
p. M. Mroczkowska ze Straszewa, Szkoła Specjalna z Aleksandrowa Kuj.,  p. A. Trzyna z Zakrzewa, p. A. Jakubczak z Dąbrowy Biskupiej, p. E. Stronikowska z Dąbrowy Biskupiej, p. M. Mańkowska z Zakrzewa.
Łącznie udało się zebrać kwotę 22 998,89 zł  - Gmina Zakrzewo 13 933, 82zł, Gmina Bądkowo 9 065,07 zł.
   Wszystkim ofiarodawcom, kupującym i osobom, które aktywnie włączyły się  w organizację imprezy składamy wyrazy podziękowania.
Gminny Sztab WOŚP w Zakrzewie
Bartosz Podobieński

UWAGA MIESZKAŃCY
   Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców dokonujemy, z dniem 1 maja bieżącego roku,
zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Zakrzewie: wtorek 7.30-17.00; piątek 7.30-14.00; pozostałe
dni bez zmian.
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