KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO
nr 2 • 2007

DWA SŁOWA
Absolutorium
udzielone
str. 3

Inwestycje
drogowe
str. 4

str. 13

Osiągnięcia
naszych uczniów
str. 13

•

www.czernikowo.pl

•

DwaSlowa2:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

27.6.2007

13:09

Page 2

W NUMERZE
Absolutorium udzielone
Biedna Gmina Czernikowo?
Budowa oczyszczalni przyzagrodowych
Inwestycje drogowe
Kontynuacja inwestycji
Zmiana lokalizacji targowiska gminnego
Świadczenia rodzinne
okres zasiłkowy 2007/2008
Szkolenia „Czyż-nie“ - podsumowanie
Wyniki wyborów sołeckich
Sportowo i biesiadnie w Osówce
Stadion już wkrótce
Strażackie „Dwa Słowa“
Pożegnanie proboszcza
Parafialny Dzień Dziecka
Powiatowy Festiwal Piosenki Łagodnej
Osiągnięcia uczniów naszych szkół
I znów są wakacje....

3
3
4
4
5
6
6
7
8
9
10
10
12
12
13
13
15

NASZA OKŁADKA

URZĄD GMINY CZERNIKOWO
ul. Słowackiego 12
tel.: 0 54 287 50 01, faks: 0 54 287 50 13
www.czernikowo.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: toruński
Wójt: Zdzisław Gawroński
Powierzchnia: 169,37 km2
Liczba sołectw: 17

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY
GMINY CZERNIKOWO

nakład: 2000 egz.
Wydawca: Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12, Czernikowo
tel. 054 287 50 01, fax 054 287 50 13
e-mail: info@czernikowo.pl

Prosimy o przesyłanie swoich uwag i propozycji
na powyższy adres.
Piotr Murszewski (redaktor naczelny)
Zdjęcia są własnością
Urzędu Gminy Czernikowo
Projekt graficzny i skład:
Studio Trzy Kwadrat s.c.
tel. 056 66 05 300, 601 67 33 11, biuro@studio3kwadrat.pl
Druk: Artis Poligrafia
Ok∏adka: str. 1 - Jezioro w Steklinie, str. 16 - Panorama Czernikowa

2

DwaSlowa2:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

27.6.2007

13:09

Page 3

Wszystkim mieszkańcom gminy Czernikowo, u progu sezonu wakacyjnego 2007
składamy życzenia udanych, słonecznych wakacji, wolnych od trosk życia codziennego.
Bezpiecznego wypoczynku, miłych spotkań, okazji do uśmiechu
oraz wielu chwil wartych wspomnień.
Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Makowski

Wójt Gminy Czernikowo
Zdzisław Gawroński

AKTUALNOŚCI
ABSOLUTORIUM
UDZIELONE
G∏ównym punktem porzàdku obrad sesji Rady
Gminy w Czernikowie w dniu 27 kwietnia 2007
r. by∏a sprawa zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania bud˝etu za 2006 r. oraz
udzielenia Wójtowi absolutorium. Radni
przed g∏osowaniem w tej sprawie zapoznali si´
z uchwa∏à sk∏adu orzekajàcego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, która pozytywnie zaopiniowa∏a sprawozdanie z wykonania
bud˝etu. Na podstawie tego dokumentu Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Czernikowie
wnioskowa∏a o udzielenie Wójtowi absolutorium
z wykonania bud˝etu. Wniosek w tym zakresie
tak˝e zosta∏ pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnà Izb´ Obrachunkowà. Radni po zapoznaniu si´ z w/w opiniami jednog∏oÊnie podj´li
uchwa∏´ o przyj´ciu sprawozdania z wykonania
bud˝etu i udzielili Wójtowi Gminy Czernikowo
absolutorium za 2006 r.

Biedna Gmina
Czernikowo?
W ostatnim czasie w kilku programach telewizyjnych przedstawionych przez TVP3 Bydgoszcz ukazano naszà gmin´ jako reprezentanta najbiedniejszych jednostek samorzàdowych w województwie. Podstawà do formu∏owania takich wniosków by∏a przygotowana
przez Urzàd Marsza∏kowski lista gmin o najni˝szych dochodach w∏asnych. Przy jej opracowywaniu wzi´to pod uwag´ dochody z podatków: rolnego, leÊnego, od nieruchomoÊci,
Êrodków transportowych, udzia∏ w podatku
dochodowym od osób fizycznych. Nasza gmina ze wzgl´du na swojà specyfik´ ma niskie
dochody z w/w tytu∏ów. Wynika to z faktu, ˝e
ponad 40% powierzchni gminy to lasy. Kilka-

Po g∏osowaniu Wójt podzi´kowa∏ Radnym
za to, ˝e tak pozytywnie oceniajà jego prac´, czego przyk∏adem jest jednog∏oÊne podj´cie
uchwa∏y. Wyrazi∏ ponadto nadziej´, ˝e jego
wspó∏praca z Radà Gminy nadal b´dzie dobra,
rzeczowa i konstruktywna.

dziesiàt procent powierzchni to grunty V i VI klasy, które sà zwolnione z podatku
rolnego. Na terenie naszej gminy nie funkcjonujà tak˝e du˝e zak∏ady, które zasila∏yby jej
bud˝et podatkiem od nieruchomoÊci. Wskazane wy˝ej przyczyny powodujà, ˝e dochody,
które wzi´to pod uwag´ przy ustalaniu wskazanej listy nie sà wysokie. Dla porównania
chcia∏bym wskazaç, ˝e lista „najbiedniejszych” gmin województwa liczy 22 jednostki
samorzàdowe. Na liÊcie tej znalaz∏a si´ mi´dzy innymi Gmina Obrowo, która ma dochody w∏asne niewiele wi´ksze od naszej gminy
pomimo znacznie wi´kszego zurbanizowania
i uprzemys∏owienia. W naszej ocenie sposób
prezentacji wiadomoÊci w TVP3 jest krzywdzàcy dla gminy i jej mieszkaƒców. Nie ulega
wàtpliwoÊci, ˝e wskaêniki ekonomiczne lokujà nas wÊród gmin o najni˝szych dochodach
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w∏asnych. Przy zachowaniu obiektywizmu zauwa˝ono by, ˝e pomimo to jest ona w czo∏ówce gmin naszego województwa, je˝eli wziàç
pod uwag´ wielkoÊç nak∏adów inwestycyjnych. W ostatnich latach przekraczajà
one 30% bud˝etu gminy. Wydaje nam si´ tak˝e, ˝e na naszym terenie sà bardziej reprezentacyjne obiekty ni˝ budynek naprzeciwko
cmentarza, znajdujàca si´ obok niego by∏a
stacja benzynowa czy stacja kolejowa.

Na marginesie naszego komentarza nale˝y
zaznaczyç, ˝e znalezienie si´ na wspomnianej
liÊcie jest z punktu widzenia gminy i jej
mieszkaƒców korzystne. Daje to, mo˝liwoÊç
ubiegania si´ o Êrodki na realizacj´ inwestycji
gminnych z Funduszu Wsparcia, który zarzàd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego utworzy∏, aby pomóc gminom o najni˝szych dochodach w rozwoju i poprawie poziomu ˝ycia
mieszkaƒców.

BUDOWA OCZYSZCZALNI

ca lipca zostanie zakoƒczona procedura przetargowa i podpisana umowa z wykonawcà.
Prace ruszà najprawdopodobniej od poczàtku
sierpnia. KolejnoÊç realizacji inwestycji zostanie ustalona z wykonawcà
Poruszajàc temat oczyszczalni przypominamy obecnym i przysz∏ym ich u˝ytkownikom
o obowiàzku u˝ywania, zgodnie z zaleceniami
wykonawcy, aktywatorów bakteryjnych
do osadników. Mo˝na je nabyç w wi´kszoÊci
sklepów z mat. ogrodniczymi lub rolniczymi
oraz w Gminnym Zak∏adzie Komunalnym.
Informujemy jednoczeÊnie, ˝e u˝ytkownicy
oczyszczalni powinni przechowywaç dowody
zakupu aktywatorów, poniewa˝ w przypadku
stwierdzenia awarii pierwszà czynnoÊcià b´dzie ustalenie czy oczyszczalnia by∏a prawid∏owo u˝ytkowana. Je˝eli u˝ytkownik nie b´dzie w stanie udowodniç swojej starannoÊci
w tym zakresie, zostanie obcià˝ony kosztami
naprawy.

PRZYZAGRODOWYCH

W poprzednim numerze naszego pisma informowaliÊmy Paƒstwa, ˝e Urzàd Gminy podpisa∏ 50 umów na budow´ przydomowych
oczyszczalni Êcieków. W tym roku inwestycje
te realizowane b´dà w gospodarstwach rolnych oraz 5 przy budynkach gminnych.
W zwiàzku z tym, ˝e liczba osób zainteresowanych takim uregulowaniem kwestii Êcieków
jest nadal du˝a, jeszcze w tym roku planowane sà zapisy na 2008 r. Szczegó∏owe informacje w tym zakresie podane zostanà w nast´pnym numerze naszego pisma, a ponadto b´dzie je mo˝na uzyskaç od po∏owy wrzeÊnia
w Urz´dzie Gminy w pokoju nr 13.
W chwili obecnej zakoƒczy∏y si´ prace projektowe zwiàzane z tà inwestycjà. Nast´pnym
etapem b´dzie og∏oszenie przetargu na wykonanie oczyszczalni. Przewidujemy, ˝e do koƒ-

INWESTYCJE
DROGOWE
Podobnie jak w latach poprzednich wiosna
i lato sà czasem realizacji inwestycji drogowych. W tym roku planowane jest wykonanie
wielu zadaƒ w tym zakresie. Obecnie trwajà
prace na drodze mi´dzy Wygodà a Witow´˝em. Nawierzchnia istniejàcej tam drogi jest
utwardzana gruzem betonowym. Wykonywanie jej w tej technologii jest znacznie taƒsze
od kamienia wapiennego, a zarazem umo˝liwia pokrycie jej w przysz∏oÊci nowà
nawierzchnià metodà tzw. wg∏´bnego bitumowania.
W czerwcu zosta∏ og∏oszony przetarg na odnow´ i remont nawierzchni drogi na ul. Góry.
Wspomniana inwestycja dotyczy fragmentu,
który zosta∏ wykonany z frezu asfaltowego.
W wyniku intensywnej eksploatacji tej drogi
m.in. przez samochody wo˝àce drewno i materia∏y budowlane na drogi leÊne stan jej nawierzchni uleg∏ znacznemu pogorszeniu.
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W ramach prac planowane jest uzupe∏nienie
ubytków i pokrycie jej na ca∏ej d∏ugoÊci emulsjà asfaltowa i grysem kamiennym.
W najbli˝szym czasie og∏oszony zostanie
przetarg na wykonanie nowych nawierzchni
jezdni na ul. Osiedle M∏odych. W tym roku
planowane jest wykonanie prac na pierwszej
alejce od ul. Targowej. Projekt natomiast
obejmuje ca∏e osiedle, przy czym nast´pne
etapy realizowane b´dà w kolejnych latach.
W bie˝àcym numerze naszego pisma informujemy Paƒstwa o zaliczeniu przez Zarzàd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego naszej
gminy do najbiedniejszych jednostek samorzàdu terytorialnego. Nie jest to powód
do chluby dla naszej gminy daje jednak mo˝liwoÊci pozyskania Êrodków na inwestycje.
W celu pomocy gminom o najni˝szych dochodach w∏asnych zosta∏ utworzony Fundusz
Wsparcia, z którego majà byç finansowane
kluczowe i prorozwojowe projekty samorzàdów. W przypadku uzyskania wsparcia z tego
êród∏a planujemy przeprowadziç szereg inwestycji drogowych na drogach gminnych
utwardzonych kruszywem wapiennym, ∏àczàcych drogi powiatowe lub drog´ krajowà nr 10
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z drogami powiatowymi. Planowane prace polegaç majà na pokryciu nawierzchni dróg
emulsjà asfaltowà i grysem metodà tzw.
wg∏´bnego bitumowania. Wspomniane inwestycje zamierzamy wykonaç na drogach
gminnych o ∏àcznej d∏ugoÊci 7,5 km. Szacujemy, ˝e wartoÊç tej inwestycji wyniesie blisko 1
mln z∏. Zdajemy sobie spraw´, ˝e mo˝emy nie
otrzymaç wsparcia na wszystkie planowane
inwestycje dlatego nie wymieniamy w niniejszym artykule konkretnych zadaƒ. Zrealizowane zostanà tylko te zadania, na które dofinansowanie przeka˝e Urzàd Marsza∏kowski.
Z zadaƒ drogowych, które b´dà realizowane
na terenie naszej gminy wspomnieç nale˝y
o odtworzeniu nawierzchni drogowych
w Czernikowie co zwiàzane jest z przebudowà

sieci wodno-kanalizacyjnej. Zgodnie z podpisanà umowà wykonawca zobowiàzany jest
przywróciç stan sprzed inwestycji. Z jego zapewnieƒ wynika, ˝e prace drogowe zrealizowane zostanà do koƒca sierpnia.
Integralnà cz´Êcià infrastruktury drogowej
sà chodniki. Podobnie jak w latach poprzednich planowane jest wykonywanie ich wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Toruniu.
Poczàtkowo planowano wykonanie nowych
chodników wzd∏u˝ ul. Targowej. Jednak
w zwiàzku z faktem, i˝ w wyniku przeprowadzonych tam prac w ramach przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej grunt jest s∏abo zag´szczony, podj´to decyzj´ o wykonaniu
chodnika z miejscami parkingowymi na ul.
Targowej od ul. Góry do ul. Zajàczkowo.

Kontynuacja
inwestycji

scu, co umo˝liwi podj´cie wspomnianej inwestycji. Prace budowlane na tym skrzy˝owaniu
prowadzone b´dà w wakacje tj. w lipcu i sierpniu. Dzi´ki temu uda si´ uniknàç k∏opotów
komunikacyjnych zwiàzanych z transportem
dzieci do szkó∏. Po zakoƒczeniu tej inwestycji
znacznie poprawi si´ bezpieczeƒstwo w tym
miejscu Czernikowa.
Korzystajàc z du˝ego zakresu prowadzonych
prac w trakcie modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej a w szczególnoÊci z du˝ych wykopów liniowych wykonywanych w ramach tej
roboty budowlanej w∏adze gminy postanowi∏y
zrealizowaç jeszcze jednà inwestycj´. Mowa
tu o po∏àczeniu wszystkich instytucji gminnych siecià Êwiat∏owodowà. W ramach prowadzonych prac zak∏adana jest infrastruktura
pod planowanà sieç teleinformatycznà, która
w przysz∏oÊci po∏àczy wszystkie jednostki
gminne na terenie Czernikowa tj. Urzàd Gminy, Gminny Zak∏ad Komunalny, szko∏y, bibliotek´, GCI. Dzi´ki utworzeniu takiej sieci
mo˝liwym b´dzie stworzenie wspólnego serwera gminnego, co pozwoli na szybki transfer
informacji mi´dzy jednostkami oraz mo˝liwoÊç pracy na tych samych programach. Ponadto b´dà mo˝liwe bezkosztowe rozmowy telefoniczne w ramach sieci wewn´trznej. Dodatkowo planowane jest uruchomienie
w oparciu o tà sieç monitoringu centrum
Czernikowa. Na inwestycji tej skorzystajà tak˝e mieszkaƒcy. W∏adze gminy zak∏adajà bowiem, ˝e po w∏àczeniu Gminy Czernikowo
do Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informatycznej za pomocà szerokopasmowego ∏àcza, powstanie mo˝liwoÊç dystrybucji sygna∏u
mieszkaƒcom Czernikowa i okolic przez anten´ na budynku gimnazjum. Dzi´ki temu mo˝liwe b´dzie nie tylko korzystanie z Internetu,
ale tak˝e stworzenie wewn´trznej sieci telefonicznej.

Jak ju˝ Paƒstwa wielokrotnie informowaliÊmy najwi´kszà inwestycjà, która jest obecnie
realizowana na terenie naszej gminy jest
przebudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Czernikowie. Obecnie wesz∏a
ona w swój kluczowy moment. Wynika to z tego, ˝e prace prowadzone sà na najbardziej zabudowanych ulicach, a ponadto koniecznym
jest wykorzystywanie w nich ci´˝kiego sprz´tu. Prace zaplanowane na ul. Targowej, Góry
i Szkolnej zosta∏y ju˝ praktyczne zakoƒczone.
Przed wykonawcà najtrudniejszy etap prac tj.
wykonanie nowych instalacji wodociàgowych
oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej na ul. 3go Maja. W poprzednim numerze naszego pisma informowaliÊmy Paƒstwa, ˝e ze wzgl´du
na zakres zaplanowanych prac wystàpià
utrudnienia komunikacyjne dla mieszkaƒców. Zakres koniecznych do zrealizowania robót spowodowa∏, ˝e nie uda∏o si´ ich uniknàç.
Dzi´ki sprawnoÊci i operatywnoÊci wykonawcy, których przyk∏adem mo˝e byç np. realizowanie prac najbardziej utrudniajàcych ruch
w niedziel´ po po∏udniu, uda∏o si´ uniknàç
wielu utrudnieƒ zwiàzanych z tà inwestycjà.
S∏owa podzi´kowania nale˝à si´ tak˝e mieszkaƒcom Czernikowa, którzy z du˝à wyrozumia∏oÊcià podeszli do prowadzonych prac.
Mamy nadziej´, ˝e dalsze prace b´dà prowadzone równie˝ w sprawny i bezkonfliktowy
sposób.
W jednym z poprzednich numerów naszego
pisma informowaliÊmy Paƒstwa, ˝e przy okazji realizacji wskazanej wy˝ej inwestycji planowana jest przebudowa skrzy˝owania ul.
Szkolnej i 3-go Maja. Wykonawca sieci wodno-kanalizacyjnej koƒczy ju˝ prace w tym miej-
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Zmiana lokalizacji
targowiska gminnego
Od jakiegoÊ czasu krà˝y wÊród mieszkaƒców
naszej gminy informacja dotyczàca zmiany lokalizacji targowiska gminnego. W naszym piÊmie tak˝e informowaliÊmy Paƒstwa, ˝e ze
wzgl´du na przepisy dotyczàce handlu zwierz´tami niemo˝liwe jest jego dalsze funkcjonowanie w tym miejscu. Zdajàc sobie spraw´, ˝e
tradycja jarmarków na naszym terenie jest
d∏uga i mieszkaƒcy oczekujà jego dalszego
funkcjonowania, w∏adze gminy rozpocz´∏y poszukiwanie alternatywnej lokalizacji. Poczàtkowo planowane by∏o przeniesienie go na teren bocznicy kolejowej. Wykonano ju˝ nawet
wst´pne projekty i kosztorysy. Niestety nie
uda∏o si´ tej sprawy sfinalizowaç. Po pierwsze
teren ten nale˝y do kolei a ta nie mo˝e go wydzier˝awiç na d∏u˝ej ni˝ 5 lat, a ponadto koszty inwestycji by∏yby doÊç znaczne. W zwiàzku
z tym, ˝e inwestowanie na obcym terenie jest
ryzykowne, podj´to rozmowy z prywatnymi inwestorami dot. przej´cia prowadzenia targowiska. Rozmowy w tym zakresie prowadzono
z zarzàdem WSHU Czernikowo i Paƒstwem
Danutà i Markiem Kwiatkowskimi. Ostatecznie porozumienie w tej sprawie podpisano z ty-

ŚWIADCZENIA RODZINNE
okres zasiłkowy 2007/2008
Przypominamy, ˝e od 1 wrzeÊnia 2007 roku
zgodnie z ustawà z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r.
nr 228, poz. 2255 z póên. zm.), rozpocznie si´
okres zasi∏kowy 2007/2008 przyznawania
i wyp∏acania zasi∏ków rodzinnych, Êwiadczeƒ
opiekuƒczych oraz zaliczek alimentacyjnych.
Zasi∏ek rodzinny przys∏uguje rodzinom, w których dochód na osob´ nie przekroczy∏ w 2006
roku 504 z∏ lub 583 z∏ (jeÊli w rodzinie wychowuje si´ dziecko niepe∏nosprawne). W sytuacjach pobierania zasi∏ku rodzinnego w poprzednim okresie zasi∏kowym dopuszczalne
jest przekroczenie dochodu o kwot´ 48 z∏
na osob´.
Nabór wniosków na nowy okres zasi∏kowy
rozpocznie si´ od 2 lipca. Formularze wniosków wraz z innymi dokumentami niezb´dnymi do uzyskania Êwiadczeƒ nale˝y sk∏adaç
w Urz´dzie Gminy Czernikowo (pokój nr 2).
Do wniosku o ustalenie prawa do zasi∏ku rodzinnego na okres zasi∏kowy 2007/2008 nale˝y
do∏àczyç:
- zaÊwiadczenie z Urz´du Skarbowego
za rok 2006 o dochodzie podlegajàcym opodat-
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mi ostatnimi. Zgodnie z wynegocjowanymi
ustaleniami nowy zarzàdca targowiska gminnego zobowiàza∏ si´ prowadziç je na w∏asnym
terenie, który przystosuje odpowiednio zarówno do prowadzenia handlu zwierz´tami jak
i innym asortymentem. Gmina zapewni∏a ze
swojej strony pomoc w zakresie poinformowania o zmianie lokalizacji oraz udost´pni sprz´t
do przeprowadzenia prac niezb´dnych do jego
uruchomienia. Zgodnie z zapewnieniami Paƒstwa Kwiatkowskich ca∏y teren targowiska zostanie ogrodzony i cz´Êciowo oÊwietlony. Cz´Êç
przeznaczona do handlu zwierz´tami b´dzie
znajdowa∏a si´ przy ich zabudowaniach, a dojazd do niej b´dzie od ul. Strumykowej. Pozosta∏y teren zostanie przystosowany do prowadzenia handlu innym asortymentem. Dojazd
na tà cz´Êç b´dzie od ul. Kolejowej. Parking
dla klientów targowiska wyznaczony b´dzie
na terenie przy bocznicy kolejowej. Zgodnie
z zawartym porozumieniem Paƒstwo Kwiatkowscy przejmujà prowadzenia targowiska
od 1 lipca 2007 r. przy czym lipcowe jarmarki
odb´dà si´ jeszcze na dotychczasowym miejscu natomiast zmiana lokalizacji nastàpi od 1
sierpnia. NowoÊcià b´dzie to, ˝e zarzàdca planuje organizowanie targowisk w ka˝dà Êrod´
miesiàca.

kowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (wszystkich
pe∏noletnich w 2006 roku cz∏onków rodziny);
dodatkowo w przypadku osób prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà w formie rycza∏tu
oÊwiadczenie o wysokoÊci deklarowanego dochodu,
- dokument stwierdzajàcy to˝samoÊç osoby
(dowód osobisty),
- zaÊwiadczenie o wielkoÊci gospodarstwa rolnego, stan na rok 2006 (pokój nr 12),
- zaÊwiadczenie z KRUS o wysokoÊci otrzymanych w roku 2006 zasi∏kach chorobowych
okreÊlonych w przepisach o ubezpieczeniu
spo∏ecznym rolników,
- zaÊwiadczenie o ucz´szczaniu dzieci
do szkó∏ ponadgimnazjalnych (w przypadku
klas pierwszych zaÊwiadczenie o przyj´ciu
do szko∏y),
- zaÊwiadczenie ze szko∏y o zamieszkiwaniu
ucznia w internacie,
Osoby ubiegajàce si´ o dodatek do zasi∏ku rodzinnego z tytu∏u opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku o zasi∏ek rodzinny winne do∏àczyç zaÊwiadczenie organu emerytalno – rentowego stwierdzajàce, ˝e osoba ubiegajàca si´,
jest zg∏oszona do ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
Osoby ubiegajàce si´ o dodatek do zasi∏ku ro-
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dzinnego z tytu∏u samotnego wychowywania
dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany, zobowiàzane sà do∏àczyç do wniosku odpis zupe∏ny aktu urodzenia dziecka.
Osoby
samotnie
wychowujàce
dzieci
– w przypadkach otrzymywania alimentów
za poÊrednictwem komornika zaÊwiadczenie
o wysokoÊci otrzymywanych alimentów w roku 2006 (druk wniosku do komornika pokój
nr 2)
WysokoÊci Êwiadczeƒ rodzinnych:
Zasi∏ek rodzinny:
- 48 z∏ do 5-ego roku ˝ycia
- 64 z∏ od 5-ego do 18-ego roku ˝ycia
- 68 z∏ od 18-ego do 24-ego roku ˝ycia
Dodatek z tytu∏u urodzenia dziecka – 1000 z∏
Dodatek wychowawczy – 400 z∏
Dodatek z tytu∏u samotnego wychowywania
dziecka – 170 z∏
Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80 z∏
Kszta∏cenie i rehabilitacja dziecka niepe∏nosprawnego:
- 60 z∏ do 5-ego roku
- 80 z∏ od 5-ego do 24-ego roku
Rozpocz´cie roku szkolnego – 100 z∏
Dojazd do szko∏y – 50 z∏
Zamieszkiwanie w internacie – 90 z∏

Zasi∏ek piel´gnacyjny – 153 z∏
Âwiadczenie piel´gnacyjne – 420 z∏
Przypominamy tak˝e, ˝e:
- w przypadku gdy osoba ubiegajàca si´
o Êwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi∏kowy z∏o˝y wniosek wraz z dokumentami
do dnia 31 lipca, Êwiadczenia rodzinne przys∏ugujàce za miesiàc wrzesieƒ wyp∏aca si´
do dnia 30 wrzeÊnia.
- w przypadku gdy osoba ubiegajàca si´
o Êwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi∏kowy z∏o˝y wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do 30 wrzeÊnia, Êwiadczenia
rodzinne przys∏ugujàce za miesiàc wrzesieƒ
wyp∏aca si´ do 31 paêdziernika.

Szkolenia „Czyż-nie“

nast´pnych.
Obecnie trwajà prace zwiàzane z formalnym
i finansowym zakoƒczeniem projektu, do których nale˝à: przedstawienie osiàgni´tych
wskaêników produktu i rezultatu, sprawozdawczoÊç, wnioskowanie o ostatnià p∏atnoÊç
oraz wiele innych dzia∏aƒ.
Dodatkowo chcielibyÊmy wspomnieç, ˝e 23
czerwca br. w Zespole Szkó∏ w Czernikowie odby∏o si´ oficjalne zakoƒczenie szkoleƒ, po∏àczone z podsumowaniem ca∏ego zadania oraz
wr´czeniem zaÊwiadczeƒ dla kursantów.
Dzi´ki temu przedsi´wzi´ciu Czernikowskie
Stowarzyszenie „Czy˝-nie” naby∏o wiele cennych doÊwiadczeƒ, które z pewnoÊcià przyczynià si´ do pozyskania nowych Êrodków finansowych i realizacji innych projektów wspieranych ze êróde∏ zewn´trznych, w szczególnoÊci
z Unii Europejskiej. Oprócz tego okaza∏o si´,
˝e niewielkie Stowarzyszenie jest w stanie poradziç sobie z tak powa˝nym zadaniem i dodatkowo wypada nienajgorzej na tle innych,
o wiele bardziej doÊwiadczonych organizacji.
Potwierdza to przeprowadzona w kwietniu
kontrola z Wojewódzkiego Urz´du Pracy, która
wypad∏a pozytywnie.
Miejmy nadziej´, ˝e na kolejne dzia∏ania nie
b´dzie trzeba zbyt d∏ugo czekaç, gdy˝ okazuje
si´, ˝e mi´kkie projekty, takie jak szkolenia,
cieszà si´ du˝ym zainteresowaniem spo∏ecznoÊci lokalnej.

- podsumowanie
Na ∏amach naszego kwartalnika wielokrotnie
pisaliÊmy ju˝ o szkoleniach j´zykowych i komputerowych dla osób pracujàcych, organizowanych przez Czernikowskie Stowarzyszenie
„Czy˝-nie”. Wspomniane kursy by∏y finansowane z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
w
ramach
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz
z bud˝etu paƒstwa. Kontynuujàc wàtek szkoleƒ chcielibyÊmy Paƒstwa poinformowaç, ˝e
projekt „Czy˝-nie warto inwestowaç w siebie?
Szkolenia j´zykowe i komputerowe kluczem
do kariery“, w ramach którego by∏y organizowane, w∏aÊnie dobiega koƒca. Uczestnicy majà
ju˝ za sobà wszystkie egzaminy i w chwili
obecnej wszyscy z niecierpliwoÊcià oczekujà
na ich wyniki, miejmy nadziej´ pozytywne.
Podsumowujàc sam projekt nale˝y wspomnieç, ˝e szkolenia odbywajàce si´ przez blisko 7 miesi´cy przebiega∏y sprawnie, zgodnie
z za∏o˝onym na poczàtku harmonogramem.
Wa˝ny z punktu widzenia organizatorów jest
fakt, i˝ projekt zosta∏ oceniony pozytywnie
przez kursantów, którzy sà usatysfakcjonowani z udzia∏u w ca∏ym przedsi´wzi´ciu. Blisko 100% wyrazi∏o ch´ç uczestnictwa w kolejnych edycjach kursu, które jeÊli tylko b´dzie
to mo˝liwe, zostanà zorganizowane w latach

Informujemy, ˝e w sytuacji, gdy jedno z rodziców pracuje legalnie i/lub zamieszkuje
w paƒstwie cz∏onkowskim UE/EOG (z wy∏àczeniem pracowników delegowanych), a drugie
zamieszkuje w Polsce, Êwiadczenia rodzinne
podlegajà koordynacji. W powy˝szej sytuacji
instytucjà w∏aÊciwà do rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych jest dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego Regionalny OÊrodek Polityki Spo∏ecznej w Toruniu, przy ul. S∏owackiego 114.
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Wyniki wyborów sołeckich
W dniach od 13 kwietnia do 4 maja br. mia∏y miejsce w naszej gminie wybory do w∏adz
lokalnych. W drodze g∏osowania zostali wybrani nast´pujàcy so∏tysi i rady so∏eckie.
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Sportowo i biesiadnie
w Osówce
Miesiàc czerwiec mieszkaƒcy gminy Czernikowo przywitali w Osówce, gdzie odby∏ si´ XV ju˝
festyn rekreacyjno – sportowy. Impreza ta po raz
pierwszy odby∏a si´ poza Czernikowem. Okazjà
do przeniesienia tego wydarzenia do Osówki by∏o uroczyste otwarcie nowego boiska sportowego przy tamtejszej szkole podstawowej. Ca∏kowity koszt obiektu zamknà∏ si´ w sumie 600 tysi´cy z∏otych, z czego 200 tyÊ. Gmina otrzyma∏a
z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W jego sk∏ad wchodzi nowoczesne ogrodzone boisko pokryte trawà syntetycznà oraz okalajàca je bie˝nia zrobiona z pianki
poliuretanowej.
Festyn nie odby∏by si´ bez znamienitych goÊci.
UroczystoÊç t´ uÊwietnili swojà obecnoÊcià Pan
Pose∏ Andrzej K∏opotek (PSL) oraz starosta toruƒski, Pan Miros∏aw Graczyk. W swoich przemówieniach obaj panowie zadeklarowali dalszà
pomoc dla naszej gminy, a Pan K∏opotek zapowiedzia∏ rych∏e otwarcie w Czernikowie swojego
biura poselskiego, w którym móg∏by spotykaç
si´ z mieszkaƒcami gminy. Uroczystego otwarcia ca∏ej imprezy dokona∏ Pan Piotr Murszewski, zast´pca wójta gminy Czernikowo.
Po krótkich wystàpieniach goÊci przyszed∏
czas na przeci´cie wst´gi oraz oddanie boiska
do u˝ytku. Honorów dope∏nili panowie: Piotr
Rojek, Andrzej K∏opotek, Miros∏aw Graczyk
oraz wójt Zdzis∏aw Gawroƒski. Gdy wst´ga opad∏a, proboszcz parafii Czernikowo, ksiàdz Tadeusz Pakulski dokona∏ poÊwi´cenia obiektu.
Po cz´Êci oficjalnej przyszed∏ czas na zabaw´
oraz zawody sportowe. Z tych ostatnich rozegrano turniej pi∏ki no˝nej oraz siatkówki oraz konkursy w skoku w dal oraz pchni´ciu kulà.
Wszystkie konkurencje cieszy∏y si´ sporym zainteresowaniem, zw∏aszcza m∏odzie˝y.
Tradycjà ju˝ si´ sta∏o, ˝e festynowi towarzyszy
wiele atrakcji. W tym roku wielkim zainteresowaniem cieszy∏y si´ pokazy stra˝ackie. Dzieci
mia∏y nie lada uciech´ podczas zabawy w pianie
pochodzàcej z generatora stra˝ackiego. Istnia∏a
równie˝ mo˝liwoÊç obejrzenia boiska i okolicy

z wysokoÊci, gdy˝ z Lipna przyjecha∏ 30 metrowy dêwig stra˝acki.
Festyn nie by∏by festynem, gdyby nie wyst´py
artystyczne. Sobotnie popo∏udnie umili∏y swojà
muzykà zespo∏y: Klub Seniora „RadoÊç” oraz
Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich „Jutrzenka” z Czernikowa, a poza tym goÊcinnie „Torunianie” i „Tomex” z Torunia.
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Z ŻYCIA GMINY

STADION już wkrótce
Osoby, które odwiedzajà gimnazjum zaobserwowa∏y zapewne, ˝e w ostatnim czasie bardzo
przyspieszy∏y prace zwiàzane z budowà stadionu. Zgodnie z umowà podpisanà z wykonawcà
musi on byç ukoƒczony do koƒca sierpnia 2007
r. Niestety w tym roku nie uda si´ na nim rozegraç ˝adnego meczu. Spowodowane jest to tym,
i˝ koniecznym jest odpowiednie zakorzenienie
trawy, aby mog∏a ona s∏u˝yç d∏ugi czas. W celu
zapewnienia jak najlepszych warunków
do uprawiania sportu na tym obiekcie, w∏adze
gminy wprowadzi∏y wiele ciekawych i innowacyjnych rozwiàzaƒ. Przede wszystkim zrezygnowano z zaprojektowanej bie˝ni z màczki ceglanej i podj´to decyzj´ o wykonaniu jej z poliuretanu. Nast´pnie zdajàc sobie spraw´ z wyst´pujàcego na naszym terenie deficytu opadów zdecydowano o za∏o˝eniu profesjonalnego systemu
nawadniania boiska. Ponadto zgodnie z projektem wykonane zostanà trybuny na 250 miejsc.
Wszystkie te zmiany majà s∏u˝yç zapewnieniu
jak najlepszych warunków do korzystania z tego
obiektu. Zdajemy sobie jednak spraw´ z tego, ˝e
w naszym spo∏eczeƒstwie jest grupa mieszkaƒców, która mo˝e byç zainteresowana innym sposobem korzystania ze stadionu. Przyk∏adem takiego podejÊcia mogà byç ostatnie wydarzenia
z placu gimnazjum, na którym grupa m∏odzie˝y
pot∏uk∏a wi´kszoÊç kwietników oraz zniszczy∏a

Strażackie „Dwa Słowa“
4 maja, w dzieƒ imienin swojego patrona, Êw.
Floriana, stra˝acy obchodzà swoje Êwi´to.
W tym roku obchody zaplanowano na 6 maja
w Osówce. Tradycyjnie odby∏ si´ uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, druhów i orkiestry d´tej oraz Msza Âwi´ta, w intencji stra˝y,
w
koÊciele
parafialnym.
W
trakcie
uroczystoÊci dokonano poÊwi´cenia pojazdów
stra˝ackich.
Dnia 3 czerwca (niedziela) na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Steklinie, odby∏y si´ stra˝ackie zawody sportowo – po˝arnicze, w których wzi´∏o udzia∏ szeÊç dru˝yn OSP
z gminy Czernikowo oraz dru˝yny m∏odzie˝owe:
ch∏opców i dziewczàt z Czernikowa oraz ch∏opców ze Steklina. Zawody zosta∏y przeprowadzone w dwóch konkurencjach: çwiczenia bojowe
oraz sztafeta po˝arnicza 7x50 m z przeszkodami.
Najlepsza okaza∏a si´ dru˝yna z Czernikowa.
Klasyfikacja generalna tych zawodów przedstawia si´ nast´pujàco:
1 miejsce: OSP Czernikowo
123 pkt.

10

rynn´. W zwiàzku z tym, majàc
na celu ochron´
tego
obiektu
oraz
placu
przy gimnazjum
przed takimi zachowaniami,
na ca∏ym terenie
za∏o˝ony zostanie monitoring.
Oficjalne
otwarcie obiektu
po∏àczone z festynem planowane jest na wiosn´
przysz∏ego roku.

2 miejsce: OSP Steklin
3 miejsce: OSP Witowà˝
4 miejsce: OSP Mazowsze

139 pkt.
142 pkt.
150 pkt.

5 miejsce: OSP Stelinek
161 pkt.
6 miejsce: OSP Osówka
dyskwalifikacja
W zawodach wzi´li równie˝ udzia∏, po raz drugi, najm∏odsi stra˝acy zgrupowani w M∏odzie˝owych Dru˝ynach Po˝arniczych OSP. W kategorii
ch∏opców pierwsze miejsce zaj´∏a dru˝yna MDP
OSP ze Steklina, w kategorii dziewczàt – MDP
OSP z Czernikowa.
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jazdu po˝arniczego. Nast´pnà jednostka, która
wzbogaci∏a si´ o nowy pojazd jest OSP Mazowsze. Otrzyma∏a ona przystosowany do celów jednostki OSP samochód dostawczy LUBLIN, który wczeÊniej wykorzystywany by∏ jako autobus.
Najwi´ksze zmiany w zakresie unowoczeÊnienia taboru czekajà jednostk´ OSP w Czernikowie. W dniu 5 czerwca 2007 r. zosta∏a podpisana
umowa z Przedsi´biorstwem Specjalistycznym
„BOCAR” z Karminowa k. Cz´stochowy na wykonanie zabudowy po˝arniczej samochodu
Star 266 otrzymanego z Policji. Dzi´ki tej inwestycji, która gmin´ b´dzie kosztowa∏a 150.000 z∏,
jednostka OSP w Czernikowie otrzyma pojazd
po˝arniczy przystosowany do prowadzenia akcji
w ci´˝kim terenie. Samochód, który dotychczas
pe∏ni∏ funkcj´ samochodu po˝arniczego zostanie wyposa˝ony w przyczep´ i p∏ug do odÊnie˝ania, co umo˝liwi wykorzystywanie go w dzia∏alnoÊci komunalnej gminy.

16 czerwca, na Stadionie Miejskim w Che∏m˝y odby∏y si´ V Powiatowe Zawody Sportowo
– Po˝arnicze Jednostek OSP Powiatu Toruƒskiego. Gmin´ Czernikowo reprezentowa∏y, najlepsze na szczeblu gminnym, dru˝yny,: OSP
Czernikowo i OSP Steklin oraz M∏odzie˝owe
Dru˝yny Po˝arnicze z OSP Steklin w kat. ch∏opców i OSP Czernikowo w kat. dziewczàt.
OSP Czernikowo zaj´∏o IV miejsce, a OSP Steklin miejsce XIII. MDP z OSP Steklin III miejsce i MDP z OSP Czernikowo miejsce IV.
Bie˝àcy rok przyniós∏ i jeszcze przyniesie du˝e
zmiany je˝eli chodzi o stan i iloÊç pojazdów po˝arniczych. Ju˝ w maju br. druhowie z OSP Steklin przyj´li na swój stan pojazd po˝arniczy
na bazie Volkswagena Transportera. Zakupu tego samochodu dokonali z w∏asnych Êrodków.
Dzi´ki wsparciu gminu uda∏o si´ go przebudowaç i przystosowaç do funkcjonowania jako po-
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Pożegnanie proboszcza
W ˝ycie ka˝dego kap∏ana wpisana jest w´drówka, na wzór Mistrza – Jezusa Chrystusa, który
nie mia∏ sta∏ego miejsca. Obchodzi∏ wsie i miasta nauczajàc o Królestwie Bo˝ym i wzywajàc
do nawrócenia. Podobnie i kap∏an s∏u˝y ludziom
w ró˝nych miejscowoÊciach, g∏oszàc Dobrà Nowin´ i wzywajàc do poprawy obyczajów, bo
do tego zosta∏ zobowiàzany podczas liturgii
Êwi´ceƒ. Czyni to do koƒca swoich dni, albowiem kap∏aƒstwo udzielone trwa na wieki.
30 czerwca ks. Bp w. Mering zwolni∏ z obowiàzków proboszcza parafii p. w. Êw. Bart∏omieja
w Czernikowie ks. Kan. Tadeusza Pakulskiego.
Ks. Proboszcz przechodzi na zas∏u˝onà emerytur´, ale nadal b´dzie wspomaga∏ swojà kap∏aƒ-

PARAFIALNY
DZIEŃ DZIECKA
3 czerwca 2007 roku Parafia Êw. Bart∏omieja,
Zespó∏ Charytatywny oraz Stowarzyszenie
„Czy˝ – nie”, z pomocà Urz´du Gminy, Wiejskiej
Spó∏dzielni Handlowo-Us∏ugowej, Zak∏adu Komunalnego, p. Pryl., p. Chlebowskich, p. Romanowskich, p. Nierychlewskich oraz p. Podlaszewskich, zorganizowali parafialny dzieƒ
dziecka, który rozpoczà∏ si´ Mszà Êw.
o godz 12.00, a nast´pnie przeniós∏ si´ na drugà
stron´ ulicy, gdzie dzieci mog∏y skorzystaç
z wielu atrakcji m. in. zje˝d˝alni, trampolin i samochodzików. Dla dzieci przygotowano darmo-
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skà pos∏ugà przy parafii, w której b´dzie rezydowa∏.
Ks. T. Pakulski zosta∏ powo∏any do parafii
w Czernikowie w 1987 jako administrator, a trzy
lata póêniej zosta∏ jej proboszczem. Pe∏ni∏ tak˝e
obowiàzki dziekana dekanatu czernikowskiego.
Jest kanonikiem honorowym kapitu∏y sieradzkiej. Ten rok to 42 rok kap∏aƒstwa i 20 lat duszpasterskiej pracy w parafii Czernikowo. Bogu
nich b´dà dzi´ki za wszelkie dobro jakie parafia
dozna∏a przez r´ce ks. Tadeusza. Sk∏adamy serdeczne podzi´kowanie za w∏o˝onà prac´ i ˝yczymy potrzebnych ∏ask Bo˝ych na dalsze ˝ycie jak
i pos∏ug´ kap∏aƒskà. Zapewniajàc o modlitwie
i proszàc o modlitw´ – Parafia p. w. Âw. Bart∏ox JM
mieja w Czernikowie.

we lody i kie∏bask´ z grilla oraz ró˝nego rodzaju
zabawy i konkursy. Dzieciom i ich rodzicom
przygrywa∏ zespó∏ „Donum”.
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POWIATOWY FESTIWAL
PIOSENKI ŁAGODNEJ
26 maja w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyƒskiego w Czernikowie odby∏ si´ zorganizowany przez Czernikowskie Stowarzyszenie
na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czy˝-nie”, Szko∏´ Podstawowà im K. K. Baczyƒskiego w Czernikowie przy wsparciu Zarzàdu Powiatu Toruƒskiego, Urzàd Gminy
w Czernikowie i sponsorów I POWIATOWY
FESTIWAL PIOSENKI ¸AGODNEJ „Muzyka
∏agodzi obyczaje”.
W festiwalu wzi´li udzia∏ soliÊci i zespo∏y wokalne (od 2 do 5 osób) z powiatu toruƒskiego.
Ka˝dy solista lub zespó∏ zaprezentowa∏ jednà
piosenk´ o tematyce ∏agodnej propagujàcej takie wartoÊci jak: mi∏oÊç, przyjaêƒ, wzajemna pomoc, tolerancja i pochwa∏a ˝ycia. Wszyscy
uczestnicy
otrzymali
dyplomy,
laureaci I, II i III miejsca nagrody (rzeczowe lub puchary). Jury oceniajàc: dobór repertuaru (tematyka, mo˝liwoÊci wokalne), interpretacj´ i wykonanie oraz ogólny wyraz artystyczny, rozda∏o nagrody w kategoriach:

Uczniowie klas I-III szko∏y podstawowej:
I nagroda: Alicja Tarnowska z Makowisk
II nagroda: Agata Gr´êlikowska z Czernikowa
III nagroda: Aldona Tarnowska z Makowisk
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Uczniowie klas IV-VI
szko∏y podstawowej:
I nagroda:
Zespó∏ Wokalny z Warszewic
II nagroda:
Paulina Paczkowska z Czernikowa
III nagroda:
Natalia Sztuczka z Czernikowa

Uczniowie gimnazjum (soliÊci):
I nagroda: Agata Ro˝ankowska z Torunia
II nagroda: Monika Lewandowska z Czernikowa
III nagroda: Wioleta Markowska z Czernikowa

Uczniowie gimnazjum (zespo∏y):

I nagroda: Zespó∏ Kameralny z Czernikowa
II nagroda: Zespó∏ Wokalny z Czernikowa
III nagroda: Zespó∏ Wokalny z ¸ubianki
Grand Prix Festiwalu
otrzyma∏a Weronika Lewandowska z klasy IV SP
w Czernikowie.
Sponsorzy Festiwalu: Starostwo Powiatowe
w Toruniu, Hurtownia Materia∏ów Budowlanych w Obrowie, Kwalifikowane Szkó∏ki Drzew
i Krzewów Owocowych i Ozdobnych M. Czajkowski & Syn, „Luksus” Meble E. i M. Nierychlewscy, Zak∏ad Us∏ug Âlusarsko – Mechanicznych J. Zglinicki.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
NASZYCH SZKÓŁ
Osiàgni´cia artystyczne – gminazjum
w Czernikowie
– XIV Diecezjalny festiwal PieÊni i Piosenki
Religijnej w Kowalewie Pomorskim 2006: Monika Lewandowska zaj´∏a I miejsce, Wioletta Markowska zaj´∏a II miejsce, Joanna Kaczmarkiewicz zaj´∏a III miejsce, Chór Gimnazjum
w Czernikowie zajà∏ I miejsce, Zespó∏ Kameralny w Gimnazjum w Czernikowie zajà∏ II miejsce

– XV Dzieci´cy Festiwal Teatru, Piosenki i Taƒca „Kwiecieƒ – Plecieƒ” w Sierpcu: Zespó∏ wokalny zajà∏ II miejsce
– XIII Wojewódzki Przeglàd Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej w Kowalewie Pomorskim,
Zespó∏ Kameralny zajà∏ I miejsce, Monika Lewandowska zaj´∏a I miejsce, Zespó∏ Wokalny zajà∏ II miejsce, Joanna Kaczmarkiewicz zaj´∏a III miejsce
- Powiatowy konkurs recytatorski „Pi´knie byç
cz∏owiekiem” w Che∏m˝y: Emilia Soliƒska zaj´∏a I miejsce
- I Powiatowy Festiwal Piosenki ¸agodnej
w Czernikowie: Zespó∏ Kameralny zajà∏ I miej-
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sce, Zespó∏ Wokalny zajà∏ II miejsce
- VIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Angielskiej w Zbrachlinie: Zespó∏ Kameralny zajà∏ I miejsce
- Eliminacje Wojewódzkie XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Poezja i Proza na Wschód od Bugu”: Ewa Kwiatkowska zaj´∏a I miejsce
- Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie i Unii
Europejskiej pod has∏em: „POZNAJEMY LITW¢” W Lubiczu: Marcelina Bruzdowska zaj´∏a II miejsce, Ada Drza˝d˝ewska zaj´∏a III miejsce
- Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Razem
w Unii 2007” w Toruniu: Andrzej Dobrzyƒski zajà∏ II miejsce
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Bezpieczeƒstwa
w Ruchu Drogowym na etapie powiatowym
w Toruniu: Szymon Gr´êlikowski, Bartosz Krygier i Szymon Kuczyƒski zaj´li III miejsce
- VII Regionalny Konkurs „Ziemia Dobrzyƒska – Moja Ma∏a Ojczyzna”: Andrzej Dobrzyƒski
i Jakub Buczyƒski zaj´li I miejsce
- Liga Zadaniowa XX lat organizowana przez
Wydzia∏ Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu: Sylwia Czarnecka zaj´∏a III miejsce
- Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego – Biegi
prze∏ajowe, sztafety w kategorii Dziewczàt rozegrane w Toruniu: dru˝yna gimnazjum w Czernikowie zaj´∏a I miejsce
- Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego w tenisie
sto∏owym dru˝ynowym w kategorii dziewczàt
rozegrane w Toruniu: Patrycja Brzustewicz
i Sylwia Zatorska zaj´∏y I miejsce
- åwierçfina∏ Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Tenisie sto∏owym dru˝ynowym
w Che∏mnie: Patrycja Brzustewicz i Sylwia Zatorska zaj´∏y III miejsce
- Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego w pi∏ce
siatkowej dziewczàt rozegrane w Toruniu: dru˝yna gimnazjum w Czernikowie zaj´∏a I miejsce
- Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego w pi∏ce
siatkowej ch∏opców rozegrane w Toruniu: dru˝yna gimnazjum w Czernikowie zaj´∏a II miejsce

Osiàgni´cia – Liceum Ogólnokszta∏càce
w Czernikowie
- Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego w pi∏ce
siatkowej dziewczàt rozegrane w Toruniu: dru˝yna Liceum w Czernikowie zaj´∏a I miejsce,
dru˝yna Liceum w Czernikowie zaj´∏a III miejsce
- Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego w pi∏ce koszykowej dziewczàt rozegrane w Toruniu: dru˝yna Liceum w Czernikowie zaj´∏a II miejsce,
dru˝yna Liceum w Czernikowie zaj´∏a III miejsce
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po˝arniczej
– eliminacje powiatowe rozegrane w Toruniu:
Jaros∏aw Ostrowski zajà∏ II miejsce
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Osiàgni´cia – Szko∏a Podstawowa
w Steklinie
- Kwalifikacje do Powiatowego Konkursu Stra˝ackiego: I miejsce zaj´li Patryk Strzelecki i Rados∏aw Grabowski
- Powiatowe zawody sportowe „Mleko∏aki”
w Brodnicy: klasa III zaj´∏a III miejsce

Osiàgni´cia sportowe – Szko∏a
Podstawowa w Makowiskach
- Powiatowe mistrzostwa w indywidualnych
biegach prze∏ajowych: Ewa Matysiak zaj´∏a II miejsce i awansowa∏a do zawodów wojewódzkich
- Mistrzostwa powiatu w indywidualnym tenisie sto∏owym dziewczàt w kategorii szkó∏ podstawowych: Ewelina Miko∏ajczyk zaj´∏a III miejsce

Osiàgni´cia przedmiotowe – Szko∏a
Podstawowa w Makowiskach
- Konkurs plastyczny zorganizowany przez Powiatowà i Miejskà Bibliotek´ Publicznà
w Che∏m˝y na wielkanocnà kart´ Êwiàtecznà:
nagrod´ zdoby∏a Natalia Cieçwierz
- II rejonowy konkurs poezji twórców regionu
„Dobrze Ziemio”: Karolina Kwiatkowska zaj´∏a II miejsce oraz zdoby∏a wyró˝nienie dyrektora szko∏y w Czernikowie
- I powiatowy festiwal piosenki ∏agodnej w kategorii klas I – III: Aldona Tarnowska zaj´∏a I miejsce, Alicja Tarnowska – III miejsce

Osiàgni´cia – Szko∏a Podstawowa
w Osówce
- II miejsce w indywidualnym turnieju powiatowych mistrzostw w tenisie sto∏owym zajà∏
Krzysztof Sitek
- II miejsce w dru˝ynowych mistrzostwach powiatu w pi∏ce halowej dziewczàt w Osieku
- III miejsce w dru˝ynowych mistrzostwach powiatu w pi∏ce halowej ch∏opców w Osieku

Osiàgni´cia – Szko∏a Podstawowa
w Mazowszu
- III miejsce w województwie kujawsko – pomorskim w teeballu
- II miejsce w województwie kujawsko – pomorskim w baseballu w kategorii m∏odzik
- III miejsce ogólnopolskiej olimpiady m∏odzie˝y Region A w baseballu w kategorii kadet
- II miejsce Mistrzostw Polski Ma∏ych Lig Baseballowych kategorii Junior z awansem do Mistrzostw Europy
- IV miejsce Mistrzostw Polski Little League
w baseballu w kategorii m∏odzik

Osiàgni´cia uczniów SP im. K. K. Baczyƒskiego w Czernikowie:
- II miejsce w powiecie w biegach prze∏ajowych
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dziewczàt
- I miejsce w powiecie w mini koszykówcedziewczàt
- I w powiecie i II w woj. w mini siatkówce
ch∏opców oraz I w zawodach rangi wojewódzkiej
w mini pi∏ce siatkowej w Toruniu
- I miejsce w województwie dziewczàt w pi∏ce
no˝nej o puchar M. Wielgusa, udzia∏ w makroregionie
- II miejsce w powiecie w unihokeju ch∏opców
- I miejsce w powiecie w dru˝ynowym tenisie
sto∏owym (Micha∏ Nawrotek, Damian Gajewski)
- Mistrzowie powiatu w rzucie pi∏eczkà palantowà- Martyna Borowicz, Kamil Wi´ciorkowski
- Artur Bo˝ejewicz – laureat ogólnopolskiego
konkursu literackiego „Mój przyjaciel mieszka
w ksià˝ce”
- Marta Pra˝niewska i Beata Rutkowska – finalistki ogólnopolskiego konkursu literackiego
„Twórczego U˝ywania Umys∏ów” – Wyspa Zagadek
- Bardzo dobre wyniki w Omnibusie – 3 lokata
– D. Gajewski, M. Buczyƒska, A. Rasztubowicz,
S. Maciejewska (J´zyk polski)
- FinaliÊci regionalnego konkursu literackiego
dla uczniów województwa – Region Literacki
(Agata Kopaczewska, Damian Zatorski)
- Zespó∏ teatralny: I miejsce w XII Fordoƒskim
Przeglàdzie Teatrów Amatorskich; „Z∏ota Kurtyna” Z∏ota Maska na przeglàdzie teatralnym
w MCK Lipno; wyró˝nienie w Golubiu-Dobrzyniu i II miejsce na „Dniu Melpomeny” Festiwalu Teatralnym w Brodnicy
- Weronika Lewandowska – grand prix na I Powiatowym Festiwalu Piosenki ¸agodnej; I miej-

sce w festiwalu piosenki angloj´zycznej w Zbrachlinie; nagroda specjalna w Ogólnopolskim
Konkursie PieÊni Bo˝onarodzeniowej w Toruniu, II miejsce w wojewódzkim festiwalu piosenki w Kowalewie Pomorskim; wyró˝nienie
w konkursie piosenki w Golubiu –Dobrzyniu
- Paulina Paczkowska – udzia∏ w Ogólnopolskim Festiwalu PieÊni i Taƒca w Koninie; nominacja do fina∏u mi´dzynarodowego konkursu;
wyró˝nienie w Ogólnopolskim Konkursie PieÊni Bo˝onarodzeniowej w Toruniu
- Na przeglàdzie kol´d i pastora∏ek w Kowalewie: Chór – II miejsce, Ola Pryl- I miejsce, Karolina Markowska – III miejsce, Natalia Sztuczka
– III miejsce
Scena Poezji i Piosenki w Toruniu: Ola Pryl II miejsce, Paulina Paczkowska – III
- Bardzo dobry wynik w Kangurze matematycznym: laureat – Damian Gajewski; wyró˝nienia: Weronika Czarnecka i Natalia Kasprowicz
- X miejsce w województwie w Ogólnopolskim
Konkursie „Losy ˝o∏nierza i dzieje or´˝a polskiego” – Damian Zatorski
- 7 miejsce w województwie w ogólnopolskim
konkursie English Flyer – Magdalena Buczyƒska
- Damian Zatorski– finalista i laureat (II miejsce) wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
z przyrody
- Mateusz Pryl– finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z przyrody
- II miejsce zawodach balonowych w Toruniu
„Puszczanie w balona” (technika/fizyka)

I ZNÓW SĄ WAKACJE...

nej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych.
Atrakcje dla 18 dzieci by∏ych pracowników
paƒstwowych przedsi´biorstw gospodarki rolnej przygotowuje kolejny organizator letniego
wypoczynku tj. Stowarzyszenie „Otwarte
Drzwi” w Toruniu. Oferta skierowana jest równie˝ dla dzieci z rodzin najubo˝szych, w których
dochód na osob´ w rodzinie nie przekracza 351 z∏. Dzieci zakwalifikowane do uczestnictwa w koloniach b´dà zakwaterowane w Internacie Specjalnego OÊrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.
Wypoczynek tych dzieci w ca∏oÊci finansowany jest przez Kuratorium OÊwiaty w Bydgoszczy. Gmina zapewnia transport.
Jak co roku pracownicy socjalni Gminnego
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Czernikowie typujà dzieci do uczestnictwa w letnim wypoczynku, rozmawiajà z rodzicami o problemach wychowawczych, wyst´pujà do wychowawców
szkolnych o opini´ o dziecku, czuwajà nad poprawnoÊcià wype∏niania kart kolonijnych.
Wszystkim uczestnikom kolonii letnich ˝yczymy mi∏ego wypoczynku!

W tym roku 46 dzieci z rodzin ubogich, wymagajàcych wsparcia z przyczyn ekonomicznych
i spo∏ecznych, b´dzie uczestniczy∏o w koloniach
letnich w Brodnicy organizowanych przez Toruƒskie Centrum Caritas w Toruniu.
Termin wypoczynku: 16.07.07 r. – 25.07.07 r.
Uczestnicy kolonii zakwaterowani b´dà w internacie I LO w Brodnicy (pokoje 2-3 osobowe).
Proponowane formy sp´dzania czasu przez organizatora: zwiedzanie zabytków (Brama Che∏miƒska, KoÊció∏ Farny, Pa∏ac Anny Wazówny,
Ratusz, Park Chopina, Rynek i Wie˝a Mazurska), kàpiele w jeziorze Brodno, wyjÊcie do kina
oraz wycieczka autokarowa do Grunwaldu i Golubia-Dobrzynia.
Podczas wypoczynku letniego realizowany b´dzie program z zakresu profilaktyki uzale˝nieƒ.
Ca∏kowity koszt pobytu 1 dziecka na kolonii
wynosi 245 z∏, z czego koszt po stronie gminy
wynosi 189 z∏. Dodatkowo gmina zapewnia 1 wychowawc´ na 15-osobowà grup´ dzieci oraz dowóz i przywóz dzieci z Brodnicy.
Kolonie b´dà finansowane ze Êrodków Gmin-
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