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Na sesji w dniu 3 marca 2008 r. radni Rady
Gminy Czernikowo przyj´li bud˝et na 2008 r.
w wersji zaproponowanej przez wójta. Zak∏ada
on, ˝e wp∏ywy do niego wyniosà 20.263.290 z∏.
Najwi´cej Êrodków finansowych nasza gmina

otrzyma z bud˝etu paƒstwa w tym: 11.458.891 z∏
subwencji, 3.652.000 z∏ jako dotacje celowe
na zasi∏ki i pomoc spo∏ecznà. Dodatkowo po-
nad 2.500.000 z∏ powinno trafiç do bud˝etu z ty-
tu∏u ró˝nego rodzaju podatków a bli-
sko 1.200.000 z∏ jako refundacja ze Êrodków Unii
Europejskiej wydatków poniesionych na rozbu-
dow´ i modernizacj´ sieci wodno-kanalizacyjnej
w Czernikowie. 

Wydatki zaplanowano na kwot´ 20.008.290 z∏.
Najwi´kszà ich cz´Êç poch∏onà koszty utrzyma-
nia placówek edukacyjnych na terenie gminy.
Zaplanowano na ten cel 8.643.092 z∏. Nast´pnà
pozycjà pod wzgl´dem wielkoÊci wydatków jest
pomoc spo∏eczna, na finansowanie której zapla-
nowano 3.982.500 z∏. Z punktu widzenia miesz-
kaƒców naszej gminy najbardziej interesujàcy
jest dzia∏ bud˝etu „zadania inwestycyjne i mo-
dernizacyjne”. Zaplanowano na nie 3.401.134 z∏.
Niestety znaczna cz´Êç tych Êrodków musi byç
przekazana na sfinansowanie zadaƒ, które reali-
zowane by∏y w roku poprzednim. Najwi´ksze
z nich to rozbudowa i modernizacja sieci wodno-
-kanalizacyjnej w Czernikowie, która poch∏o-
nie 2.146.134 z∏ oraz wykonanie nowej na-
wierzchni na ul. Osiedle M∏odych, które koszto-

wa∏o 515.000 z∏. KoniecznoÊç poniesienia tych
wydatków powoduje, ˝e Êrodków na inwestycje
w tym roku jest mniej w porównaniu z latami
ubieg∏ymi. Najwi´cej z nich trafi na popraw´ ja-
koÊci dróg gminnych. Ponadto w bud˝ecie za-
planowane sà Êrodki na wykup nieruchomoÊci,
budow´ chodników, za∏o˝enie nowych punktów
oÊwietleniowych oraz rozpocz´cie prac
nad gminnà siecià teleinformatycznà. Zadania
inwestycyjne zostanà szczegó∏owo omówione
w innym artykule, dlatego te˝ w tym miejscu je-
dynie o nich wspominam.

Elementem bud˝etu gminy jest plan finanso-
wy Gminnego Zak∏adu Komunalnego. Przewi-
dziano w nim dochody i wydatki tej jednostki
na kwot´ 1.445.300 z∏. Najwi´cej Êrodków finan-
sowych przeznaczonych zostanie na: utrzyma-
nie hydroforni i oczyszczalni Êcieków
– 712.500 z∏, utrzymanie wysypiska Êmieci
– 241.900 z∏, utrzymanie dróg gminnych
– 225.000 z∏, oÊwietlenie uliczne – 152.900 z∏.

Jak wspomniano wy˝ej cz´Êç bud˝etu przezna-
czona na inwestycje jest mniejsza ni˝ w latach
poprzednich. Wiele wskazuje jednak na to, ˝e
uda si´ go w tym zakresie w znaczàcy sposób
zwi´kszyç z ró˝nych êróde∏. Ponadto podkreÊliç
nale˝y, i˝ w tym roku dopiero ruszajà programy
Unii Europejskiej w zakresie finansowania in-

frastruktury. DoÊwiadczenie wskazuje, ˝e w tym
roku zostanà zakoƒczone jedynie procedury
konkursowe, a Êrodki na inwestycje trafià do sa-
morzàdów najwczeÊniej w przysz∏ym roku. Dla-
tego obecny bud˝et gminy zosta∏ tak skonstru-
owany aby pozbyç si´ zaleg∏oÊci finansowych
i przygotowaç si´ do pozyskiwania Êrodków
w nast´pnych latach.                                    P.M. 

AKTUALNOŚCI

Wójt przedstawia projekt bud˝etu

G∏osowanie radnych
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W co zainwestujemy w 2008 r?

W artykule dotyczàcym bud˝etu wskaza∏em, ˝e
rok 2008 r. nie b´dzie rekordowym pod wzgl´dem
inwestycji gminnych. Nie oznacza to jednak, ˝e za-
dania takie nie b´dà realizowane. Priorytetem
w∏adz gminy w tym zakresie jest infrastruktura
drogowa. 

Z danych otrzymanych z Urz´du Marsza∏kow-
skiego wynika, ˝e podobnie jak w roku poprzed-
nim, tak˝e obecnie nasza gmina kwalifikuje si´
do uzyskania pomocy z „Funduszu Wsparcia”.
Kwota jakà otrzymamy to ok. 350.000 z∏, przy czym
mo˝e ona stanowiç maksymalnie 60% inwestycji.
Pozosta∏à cz´Êç musi „wy∏o˝yç” gmina z w∏asnych
Êrodków. WartoÊç zadania jakie zamierzamy wyko-
naç w ramach w/w projektu to ok. 600.000 z∏. Po-
dobnie jak w roku poprzednim planujemy skupiç
si´ na utwardzeniu kamiennych dróg gminnych
emulsjà asfaltowà metodà tzw. wg∏´bnego bitumo-
wania. Analiza kosztów realizacji takich inwestycji
w 2007 r. wskazuje, ˝e w/w kwota wystarczy na wy-
konanie ok. 3 km dróg. O tym jakie to b´dà drogi
zostaniecie Paƒstwo poinformowani po konsulta-
cjach z radnymi i so∏tysami.

Wszystko wskazuje na to, ˝e w 2008 r. rozpocznie
si´ tak oczekiwana przez mieszkaƒców naszej gmi-
ny modernizacja drogi krajowej nr 10 na odcinku
od Obrowa do granic naszej gminy. Wià˝emy z tà
inwestycjà du˝e nadzieje. Po pierwsze zwi´kszy
ona bezpieczeƒstwo osób korzystajàcych z tej dro-
gi, a poza tym wzd∏u˝ niej powstanie wiele kilome-
trów chodników i Êcie˝ek pieszo-rowerowych. Po-
nadto liczymy na to, ze w trakcie realizacji tego za-
dania, podobnie jak mia∏o to miejsce przy po-
przednim etapie, b´dzie mo˝liwoÊç pozyskania bu-
dulca na utwardzenie dróg gminnych. Mowa tu
o frezie asfaltowym. Gdyby uda∏o si´ go uzyskaç to
w pierwszej kolejnoÊci chcielibyÊmy przeznaczyç
go na dokoƒczenie drogi w Kijaszkowie. W przy-
padku otrzymania wi´kszej iloÊci zostanie on prze-
znaczony na utwardzenie dróg kamiennych i beto-
nowych. Z informacji uzyskanych od wykonawcy
tej inwestycji wynika, ze b´dzie mo˝liwoÊç przeka-
zania gminie nieodp∏atnie doÊç du˝ej iloÊci gruzu
betonowego. Po jego skruszeniu móg∏by on byç
wykorzystanych na utwardzenie dróg gminnych.

W tym roku podobnie jak w latach poprzednich
gmina z∏o˝y∏a wniosek do Urz´du Marsza∏kow-
skiego o dofinansowane inwestycji drogowych
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wniosek
nasz zosta∏ oceniony pozytywnie i przy udziale
wskazanych Êrodków zostanie utwardzona t∏ucz-
niem wapiennym droga w Mazowszu Parcelach
stanowiàca ∏àcznik mi´dzy asfaltowymi drogami
powiatowymi.

Inwestycjami, które nierozerwalnie ∏àczà si´
z drogami jest budowa nowych punktów oÊwietle-
niowych. W tym roku zaplanowano na ten
cel 30.000 z∏. Miejsca ich lokalizacji zostanà Paƒ-

stwu wskazane w nast´pnych numerach naszego
pisma oraz na stronie internetowej gminy.

Jak wspomnia∏em w artykule dotyczàcym bud˝e-
tu w tym roku planowane sà równie˝ Êrodki na bu-
dow´ chodników. Priorytet w tym zakresie majà
inwestycje, które sà realizowane ze Starostwem
Powiatowym w Toruniu przy drogach powiato-
wych. Zadaniem, które b´dzie realizowane w tym
zakresie jest budowa chodnika wzd∏u˝ ul. Targo-
wej od skrzy˝owania z ul. Zajàczkowo w stron´ Wi-
tow´˝a. D∏ugoÊç odcinka, który powstanie w tym
roku zale˝na jest od iloÊci Êrodków finansowych,
którymi b´dà dysponowa∏y: Gmina Czernikowo
i Starostwo Powiatowe w Toruniu. Inwestycja ta
planowana by∏a ju˝ dwa lata temu. Nie mo˝na by-
∏o jednak jej zrealizowaç z uwagi na prowadzone
prace przy modernizacji wodociàgu. Nast´pnym
zadaniem, które b´dzie zrealizowane przy wspó∏-
udziale Êrodków powiatu jest budowa 280 mb
chodnika w Mazowszu przy drodze do Trutowa.

Jednym z zadaƒ inwestycyjnych, które uda∏o si´
ju˝ zrealizowaç jest wykup nieruchomoÊci pod roz-
budow´ oczyszczalni Êcieków w Czernikowie. Gmi-
na w tym celu naby∏a 1 ha gruntu graniczàcego
z oczyszczalnià od Pana W∏odzimierza G∏owiƒskie-
go. W wi´kszoÊci teren ten jest zaj´ty przez istnie-
jàcy tam staw, ale daje on mo˝liwoÊci inwestycyjne
w zakresie rozbudowy oczyszczali Êcieków. Ponad-
to dzi´ki temu zakupowi b´dzie mo˝liwoÊç zacho-
wania dojazdu do ul. Polnej od ul. Tragowej mi´-
dzy posesjami Paƒstwa Grodziƒskich i Jankow-
skich.

Jednà z najbardziej oczekiwanych inwestycji
przez mieszkaƒców naszej gminy, która zostanie
rozpocz´ta w tym roku jest utworzenie lokalnej
sieci teleinformatycznej. W bud˝ecie gminy zapla-
nowano na ten cel 100.000 z∏. Gmina Czernikowa
w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w To-
runiu i wszystkimi gminami powiatu toruƒskiego
opracowa∏a koncepcj´ e-powiatu. Zak∏ada ona bu-
dow´ sieci telekomunikacyjnej ∏àczàcej wszystkie
wskazane jednostki w oparciu o Kujawsko-Pomor-
skà Sieç Informacyjnà. Obecnie z du˝ym opóênie-
niem „koƒcówka” tej sieci pod∏àczana jest w na-
szej gminie. Nast´pnym etapem, który planowany
jest przy wsparciu finansowym Êrodkami Unii Eu-
ropejskiej b´dzie realizacja koncepcji e-powiatu.
Dzi´ki temu sygna∏ telekomunikacyjny po∏àczy
wszystkie gminy powiatu oraz Starostwo Powiato-
we w Toruniu oraz trafi do wszystkich miejscowo-
Êci naszej gminy, w których znajdujà si´ szko∏y.
Po osiàgni´ciu takiego efektu mo˝liwym b´dzie
podj´cie dzia∏aƒ majàcych na celu udost´pnienie
sygna∏u telekomunikacyjnego mieszkaƒcom na-
szej gminy. Z informacji uzyskanych od wykonaw-
ców Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej,
firmy opracowujàcej koncepcj´ e-powiatu i pra-
cowników Urz´du Marsza∏kowskiego wynika jed-
nak, ˝e mo˝liwoÊç taka nastàpi nie wczeÊniej jak
za rok a raczej nale˝y zak∏adaç, i˝ okres ten b´dzie
jeszcze d∏u˝szy.                                                  P.M. 
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Co dalej z „10“?
Sprawà, która bardzo interesuje mieszkaƒców

naszej gminy jest niewàtpliwie remont drogi
krajowej nr „10”. Stan jej nawierzchni, szczegól-
nie na odcinku od Obrowa do Czernikowa, jest
tak z∏y, ˝e stwarza realne zagro˝enie dla ˝ycia
i zdrowia osób z niej korzystajàcych. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia∏
w Bydgoszczy w 2007 r. og∏osi∏a przetarg na wy-
konanie remontu dwóch jej odcinków: jednego
od Obrowa do Wawrzonkowa tj. granic powiatu
toruƒskiego i drugiego od Wawrzonkowa
do Blinna tj. do granic województwa kujawsko-
-pomorskiego. Termin otwarcia ofert by∏ kilka-
krotnie przek∏adany z uwagi na iloÊç pytaƒ
od oferentów. Na poczàtku tego roku uda∏o si´
jednak doprowadziç do koƒca ten etap procedu-
ry przetargowej. Z danych uzyskanych od po-
tencjalnych wykonawców wynika, ˝e na pierw-
szy ze wskazanych odcinków tj przebiegajàcy
przez teren naszej gminy najtaƒszà ofert´ z∏o˝y-
∏a firma STRABAG. Zgodnie z warunkami prze-
targu roboty mia∏y byç realizowane od marca
do koƒca wrzeÊnia 2008 r. Podejrzewamy, ˝e ze
wzgl´du na przesuni´cie terminy sk∏adania

ofert data zakoƒczenia inwestycji równie˝ ule-
gnie przesuni´ciu.

Kwestià, która jest nierozerwalnie zwiàzana ze
wspomnianà inwestycjà sà postulaty w∏adz
i mieszkaƒców naszej gminy dotyczàce tego za-
dania. Jak to ju˝ wielokrotnie wskazywaliÊmy
nie wszystkie one zosta∏y uwzgl´dnione. Z osta-
tecznej wersji projektu, który zosta∏ dostarczo-
ny do Urz´du Gminy wynika∏o, ˝e nadal istnie-
jà 4 newralgiczne dla naszej spo∏ecznoÊci ele-
menty tej inwestycji. Chodzi tu o:

1) brak ronda i sygnalizacji Êwietlnej na skrzy-
˝owaniu drogi krajowej nr 10 z drogà powiatowà
∏àczàcà Golub-Dobrzyƒ z W∏oc∏awkiem,

2) brak Êcie˝ki pieszo-rowerowej od Czerniko-
wa do granic gminy w stron´ Torunia,

3) likwidacja zjazdu z drogi krajowej nr „10”
do Domu Nauczyciela i Szko∏y Podstawowej
w Czernikowie,

4) likwidacja zjazdów indywidualnych i brak
drogi zbiorczej na ul. Toruƒskiej na odcinku
od p. Dàbrowskich do Przedszkola Publicznego.

Z uwagi na to, i˝ pisma i petycje kierowane
do Oddzia∏u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Bydgoszczy nie odnosi∏y
skutku. Rada Gminy w Czernikowie na sesji
w dniu 20 listopada 2007 r. podj´∏a uchwa∏´,

Gimbus przyjedzie
do Czernikowa

Gmina Czernikowo wzbogaci∏a si´ o nowy Êro-
dek transportu dzieci do szkó∏. Ministerstwu
Edukacji Narodowej uda∏o si´ wreszcie przepro-
wadziç przetarg na dostaw´ autobusów szkol-
nych. Trwa∏o to bardzo d∏ugo. Gmina Czerniko-
wo z∏o˝y∏a wniosek w tej sprawie w po∏owie 2006
r. Po jego zweryfikowaniu okaza∏o si´, ˝e jeste-
Êmy jednà z dwóch gmin z naszego wojewódz-
twa, które taki pojazd majà otrzymaç. Informa-
cja ta niezmiernie nas ucieszy∏a. Wydawa∏o si´,
ze odbiór pojazdu to kwestia kilku miesi´cy. Nic
jednak bardziej mylnego. Od momentu wyboru
naszej gminy do dostawy pojazdu up∏yn´∏o pra-
wie pó∏torej roku. Opóênienie to jest wynikiem
problemów z przeprowadzeniem przetargu. Po-
przedni minister bardzo si´ z tym ociàga∏ czego
efektem by∏o przepadni´cie cz´Êci Êrodków
na ten cel. Na szcz´Êcie nowe w∏adze wywiàza∏y
si´ z zaciàgni´tych zobowiàzaƒ.

Producentem pojazdu, który trafi do naszej
gminy jest firma „KAPENA” ze S∏upska, która
produkuje autobusy na licencji IVECO. Z otrzy-
manych danych wynika, ˝e pojazd, który otrzy-
mamy nosi nazw´ Tema. Przystosowany jest on
do przewozu 37 osób. 

Dzi´ki otrzymaniu tego autobusu znacznie po-
prawià si´ warunki i organizacja transportu
dzieci do szkó∏. Planujemy wykorzystywanie no-
wego pojazdu jedynie do przewozu uczniów
do szko∏y podstawowej w Czernikowie. Ponadto
b´dzie on wykorzystywany do wyjazdów na wy-

cieczki, zawody sportowe czy konkursy wszyst-
kich uczniów z tereny naszej gminy. Dzi´ki ta-
kiemu rozwiàzaniu zewn´trzna firma transpor-
towa b´dzie wozi∏a jedynie uczniów Zespo∏u
Szkól w Czernikowie na zaj´cia szkolne. Taki
sposób organizacji dowozów powinien je znacz-
nie usprawniç i pozytywnie wp∏ynàç na jego ja-
koÊç i terminowoÊç.                                      P.M. 

Gimbus firmy  Kapena
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w której wyrazi∏a swoje negatywne stanowisko
w tych 4 wskazanych kwestiach. W celu wymu-
szenia dokonania zmian zosta∏a ona wys∏ana
do wszystkich pos∏ów i senatorów naszego okr´-
gu wyborczego z proÊbà o interwencj´. Dodatko-
wo przekazano jà na r´ce Wojewody Kujawsko-
-Pomorskiego, Marsza∏ka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego oraz Starosty Toruƒskiego.
Z otrzymanej korespondencji wynika, ˝e sprawa
ta by∏a przedmiotem interpelacji i zapytaƒ po-
selskich kierowanych do Ministra Infrastruktu-
ry oraz interwencji w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. W przes∏anych pismach
poinformowano nas, ˝e jedynym postulatem,
który b´dzie zrealizowany jest budowa chodni-
ka wzd∏u˝ drogi krajowej do Czernikówka. Nie-
stety zostanie on wykonany w nast´pnym etapie
modernizacji „10”. Wynika to z faktu, ˝e droga
na tym odcinku jest za wàska na jego lokalizacj´
i wykonanie go przy realizacji tej inwestycji wià-
za∏oby si´ z koniecznoÊci wykupów nierucho-
moÊci. Z uwagi na stan drogi krajowej zachodzi-
∏a pilna potrzeba jej remontu dlatego chodnik
zostanie wykonany w nast´pnym etapie.

W przypadku postulatów dot. zjazdów do Do-
mu Nauczyciela, przy Szkole Podstawowej

w Czernikowie, jak i dzia∏ek na ul. Toruƒskiej
zarówno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad jak i Minister Infrastruktury stwier-
dzili, ˝e nie ma mo˝liwoÊci technicznych na ich
realizacj´. Brak pe∏nej sygnalizacji Êwietlnej
uzasadnili natomiast badaniami i analizami na-
t´˝enia ruchu, z których wynika, ˝e nie ma po-
trzeby jej wykonania. 

Pe∏na korespondencja mi´dzy Urz´dem Gmi-
ny, a instytucjami wskazanymi w niniejszym ar-
tykule jest zamieszczona na stronie interneto-
wej Urz´du Gminy.                                       P.M. 

Gmina sprzedaje
nieruchomości

Na sesji Rady Gminy w dniu 3 marca radni wy-
razili zgod´ na sprzeda˝ kliku nieruchomoÊci
zlokalizowanych w Czernikowie. Wszystkie one
stanowià mienie komunalne Gminy Czerniko-
wo i majà ró˝ne przeznaczenie w planie zago-
spodarowania przestrzennego. Dwie pierwsze
po∏o˝one sà przy ul. Targowej na ternie by∏ego
targowiska gminnego. Pierwsza z nich przylega
do zak∏adu „Karo” i ma powierzchni´ 16,46 ara
Druga natomiast zlokalizowana jest obok niej
od strony ul. Góry i ma powierzchni´ 14,09 ara.
Obie majà okreÊlone w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego przeznaczenie us∏ugowe.
Zatem ich podstawowa funkcja to us∏ugi lub
nieucià˝liwa dzia∏alnoÊci gospodarcza. Nie mo-
gà byç one wykorzystane na zabudow´ mieszka-
niowà. 

Nast´pnà nieruchomoÊcià przeznaczonà
na sprzeda˝ jest dzia∏ka po∏o˝ona w Czerniko-
wie przy ul. Góry. Znajduje si´ ona za sklepem
„POLO-Market” i ma powierzchni´ 29,77 ara.
W planie zagospodarowania przestrzennego
okreÊlono dla niej funkcj´ us∏ugowo-mieszka-
niowà. Oznacza to, ˝e mo˝e byç ona zagospoda-
rowana tylko w sposób wskazany wy˝ej. Do-
puszcza si´ wykorzystanie jej pod zabudow´

mieszkaniowà, ale funkcja ta musi mieç charak-
ter dodatkowy w stosunku do przeznaczenia
podstawowego.

Ostatnimi nieruchomoÊciami przeznaczonymi
do sprzeda˝y sà dwie dzia∏ki po∏o˝one przy ul.
Góry. Zlokalizowane sà za przychodnià „PO-
MED” i majà ∏àcznà powierzchni´ 1,55 ha.
W planie zagospodarowania przestrzennego
przeznaczono je na wielorodzinne budownictwo
mieszkaniowe. Oznacza to, ˝e mogà na niej po-
wstaç wy∏àcznie budynki wielorodzinne,
przy czym nie mogà one mieç wi´cej jak 3 kon-
dygnacje w∏àcznie z parterem.

G∏ównym celem sprzeda˝y tych nieruchomo-
Êci jest nie tylko pozyskanie dla gminy dodatko-
wych Êrodków finansowych, ale tak˝e danie im-
pulsu do dalszego rozwoju naszej miejscowoÊci.
Zagospodarowanie tych dzia∏ek zgodnie z ich
funkcjami okreÊlonymi w planie zagospodaro-
wania przestrzennego powinno pozytywnie
wp∏ynàç na rozwój nie tylko Czernikowa, ale ca-
∏ej gminy.

Procedura przetargowa trwa kilka miesi´cy
dlatego zak∏adamy, ˝e przetargi na sprzeda˝
tych nieruchomoÊci odb´dà si´ najprawdopo-
dobniej w maju lub czerwcu b. r.. Wszystkich za-
interesowanych zakupem zach´camy do Êledze-
nia strony internetowej Urz´du Gminy, gdzie
b´dà umieszczane wszystkie informacje doty-
czàce tej sprawy.                                            P.M. 

Modernizacja 10-tki
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Przetarg
na kruszywo

rozstrzygnięty

Podobnie jak w latach ubieg∏ych Gmina Czer-
nikowo w lutym br. og∏osi∏a przetarg na dosta-
w´ ˝u˝la i kamienia wapiennego na budow´
i utrzymanie dróg gminnych. W terminie sk∏a-
dania ofert wyznaczonym na 22 lutego 2008 r.
stosowne dokumenty z∏o˝y∏y trzy firmy. Naj-
bardziej atrakcyjna pod wzgl´dem finanso-
wym by∏a oferta Pana Jacka Marcinkowskiego,
prowadzàcego firm´ PHU „MAR-POL” w Toru-
niu przy ul. Koniuchy 21a/43. Dostawca ten
wykonywa∏ ju˝ us∏ugi na terenie naszej gminy
i by∏ pozytywnie oceniany zarówno przez pra-
cowników gminy jak i so∏tysów. Ceny za jakie
b´dzie on dostarcza∏ wskazany wy˝ej towar sà
nast´pujàce: ˝u˝el – 36.6 z∏ brutto z 1 ton´, kru-
szywo wapienne frakcji 0-31,5 mm – 59,66 z∏
brutto z 1 ton´, kruszywo wapienne frakcji 16-
31,5 mm 69.99 z∏ brutto za 1 ton´.

Je˝eli chodzi o kamieƒ wapienny to jego cena
jest porównywalna z rokiem ubieg∏ym. ˚u˝el
niestety w ciàgu roku znacznie zdro˝a∏. W 2007
r, p∏aciliÊmy za niego 24 z∏ za ton´. Wp∏yw na to
ma szczególnie ∏agodna zima i zwiàzane z tym
niewielkie iloÊci ˝u˝la „produkowanego” przez
ciep∏ownie.

Jak wspomnia∏em wy˝ej zakupione kruszywo
zostanie przeznaczona w ca∏oÊci na drogi
gminne, przy czym ˝u˝el wykorzystywany b´-
dzie na remonty istniejàcych dróg a kamieƒ
wapienny g∏ownie na zadania inwestycyjne.
W dniu 7 marca w Urz´dzie Gminy w Czerni-
kowie odby∏o si´ spotkanie z so∏tysami, na któ-
rym zostali oni poinformowani o iloÊciach, ter-
minach i zasadach dostaw w/w kruszyw bu-
dowlanych. W zwiàzku z tym prosimy miesz-
kaƒców aby swoje wnioski dotyczàce remontu
dróg gminnych w pierwszej kolejnoÊci kiero-
wali do nich.                                                P.M. 

„Dwa Słowa“ do rolników

Od 03.03.2008 – mo˝na sk∏adaç wnioski w pro-
gramie – „U∏atwianie startu m∏odym rolni-
kom”.

Aby ubiegaç si´ o premi´ 50 tyÊ. z∏ nale˝y spe∏-
niç pewne warunki:

– odpowiednia wielkoÊç gospodarstwa (14,65 ha
u˝ytków rolnych), 

– spe∏nianie warunków odnoÊnie higieny mle-
ka,

– warunków utrzymania zwierzàt,
– ochrony Êrodowiska,
– ESU,
– wykszta∏cenie.
Wype∏niony Plan Rozwoju Gospodarstwa wraz

z wnioskiem nale˝y z∏o˝yç w Oddziale Regional-
nym ARiMR – Toruƒ ul. Dàbrowskiego 4.

Od 15 marca do 15 maja – mo˝na sk∏adaç wnio-
ski o przyznanie p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej
w ramach dzia∏ania: „Program rolnoÊrodowi-
skowy” obj´tego PROW na lata 2007-2013.

Wnioski rolnoÊrodowiskowe nale˝y sk∏adaç
w biurze powiatowym w∏aÊciwym dla miejsca
zamieszkania.

WÊród pakietów rolnoÊrodowiskowych mo˝e-
my skorzystaç m.in. z:

- rolnictwa zrównowa˝onego
- ochrona gleb i wód (poplony)

- ekstensywne u˝ytki zielone
- strefy buforowe
Szkolenie z poszczególnych p∏atnoÊci pakietów

oraz warunków uczestnictwa w programie rol-
noÊrodowiskowym – odby∏o si´ 18.03.2008 r.
w Gminnym Centrum Informacji w Czerniko-
wie.

Od 15 marca do 15 maja – mo˝na sk∏adaç wnio-
ski o przyznanie p∏atnoÊci bezpoÊrednich
za rok 2008.

Wnioski o p∏atnoÊci obszarowe nale˝y sk∏adaç
w biurze powiatowym w∏aÊciwym dla miejsca
zamieszkania. 

Szkolenie odnoÊnie nowych zasad wype∏niania
wniosków dotyczàcych dop∏at bezpoÊrednich
odby∏o si´ w dniu: 26.03.2008 w Gminnym Cen-
trum Informacji w Czernikowie.

Mo˝na b´dzie uzyskaç pomoc przy wype∏nia-
niu wniosków od doradców urz´dujàcych w po-
niedzia∏ki i czwartki w godz. 8.15 – 15.00
w Gminnym Centrum Informacji w Czerniko-
wie.

Informujemy, ˝e wnioski wype∏niane sà przez
pracowników doradztwa odp∏atnie.

Szczegó∏owych informacji udziela:
Powiatowy Zespó∏ Doradztwa Rolniczego
w Che∏m˝y 
ul. Bydgoska 7 87-140 Che∏m˝a
Tel: 0 56 675 45 94; 0 56 675 22 60              A.M. 
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Przeżywać „Ferie z Bogiem“
Ka˝demu cz∏owiekowi Bóg da∏ dni pracy i dni

odpoczynku. Niewa˝ne, czy jest to osoba doro-
s∏a, czy dziecko, ka˝demu nale˝y si´ chwila wy-
tchnienia i relaksu. Wypoczynek nie musi jed-
nak˝e oznaczaç „nic nie robienie”, ale mo˝e byç
sp´dzany aktywnie. 

Pomys∏odawcy sp´dzania wolnego czasu, prze-
Êcigajà si´ w wymyÊlaniu ró˝nych atrakcji. Nie
∏udêmy si´, wi´kszoÊç uczniów nie ma mo˝liwo-
Êci wyjechaç w góry lub w inne pi´kne miejsca.
Nie oznacza to jednak, ˝e nie mo˝na si´ w czasie
odpoczynku dobrze bawiç. Wystarczy dobra wo-
la i troch´ pracy. Zespó∏ Charytatywny dzia∏ajà-
cy przy parafii Êw. Bart∏omieja w Czernikowie,
zorganizowa∏ w drugim tygodniu przerwy mi´-
dzy semestralnej – „Ferie z Bogiem” dla dzieci.
Spotkania odbywa∏y si´ w salce parafialnej,
przez ca∏y tydzieƒ i trwa∏y po kilka godzin.
Udzia∏ wzi´∏y dzieci w wieku 8 – 12 lat. Spotka-
nia polega∏y na ró˝nego rodzaju zabawach, pra-
cach zr´cznoÊciowych i konkursach. Czas do-
brze wype∏niony sprawi∏, ˝e nikt nie mia∏ ocho-
ty si´ nudziç. Co dzieƒ zaj´cia prowadzi∏y inne
osoby: cz∏onkowie zespo∏u charytatywnego oraz
kilku nauczycieli. W prowadzeniu zaj´ç poma-
ga∏a równie˝ m∏odzie˝, która w wi´kszoÊci nale-

˝y do Czernikowskiego Gimnazjum. W czasie
trwania „Ferii z Bogiem”, ka˝dy si´ czegoÊ na-
uczy∏, poczynajàc od tych najm∏odszych, którzy
zobaczyli jak mo˝na si´ dobrze razem bawiç;
m∏odzie˝ uczy∏a si´ opieki nad m∏odszymi, a do-
roÊli jak wspólnie si´ integrowaç, by
przy niewielkim wysi∏ku sprawiç radoÊç innym.
W tym miejscu dzi´kujemy wszystkim uczestni-
kom „Ferii i Bogiem” i prowadzàcym zaj´cia,
a tak˝e hojnym ofiarodawcom produktów ˝yw-
noÊciowych i s∏odyczy, które sprawi∏y du˝à ra-
doÊç dzieciom, a przez to da∏y nam du˝o satys-
fakcji i mamy nadziej´ tak˝e ich rodzicom.
Na zdj´ciu ca∏a grupa, bawiàca si´ w „ostatki”.

Ks. Janusz Ma∏ecki

Nie naruszać
przepisów

Oddzia∏ Regionalnej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa informuje, ˝e zgodnie
ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi projekt wspó∏finansowany w ramach dzia∏a-
nia SPO nie mo˝e byç realizowany z udzia∏em
innych Êrodków publicznych przyznanych
w zwiàzku z realizacjà tego projektu (wynika to
z Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Opera-
cyjnego).

Beneficjent odpowiednich dzia∏aƒ SPO, podpi-
sujàc umow´ o dofinansowanie oÊwiadcza m.
in., ˝e nie korzysta i nie b´dzie korzysta∏ z in-
nych Êrodków publicznych przyznanych
w zwiàzku z realizacjà projektu okreÊlonego
w umowie. W razie naruszenia zakazu podwój-
nego finansowania, beneficjent jest zobowiàza-
ny do zwrotu ca∏oÊci bàdê cz´Êci otrzymanej po-
mocy wraz z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej
jak dla zaleg∏oÊci podatkowych, liczonych
od dnia wyp∏acenia pomocy przez ARIMR. Za-
kaz finansowania operacji z innych Êrodków pu-
blicznych dotyczy tak˝e PROW 2007-2013.
MRIRW w swojej opinii podkreÊla równie˝, ˝e
odpowiednie przepisy pos∏ugujà si´ poj´ciem

„projektu” lub „operacji”, a nie „kosztów”,
a wi´c zakaz podwójnego finansowania projek-
tów/operacji dotyczy wszystkich inwestycji (ele-
mentów inwestycji/przedsi´wzi´cia), realizowa-
nych w ramach projektu/operacji. Dlatego fak-
tury oznaczone pieczàtkà ARIMR nie powinny
byç podstawà do uzyskania ulgi inwestycyjnej.
Nie ma równie˝ podstawy do wyodr´bnienia
z faktury VAT kosztów niekwalifikowanych, po-
niesionych w zwiàzku z realizacjà projektu obj´-
tego wspó∏finansowaniem w ramach SPO czy
PROW 2007-2013. Nie mo˝e byç mowy zw∏aszcza
o wyodr´bnieniu podatku VAT i wyst´powaniu
o ulg´ w oparciu o kwot´ tego podatku. W zwiàz-
ku z powy˝szym, ˝adna faktura VAT, która zo-
sta∏a oznaczona pieczàtkà: „przedstawiono
do refundacji w ramach SPO…” (analogicznie
w ramach PROW 2007-2013) nie mo˝e stanowiç
podstawy do uzyskania ulgi podatkowej. Tak˝e
faktury nieostemplowane, które dotyczà jednak
realizowanego projektu/operacji lecz nie zosta∏y
przedstawione do rozliczenia inwestycji
w ARIMR, nie powinny stosowaç podstawy
do uzyskania ulgi bez wzgl´du na to, czy opie-
wajà na koszty kwalifikowane czy te˝ nie. W ta-
kim przypadku sami beneficjenci okreÊlonych
dzia∏aƒ nie powinni si´ ubiegaç o ulgi podatko-
we ze wzgl´du na zobowiàzanie, jakie podj´li
podpisujàc oÊwiadczenie dotyczàce zakazu po-
dwójnego finansowania.                                A.D.
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Z życia parafii
1. W sobot´ – 29 grudnia w Szkole Podstawowej

w Czernikowie odby∏a sie choinka dla dzieci i m∏o-
dzie˝y organizowana przez Zespó∏ Charytatywny
i Stowarzyszenie „Czy˝ – nie”. Wszystkim Sponso-
rom i Opiekunom goràco dzi´kujemy za pomoc.

2. W styczniu tego roku trwa∏y w naszej Parafii
odwiedziny duszpasterskie zwane „kol´dà”, które
dla ksi´dza proboszcza by∏y okazjà do poznania
Parafian. Duszpasterze k∏adli nacisk na za∏o˝enie
i uzupe∏nienie kartoteki parafialnej, a sk∏adane
przy okazji kol´dy ofiary by∏y przeznaczone na bu-
dow´ dodatkowych ∏awek w koÊciele czernikow-
skim. Wszystkim Parafianom za mi∏e duszpaster-
skie spotkania serdecznie dzi´kujemy.

3. 6 stycznia m∏odzie˝ naszej Parafii pod opiekà
ks. wikariusza uczestniczy∏a w spotkaniu karna-
wa∏owym w Licheniu. 

4. 13 stycznia w salce parafialnej odby∏o si´ spo-
tkanie Êwiàteczne dla ministrantów z rodzicami.
By∏y s∏odycze i prezenty.

5. W czwartek – 10 stycznia – w Kramsku ko∏o Ko-
nina odby∏ si´ pogrzeb ks. Pra∏ata Ireneusza Gma-
chowskiego, który by∏ proboszczem i dziekanem
w Czernikowie w latach 1980 – 1985. W pogrzebie
uczestniczy∏a delegacja
z naszej Parafii.

6. 2 lutego w ramach
przygotowania dzieci klas
drugich do Pierwszej Ko-
munii Êwi´tej zosta∏y po-
Êwi´cone i wr´czone dzie-
ciom Êwiece komunijne.

7. W dniach 4-8 luty w sal-
ce parafialnej dzieci
uczestniczy∏y w tzw. „Fe-
riach z Bogiem” – wypo-
czynku organizowanym
przez Zespó∏ Charytatyw-
ny.

7/ W styczniu dzieci, któ-
re uczestniczy∏y w Rora-
tach otrzyma∏y nagrody.

8. 16 lutego grupa m∏o-
dzie˝y z Czernikowa wzi´-
∏a udzia∏ w spotkaniu
„Przystanek Jezus” we
W∏oc∏awku.

9. W Wielkim PoÊcie dzie-
ci, m∏odzie˝ i doroÊli gorli-
wie uczestniczyli w nabo-
˝eƒstwach Drogi Krzy˝o-
wej i Gorzkich ˚ali. 

10. We wtorek – 19 lutego – Parafianie z Czerni-
kówka pomogli w przewiezieniu gruzu spod re-
stauracji na parking koÊcielny w celu jego dalsze-
go utwardzania.

11. W dniach 24 – 27 luty w Parafii Êw. Bart∏omie-

ja w Czernikowie odby∏y si´ rekolekcje szkolne
i parafialne dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych, któ-
re poprowadzi∏ ks. Krzysztof WiÊniewski, pro-
boszcz Parafii w Nowogrodzie i wicedziekan czer-
nikowski. 

12. W Wielkim PoÊcie w poszczególnych szko∏ach
by∏ prowadzony konkurs na naj∏adniejszà palm´
wielkanocnà w trzech kategoriach: 0-3; 4-6 szko∏y
podstawowej i gimnazjum. Nagrody otrzymali:
z Czernikowa – Paulina Chrzàstek, Patrycja ¸u-
gowska, Joanna i Emilia Suliƒskie, Patrycja Para-
dowska, Weronika Lewandowska, Mateusz Âliwiƒ-
ski, Jakub Dobrzeƒski, Bernadeta Marchlewska;
ze Steklina – Julia Paurowska. Gratulujemy!!!. 

13. 7 marca w Osówce, a 14 marca w Czernikowie
odby∏a sie Droga Krzy˝owa plenerowa ulicami
tych miejscowoÊci. Nabo˝eƒstwo w Czernikowie
zakoƒczy∏o ca∏odniowà adoracj´ NajÊwi´tszego Sa-
kramentu.

14. W po∏owie marca rozpocz´to, dzi´ki ˝yczliwo-
Êci i pomocy pracowników „Energetyki”, obcina-
nie drzew na cmentarzu parafialnym oraz upo-
rzàdkowano sad parafialny.

15. W marcu rozpocz´to te˝ budow´ „Drogi Deka-
logu” wokó∏ Êwiàtyni czernikowskiej. Na kamie-
niach zosta∏y umieszczone tablice z poszczególny-
mi przykazaniami Bo˝ymi. Ka˝da tablica posiada

swojego Fundatora, a po-
Êwi´cenia „Drogi...” doko-
na∏ Ks. Bp Stanis∏aw G´-
bicki w Niedziel´ Mi∏osier-
dzia Bo˝ego – 30 marca
– podczas Mszy Êwi´tej
o 12.00. WczeÊniej
o godz. 9.00 Ksiàdz Biskup
odprawi∏ Sum´ odpustowà
w kaplicy w Osówce, która
jest pod wezwaniem Mi∏o-
sierdzia Bo˝ego.

16. Ksiàdz Proboszcz
zwraca si´ do Parafian
czernikowskich, i nie tyl-
ko, o ofiarowanie kamieni
do dalszych inwestycji wo-
kó∏ koÊcio∏a i placu ko-
Êcielnego.

17. Konserwator Zabyt-
ków z Torunia przeprowa-
dzi∏ lustracj´ lewej zakry-
stii koÊcio∏a w Czernikowie
i wskaza∏ kierunek oraz
wymogi przeprowadzenia
jej remontu.

18. Niedziela Palmowa
zgromadzi∏a rzesze wiernych, którzy z palmami
w r´ku wzi´li udzia∏ w procesji z placu koÊcielnego
do Êwiàtyni. Niedziela ta rozpocz´∏a Wielki Ty-
dzieƒ, podczas którego mia∏y miejsce nast´pujàce
Msze Êw. i adoracje: 

– Wielki Czwartek – Godz. 17.00 – Pamiàtka usta-

Droga Krzy˝owa

Niedziela Palmowa
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Iluminacja Kościoła
p.w. Świętego Marcina

w Mazowszu
Za przyk∏adem Parafii p.w. Âwi´tego

Bart∏omieja w Czernikowie, proboszcz i wierni
Parafii p.w. Âwi´tego Marcina w Mazowszu,
postanowili wykonaç iluminacj´ swojej
Êwiàtyni. Przy wsparciu gmin Czernikowo i
Ciechocin, w dniu 30 stycznia bie˝àcego roku,
wykonano wspomnianà inwestycj´. Ârodki
finansowe na realizacj´ tego zadania pochodzi∏y
w wi´kszoÊci od parafian. Ca∏oÊç projektu
nadzorowa∏ ks. Proboszcz Jan Markiewicz z
pomocà Radnego Gminy Czernikowo Pana
Zbigniewa Krzemiƒskiego.

Fotografia Bartek Ciechacki.
A.M.

nowienia Eucharystii i Sakramentu Kap∏aƒstwa.
Tak bardzo Jezus pragnie Ci´ zobaczyç podczas
Ostatniej Wieczerzy. Modlitwà wyraêmy ˝yczli-
woÊç kap∏anom, od których otrzymaliÊmy Sakra-
menty Êwi´te i którzy nam s∏u˝yli w tej Êwiàtyni.
Przeniesienie Pana Jezusa do tzw. „Ciemnicy” i ad-
oracja do 22.00;

– Wielki Piàtek – Godz. 18.00 – Pamiàtka Âmierci
Chrystusa. W tym dniu na ca∏ym Êwiecie nie od-
prawia si´ Mszy Êwi´tej. Adoracja w ciemnicy
od 9.00. Chrystus na Krzy˝u patrzy, czy przysze-
d∏eÊ Go odwiedziç, czy jesteÊ pod Krzy˝em z Mary-
jà i Êw. Janem Aposto∏em? Koronka do Mi∏osier-
dzia Bo˝ego w Wielki Piàtek o godz. 15.00. Przenie-
sienie NajÊwi´tszego Sakramentu do Grobu Paƒ-
skiego i adoracja do 22.00. Post Êcis∏y. 

– Wielka Sobota – adoracja od 9.00. godz. 19.00
– Wigilia Paschalna i bogactwo Liturgii ChrzeÊci-
jaƒskiej. Poznaj, jaka jest historia naszego zbawie-
nia. Us∏ysz radosny Êpiew. Na liturgi´ przynosi si´
Êwiece, a tak˝e mo˝na zabraç pojemniki na wod´
Êwi´conà;

– Niedziela Zmartwychwstania Paƒskiego. Re-
zurekcja – Godz. 6.00 – zaÊpiewajmy razem rado-

sny hymn o Chrystusie Zmartwychwsta∏ym. W Re-
zurekcji uczestniczyli wszyscy, którzy pragn´li
uczciç Pana ˚yjàcego na wieki, w tym: Chór Klubu
Seniora, Orkiestra, Stra˝acy (ju˝ w piàtek, sobot´
i niedziel´ rano), asysta ˝eƒska i m´ska, dziew-
czynki do sypania kwiatków (o opiek´ zostali po-
proszeni: Pan Jan Murszewski, Pani Balina i Pani
Cichoszewska), osoby do feretronów, choràgwi
i poduszek.

19. W Wielkà Sobot´ mia∏o miejsce Êwi´cenie po-
karmów: w Êwiàtyni od godz. 9.00 do 15.00 – co pó∏
godziny; Steklinek – 10.00; Steklin bloki – 10.30;
Steklin szko∏a – 11.00; Osówka kaplica – 11.30; Po-
krzywno – 12.00. PrzyjÊcie ze Êwi´conkà do Êwiàty-
ni to tak˝e czas adoracji Pana Jezusa w Grobie.
Serdecznie dzi´kuj´ za ofiary sk∏adane przy okazji
Êwi´conki – b´dà one przeznaczone na remont
i odnowienie lewej zakrystii w koÊciele.

20. W kwietniu b´dà prowadzone dalsze prace
nad za∏o˝eniem nowych trawników wokó∏ koÊcio∏a
i plebani.

Opracowa∏: ks. proboszcz
Piotr Sio∏kowski
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W „Dwóch Słowach“
o Zespole Szkół

Zespó∏ Szkó∏ w Czernikowie, jako pierwsza
szko∏a w regionie, wprowadzi∏ nowink´ – dzien-
nik elektroniczny, dzi´ki któremu rodzice
uczniów mogà na bie˝àco kontrolowaç post´py
swoich dzieci. Zgodnie z najnowszymi tenden-
cjami dotyczàcymi poprawy bezpieczeƒstwa
uda∏o si´ w pe∏ni wprowadziç monitoring wizyj-
ny na terenie szko∏y. To kosztowne przedsi´-
wzi´cie zosta∏o po cz´Êci sfinansowane przez
Ministerstwo Edukacji, Urzàd Gminy oraz ze
Êrodków w∏asnych. Jest to 30 kamer wraz z reje-
stratorami, które pomagajà zapewniaç bezpie-
czeƒstwo naszym uczniom. Dzi´ki monitoringo-
wi udaje si´ sukcesywnie wykrywaç wandali, za-
pobiegaç przejawom agresji oraz wykazywaç
niewinnoÊç osoby, posàdzanej o ten czy inny
czyn. 

Szko∏a ÊciÊle wspó∏pracuje z Czernikowskim
Stowarzyszeniem „Czy˝-nie”. Efektem tego sà
wie˝e stereofoniczne z magnetofonami oraz pro-
fesjonalne oprogramowanie sieciowe do nauki
j´zyka obcego. W ten nowoczesny sposób
uczniowie gimnazjum mogà przygotowywaç si´
do egzaminu gimnazjalnego z j´zyka angiel-
skiego, a licealiÊci do egzaminu maturalnego. 

Szko∏a i Stowarzyszenie wspólnie opracowa∏y
wniosek do Urz´du Marsza∏kowskiego o sfinan-
sowanie kilkudniowej wycieczki edukacyjnej
w góry dla m∏odzie˝y z rodzin o niskich docho-
dach. Na terenie szko∏y zosta∏ powo∏any zespó∏
projektowy do pisania wniosków z funduszy eu-
ropejskich. Cz∏onkowie zespo∏u sà ju˝ po licz-
nych szkoleniach i teraz przygotowujà si´
do projektu konkursowego wyrównywania
szans edukacyjnych dla naszej m∏odzie˝y. Reali-
zacja tego projektu w ogromnym stopniu wzbo-
gaci∏aby ofert´ edukacyjnà szkó∏ gminy Czerni-
kowo. W myÊl projektu uczniowie gimnazjum
i liceum b´dà mogli mi´dzy innymi zdobyç mi´-
dzynarodowe certyfikaty j´zykowe i komputero-

we, a uczniowie szkó∏ podstawowych uzupe∏niç
wiedz´ z j´zyka angielskiego oraz nauk mate-

matyczno – przyrodniczych. 
Aktualnie licealiÊci oprócz mo˝liwoÊci zdawa-

nia egzaminów na certyfikat ECDL, mogà ko-
rzystaç z cz´Êciowego dofinansowania Urz´du
Gminy na zdobycie prawa jazdy. 

Zespó∏ szkó∏ wzbogaci∏ si´ w sprz´t kompute-
rowy do Internetowego Centrum Informacji
Multimedialnej, który mieÊci si´ przy szkolnej
Êwietlicy. W najbli˝szych miesiàcach powinny
dotrzeç do szko∏y kolejne komputery do wypo-
sa˝enia pracowni komputerowej. 

Zosta∏a zapoczàtkowana nowa impreza sporto-
wa: Gwiazdkowy turniej tenisa sto∏owego, któ-
ry ma si´ odbywaç w pierwszà sobot´ nowego
roku. Sponsorami tej imprezy sà Urzàd Gminy
oraz Czernikowskie Stowarzyszenie „Czy˝-nie”.
Do przeprowadzenia turnieju sponsorzy sfinan-
sowali dwa dobrej klasy sto∏y tenisowe z wypo-
sa˝eniem oraz puchary dla uczestników. 

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika w Toruniu
ofiarowa∏ sprz´t laboratoryjny do pracowni che-
micznej, co pozwoli uatrakcyjniç zaj´cia z che-
mii.

Dobieg∏y koƒca oficjalne procedury dotyczàce
wyboru patrona Zespo∏u Szkó∏ w Czernikowie
– zostanie nim Miko∏aj Kopernik. Zaprojekto-
wano i wykonano symbolicznà „cegie∏k´”. Do-
chód z jej sprzeda˝y zasili fundusz przeznaczo-
ny na zakup sztandaru. Najbardziej hojni ofiaro-
dawcy b´dà uhonorowani pamiàtkowym „gwoê-
dziem” umieszczonym na drzewcu sztandaru.
UroczystoÊç nadania imienia jest zaplanowana
na jesieƒ bie˝àcego roku.

Rekrutacja do Gimnazjum w Czernikowie
Uczniowie koƒczàcy szko∏y podstawowe i za-

mieszkujàcy w obwodzie gimnazjum (teren gmi-
ny Czernikowo) sà do niego przyjmowani z urz´-
du. Rodzice majà jednak obowiàzek poinformo-
wania sekretariatu szko∏y w przypadku, gdy de-
cydujà si´ na pos∏anie swego dziecka do innej
szko∏y. Przydzia∏ do odpowiedniej pierwszej kla-
sy gimnazjum jest uzale˝niony od miejscowoÊci
zamieszkania oraz wyniku ze sprawdzianu. Sà
tworzone klasy o podobnym potencjale intelek-
tualnym – nie ma klas „lepszych i gorszych”.

Rodzice uczniów koƒczàcych szko∏y podstawo-
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Kącik  uprzejmości
Zarzàd i cz∏onkowie Klubu Seniora

„RadoÊç” dzi´kujà uczniom klasy III A ze
Szko∏y Podstawowej w Czernikowie oraz
wychowawczyni Pani Ewie Mazurek za
wspania∏à jase∏k´ oraz pi´kne przedstawienie
z okazji Êwi´ta babci i dziadka.

Centrum informacji
w Steklinie

W ostatnich dniach marca zostanie otwarte
Wiejskie Centrum Informacji w Steklinie. Nowa
placówka zosta∏a sfinansowana z funduszy unij-
nych w ramach projektu „Centra kszta∏cenia
na odleg∏oÊç na wsiach”. Podmiotem, który
wdra˝a ten program jest Zarzàd Krajowy Zwiàz-

ku OSP. Wnioski w sprawie utworzenia takich
centrów nale˝a∏o z∏o˝yç we w∏aÊciwym teryto-
rialnie Zarzàdzie Wojewódzkim Zwiàzku OSP.
Zgodnie z wytycznymi programu jednostek ta-
kich mia∏o powstaç 480 na terenie ca∏ego kraju.
Dzi´ki zaanga˝owaniu w uruchomienie cen-
trum Prezesa Gminnej OSP Pana Zdzis∏awa

Gawroƒskiego i Komendanta Wies∏awa Zió∏-
kowskiego uda∏o si´ przekonaç instytucj´ wdra-
˝ajàcà do zlokalizowania takiego centrum kultu-
ralno-oÊwiatowego w Steklinie. Wniosek w tej
sprawie z∏o˝y∏a OSP z tej miejscowoÊci
pod przewodnictwem Prezesa Stanis∏awa Âwia-
teckiego. Swojà siedzib´ instytucja ta znalaz∏a
w szkole podstawowej. Zgodnie z za∏o˝eniami
programu zosta∏o ono wyposa˝one w 5 stano-
wisk komputerowych z dost´pem do Internetu,

meble oraz sprz´t prezentacyjny. Do g∏ównych
zadaƒ centrum b´dzie nale˝a∏o stworzenie do-
st´pu do informacji oraz aktywizacji szkolenio-
wej dla Êrodowiska wiejskiego. W centrum za-
trudniono 2 osoby do prowadzenia oÊrodka, któ-
ry jest czynny przez 7 dni w tygodniu w godzi-
nach popo∏udniowych.                         P.M., G.K.

we z ternu gminy Czernikowo, ale zamieszkujà-
ce poza nim, muszà z∏o˝yç podanie o przyj´cie
dziecka do naszego gimnazjum.

Rodzice uczniów koƒczàcych szko∏y podstawo-
we poza terenem naszej gminy i tam zamieszku-
jàcy sk∏adajà: podanie, kwestionariusz, kart´
zdrowia dziecka, Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y,
zaÊwiadczenie z OKE, 2 zdj´cia (30 x 42 mm). 

Gotowe formularze rekrutacyjne do gimna-
zjum sà do pobrania w sekretariacie szko∏y lub
ze strony www.gimlo.czernikowo.pl/gimnazjum.

Rekrutacja do Liceum Ogólnokszta∏càce
w Czernikowie

Nasze liceum nie nale˝y do systemu elektro-
nicznej rekrutacji, przebiega ona w tradycyjny
sposób. Od 26 maja do 13 czerwca trwaç b´dzie
przyjmowanie podaƒ na odpowiednich formula-

rzach, pobranych z naszej strony internetowej.
Do 25 czerwca przyjmowanie kolejnych doku-
mentów (kopie Êwiadectw i zaÊwiadczeƒ
z OKE). 27 czerwca og∏oszenie listy przyj´tych,
a do 30 czerwca potwierdzenie kandydatów do-
tyczàce wyboru naszej szko∏y (orygina∏y Êwia-
dectwa, zaÊwiadczenia OKE oraz dwa zdj´cia).

Oferta liceum na rok szkolny 2008/2009 obej-
muje:

Klasa kulturowo – j´zykowa (rozszerzenia
przedmiotowe: j´zyk polski, j´zyk obcy, histo-
ria)

Klasa ekonomiczno – j´zykowa (rozszerzenia
przedmiotowe: matematyka, j´zyk obcy, geogra-
fia)

Wi´cej szczegó∏ów na stronie:
www.gimlo.czernikowo.pl/liceum

A.S. 

Centrum informacji w Steklinie Centrum informacji w Steklinie
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Wsparcie dla klubów
sportowych z terenu

naszej gminy
Gmina Czernikowo po raz pierwszy w swojej

historii zorganizowa∏a otwarty konkurs ofert
na prowadzenie dzia∏alnoÊci sportowej na tere-
nie gminy. KoniecznoÊç jego przeprowadzenia
wynika z obowiàzujàcych przepisów, jak i wy-
tycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do-
tychczas dzia∏alnoÊç sportowa finansowana by∏a
bezpoÊrednio z bud˝etu gminy. Takie rozwiàza-
nie by∏o niezwykle korzystne dla klubów sporto-
wych, które przedstawia∏y rachunki do Skarbni-
ka Gminy a ten realizowa∏ p∏atnoÊci. Niestety
w tym roku takie rozwiàzanie nie jest mo˝liwe.
W wyniku zmian w ustawie o sporcie kwalifiko-
wanym oraz ustawie o dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-
blicznego i wolontariacie koniecznym sta∏o si´
dokonanie zmian w sposobie finansowania spor-
tu. Od 1 stycznia tego roku ka˝da dzia∏alnoÊç
sportowa, niezale˝nie od kategorii wiekowej,
która polega na uczestniczeniu w rozgrywkach
organizowanych przez odpowiedni zwiàzek
sportowy traktowana jest jak sport kwalifikowa-
ny. Gminy chcàc finansowaç kluby prowadzàce
dzia∏alnoÊç sportowà musza podjàç stosownà
uchwa∏´, w które okreÊlà warunki i zasady
udzielania im wsparcia finansowego. Rada Gmi-
ny w Czernikowie takà uchwa∏´ podj´∏a 3 mar-
ca 2008 r. Post´powanie konkursowe wszcz´te

zosta∏o ju˝ w lutym. Takie post´powanie wyni-
ka∏o z tego, i˝ w sytuacji gdybyÊmy czekali
z nim na podj´cie uchwa∏y i zorganizowali go
dopiero w marcu kluby sportowe otrzyma∏yby
Êrodki finansowe najwczeÊniej w po∏owie kwiet-
nia. Takie rozwiàzanie by∏oby katastrofà dla
klubów sportowych, szczególnie zaÊ pi∏kar-
skich, które zaczynajà rozgrywki na poczàtki
kwietnia. 

Decyzjà komisji konkursowej powo∏anej
do oceny wniosków kluby sportowe z terenu na-
szej gminy otrzyma∏y nast´pujàcà iloÊç Êrod-
ków:

1. VICTORIA Czernikowo
– zespó∏ seniorów – 20.000 z∏
2. VICTORIA Czernikowo
– dru˝yny juniorów m∏odszych
i trampkarzy – 9.000 z∏ – ∏àcznie
3. LZS Steklin – 9.000 z∏
4. UKS COMETS Mazowsze – 9.000 z∏
5. SETBOL – 3.000 z∏
Pierwsze Êrodki finansowe trafi∏y na konta

klubów w marcu br. Przekazanie pieni´dzy wià-
˝e si´ z nowymi obowiàzkami po stronie organi-
zacji sportowych. Od teraz bowiem muszà pro-
wadziç one ksi´gowoÊç, mieç pozak∏adane kon-
ta, finansowaç swojà dzia∏alnoÊç zgodnie z har-
monogramem, który za∏àczy∏y do wniosku, a co
najwa˝niejsze na koniec roku z∏o˝yç sprawozda-
nie z rozliczeniem dotacji. W przypadku niew∏a-
Êciwego wydatkowania Êrodków w nast´pnych
latach mogà byç wy∏àczone z mo˝liwoÊci ubiega-
nia si´ o Êrodki publiczne.                            P.M. 

W „Victorii“ duże zmiany
W dniu 21 lutego w Czernikowie odby∏o si´

Walne Zebranie cz∏onków LZS „VICTORIA”
Czernikowo. W jego trakcie dokonano gruntow-
nych zmian w sk∏adzie jego w∏adz.

Sk∏ad Zarzàdu przedstawia si´ obecnie na-
st´pujàco:

1. Grzegorz Grzywiƒski – Prezes Zarzàdu,
2. Wojciech Dulczewski – V-ce Prezes
3. Rafa∏ Dzwonkowski – Sekretarz,
4. Pawe∏ Paczkowski – Cz∏onek Zarzàdu,
5. Jaros∏aw Makowski – Cz∏onek Zarzàdu,
6. Jerzy Zglinicki – Cz∏onek Zarzàdu.

Nowy sk∏ad Komisji Rewizyjnej przedstawia
si´ nast´pujàco:

1. Piotr Murszewski – Przewodniczàcy,
2. Tomasz Pa∏aszyƒski – Cz∏onek,
3. Mariusz Borkowicz – Sekretarz.

Dokonane zmiany majà na celu dostosowanie
struktur klubu do zmieniajàcej si´ rzeczywisto-
Êci. Jak to ju˝ wskazaliÊmy w jednym z artyku-
∏ów od tego roku pieniàdze na sport muszà byç
przekazywane przez gmin´ klubom sportowym
w formie konkursów. Obecny sk∏ad w∏adz LZS
„VICTORII” Czernikowo jest przygotowany
do realizacji tego zadania a jednoczeÊnie daje
gwarancj´ sprawnego i efektywnego zarzàdza-
nia nim. Nowe w∏adze planujà aktywne poszuki-
wanie Êrodków na utrzymanie dru˝yn, promocj´
pi∏ki no˝nej wÊród mieszkaƒców naszej gminy
szczególnie zaÊ wÊród m∏odzie˝y. G∏ównym ce-
lem dru˝yny seniorów jest awans do „A” klasy
natomiast dru˝yn trampkarzy i juniorów m∏od-
szych zaj´cie miejsc w górnej cz´Êci tabeli swo-
ich grup rozgrywkowych. Zapraszamy wszyst-
kie osoby interesujàce si´ pi∏kà no˝nà do aktyw-
nego uczestniczenia w dzia∏alnoÊci klubu. Ka˝-
dy chcàcy dzia∏aç w jego strukturach czy to jako
pi∏karz czy dzia∏acz jest mile widziany. Osoby
zainteresowane takà pracà na rzecz naszej spo-
∏ecznoÊci mogà kontaktowaç si´ w tej sprawie
z którymÊ z cz∏onków w∏adz klubu.              P.M. 
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Runda wiosenna piłkarzy
Tabela grupy B (seniorów) po rundzie jesiennej.

Na pó∏metku ligowych rozgrywek dokonania naszych dru˝yn pi∏karskich napawajà optymizmem.
Po spadku z A klasy VICTORIA jest niekwestionowanym liderem w klasie B, ani razu nie schodzi-
∏a z boiska pokonana i najwyraêniej zmierza po ponowny awans do wy˝szej klasy rozgrywek. Junio-
rzy m∏odsi, mimo ˝e sà dru˝ynà, która strzeli∏a najwi´cej bramek w tabeli (37 w 10 meczach), zaj-
mujà 5 pozycj´, ale jeÊli utrzymajà tak wysokà bramkostrzelnoÊç, mamy nadziej´, ˝e prze∏o˝y si´
to na awans. Trampkarze, po udanej rundzie jesiennej (4 miejsce w tabeli), chcà na wiosn´ powal-
czyç jeszcze mocniej i zajàç minimum trzecie miejsce. To by∏a bardzo trudna runda dla pi∏karzy
LZS-u Steklin. Po 1 zwyci´stwie, 2 remisach i 5 pora˝kach zajmujà dopiero 8 miejsce w 9 dru˝yno-
wej stawce. W ostatniej potyczce stekliƒska dru˝yna odnios∏a wa˝ne zwyci´stwo, które miejmy na-
dziej´, odbuduje morale zespo∏u i pozwoli na walk´ o punkty w rundzie wiosennej.

Terminarze rozgrywek (na boisku SP w Czernikowie):

Victoria Czernikowo (seniorzy)

LZS Steklin (seniorzy) - mecze na boisku w Steklinie
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Zakończenie ligi halówki
W sezonie III edycji gminnej pi∏ki no˝nej halo-

wej w sezonie 2007/2008 udzia∏ wzi´∏o 15 zespo-
∏ów 12 osobowych. Rozgrywki trwa∏y od listopa-
da 2007 do marca 2008. Po rundzie zasadniczej
gdzie grano „ka˝dy z ka˝dym” wy∏oniono 8 naj-
lepszych zespo∏ów. Dru˝yny te rywalizowa∏y
w fazie „play off”.

PLAY OFF - 07.03.2008
Mecz A:
1 - 8, Budowlani Wygoda - Dream Team 3:4
Mecz B:
2 - 7, Osówka - Republika 1:3
Mecz C:
3 - 6, Mont Team - Spó∏met 8:2
Mecz D:
4 - 5, FC Liciszewy - Belfer 4:4 po dogrywce 6:8

PÓ¸FINA¸Y - 14.03.2008
I mecz A-D:
Dream Team – Belfer 0:7
II mecz B-C:
Republika – Mont Team 1:2

MECZ o III miejsce - 15.03.2008
Republika – Dream Team 5:4

FINA¸ - 15.03.2008
Belfer – Mont Team 2:2 po dogrywce 2:3

Klasyfikacja koƒcowa:
1. Mont Team
2. Belfer 
3. Republika
4. Dream Team 
5. Budowlani Wygoda
6. Osówka
7. FC Liciszewy 
8. Spó∏met 
9. Wygoda II
10. Karmelki 
11. Steklin 
12. Wojciechy
13. Allstars 
14. KSJ Zacisze
15. Bad Saul

„Królem strzelców” zosta∏ Kamil Czajkowski
z FC Liciszewy strzelajàc 47 bramek. 

Najlepszym bramkarzem zosta∏ Jaros∏aw Ma-
kowski z Mont Team oraz Piotr Strzelecki z Re-
publiki. 

Organizatorem turnieju by∏ Uczniowski Klub
Sportowy „Olimpijczyk” oraz Urzàd Gminy
w Czernikowie.                                              GCI

Juniorzy grupa V (Victoria Czernikowo - juniorzy)

Trzmpkarze grupa VII (Victoria Czernikowo)

DwaSlowa13:miesi´cznik Starostwo Powiatowe  8-04-08  10:59  Page 13



opis zdj´ç na stronie 2

1 2

3 4

5 6

DWA SŁOWA - GALERIA


