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AKTUALNOŚCI
Jak to było z tą„10”?
Najwi´kszà inwestycjà realizowanà obecnie na terenie naszej
gminy jest przebudowa drogi krajowej nr „10”. Prowadzone prace wzbudzajà wÊród mieszkaƒców wiele emocji. Wi´kszoÊç
z nich jest zadowolona, sà jednak osoby, które podchodzà
do nich z dezaprobatà. Chodzi tu o mieszkaƒców, których interesy nie zosta∏y uwzgl´dnione w projekcie wspomnianej inwestycji. Dodatkowo pojawiajà si´ nieprawdziwe informacje, ˝e
w∏adze Gminy Czernikowo nie podj´∏y wystarczajàcych dzia∏aƒ, aby w trakcie realizacji tego zadania uwzgl´dnione zosta∏y
potrzeby wszystkich mieszkaƒców naszej lokalnej spo∏ecznoÊci. Takie stwierdzenia sà w mojej ocenie niesprawiedliwe, co

Protest mieszkaƒców wsi Czernikówko

postaram si´ udowodniç w niniejszym artykule.
Prace projektowe dotyczàce tej inwestycji rozpocz´∏y si´
w 2004 r. Realizowa∏a je firma „Lafrentz-Polska” sp. z o.o. z Poznania. Wspó∏praca znià uk∏ada∏a si´ dobrze, czego efektem by∏o uwzgl´dnianie przez projektantów zg∏aszanych wniosków
i postulatów. Jednak po zakoƒczeniu tych prac projekt zosta∏
przekazany przez Generalnà Dyrekcj´ Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia∏ w Bydgoszczy do tzw. audytora bezpieczeƒstwa
ruchu drogowego, który bez wizytacji w terenie dokona∏ zmian
w projekcie. Polega∏a ona na likwidowaniu punktów kolizyjnych czyli zjazdów indywidualnych i skrzy˝owaƒ. Efektem
tych prac by∏ m.in. projekt ca∏kowitego zamkni´cia ul. Szkolnej
i 3-go Maja i skierowania ca∏ego ruchu z drogi krajowej nr 10
naskrzy˝owanie zul. S∏owackiego. Natakie rozwiàzanie w∏adze
gminy oczywiÊcie nie mog∏y si´ zgodziç. Wzwiàzku ztym, nasesji w dniu 29 grudnia 2004r. radni podj´li uchwa∏´, w której wyrazili swoje negatywne stanowisko dot. tej sprawy i dodatkowo
wskazali, ˝e koniecznym jest zaprojektowanie chodnika
do Czernikówka oraz poszerzenia wjazdów indywidualnych
na ca∏ym odcinku planowanych prac, do szerokoÊci umo˝liwiajàcej wjazd ciàgników, maszyn rolniczych i samochodów ci´˝arowych. Wspomniana uchwa∏a zosta∏a przes∏ana dow∏adz wojewódzkich, powiatowych oraz parlamentarzystów z proÊbà o interwencje. Efektem tych dzia∏aƒ, by∏o spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Odzia∏ wBydgoszczy wUrz´dzie Gminy wCzernikowie, naktórym mia∏o dojÊç do uzgodnienia stanowisk w przedmiotowej
sprawie. Niestety przedstawiciele Inwestora poinformowali nas,

˝e nie widzà mo˝liwoÊci uwzgl´dnienia naszych postulatów,
a je˝eli po przebudowie „10” b´dzie problem z dotarciem
do przystanku PKS, koÊcio∏a czy cmentarza to nale˝y je przenieÊç. Po pewnym czasie okaza∏o si´, ˝e dzia∏ania w∏adz gminy
odnios∏y jednak skutek i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
iAutostrad Oddzia∏ wBydgoszczy zaakceptowa∏a kompromisowe rozwiàzania wypracowane przez Gmin´ Czernikowo i projektantów. Polega∏o ono na umo˝liwieniu wjazdu do Czernikowa od strony Torunia na ul. Szkolnà oraz wybudowanie pe∏nego skrzy˝owania „10” z ul. Strumykowà po∏àczonà drogà lokalnà zul.3-go Maja. Ponadto zaprojektowano drog´ zbiorczà naul.
Toruƒskiej od „m∏yna” w kierunku drogi na Mazowsze. Po tych
uzgodnieniach niespe∏nione zosta∏y postulaty dot: wykonania
drogi zbiorczej od przedszkola do „m∏yna”, wykonania chodnika do Czernikówka, zaprojektowania na skrzy˝owaniu drogi
powiatowej (Mazowsze-Osówka) z „10” pe∏nej sygnalizacji
Êwietlnej oraz zachowania zjazdu z „10” do domu nauczyciela
przy Szkole Podstawowej w Czernikowie.
Po zakoƒczeniu prac projektowych plany inwestycji zosta∏y
wy∏o˝one do wglàdu w Urz´dzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
Przedstawiciel Urz´du Gminy w Czernikowie przejrza∏ je
i w zwiàzku z nie uwzgl´dnieniem wspomnianych wy˝ej postulatów, zg∏osi∏ uwagi do projektu. W dniu 17 listopada 2005 r. ponownie przekazano nasze uwagi projektantowi z proÊbà o ich
uwzgl´dnienie. Procedura wydawania decyzji i post´powanie
przetargowe trwa∏o ponad 2 lata. Przed przystàpieniem przez
wykonawc´ do prac, przedstawiciele Urz´du Gminy ponownie
zapoznali si´ z projektem w celu sprawdzenia czy uwzgl´dniono w nim zg∏aszane uwagi. Okaza∏o si´, ˝e nie zosta∏y ona zaakceptowane. W zwiàzku z tym na sesji w dniu 20 listopada 2007 r.
radni ponownie wyrazili swoje negatywne stanowisko dot.
wspomnianej inwestycji. Podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwa∏y tak˝e ta zosta∏a przes∏ana do w∏adz samorzàdowych wszystkich szczebli oraz parlamentarzystów zproÊbà ointerwencj´. Sprawa ta by∏a przedmiotem interpelacji i zapytaƒ
poselskich. Pismem z dnia 11 stycznia 2008 r. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk poinformowa∏ Marsza∏ka Sejmu
Bronis∏awa Komorowskiego a dyrektor GDDKiA Wójta Gminy
Czernikowo, ˝e chodnik w Czernikówku zostanie wybudowany
do koƒca 2008 r. w nast´pnym etapie inwestycji. Ponadto wskazano, ˝e realizacja tego zadania obecnie jest niemo˝liwa z powodu niedostatecznej szerokoÊci pasa drogowego i zwiàzanà z tym
koniecznoÊcià wykupu nieruchomoÊci. Odnoszàc si´ dokwestii
sygnalizacji poinformowa∏, ˝e nie ma potrzeby jej wykonania.
W przypadku zaÊ zjazdów do domu nauczyciela i dzia∏ek
przy ul. Toruƒskiej postulaty nie zostanà uwzgl´dnione poniewa˝ istnieje mo˝liwoÊç dojazdu do nich z ul. Szkolnej i Ogrodowej.
Od tego momentu zaobserwowaliÊmy dzia∏ania Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych iAutostrad Odzia∏ wBydgoszczy, które mo˝na delikatnie uznaç za z∏oÊliwe. Jak wspomniano z Ministerstwa Infrastruktury oraz wymieninego wy˝ej podmiotu
otrzymaliÊmy zapewnienie, ˝e chodnik do Czernikówka powstanie w 2008 r.. Mieszkaƒców miejscowoÊci dzwoniàcych
w tej sprawie informowano natomiast, ˝e inicjatywa nale˝y
do gminy i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odzia∏ w Bydgoszczy czeka na propozycj´ w∏adz w tym zakre-
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sie. Wychodzàc naprzeciw tym oczekiwaniom, które niestety
nie zosta∏y wyra˝one w jakiejkolwiek korespondencji od inwestora, w∏adze gminy postanowi∏y zaproponowaç partycypowanie w kosztach budowy chodnika. GDDKiA zgodzi∏a si´ na to
i zaproponowa∏a podpisanie porozumienia, na które musieliÊmy czekaç kilka tygodni. Warunkiem jego zawarcia by∏o jednak opracowanie przez gmin´ koncepcji przebiegu chodnika.
Zosta∏a ona oczywiÊcie wykonana i wynika z niej, ˝e wbrew temu co twierdzi GDDKiA mo˝liwe jest wybudowanie chodnika
bez koniecznoÊci wykupu nieruchomoÊci. Po otrzymaniu projektu porozumienia okaza∏o si´, ˝e postawione w nim warunki
sà nierealne dospe∏nienia. Przede wszystkim uwa˝aliÊmy, ˝e zadanie to powinno byç realizowane przez wykonawc´ „10” tj. firm´ STRABAG, a projekt mo˝na wykonaç w ramach nadzoru
autorskiego. GDDKiA nie zgodzi∏a si´ na to i stan´∏a na stanowisku, ˝e gmina ma wykonaç nowy projekt, uzgodniç go iotrzymaç wszystkie niezb´dne decyzje i pozwolenia do 30 lipca 2008
r. pod rygorem rozwiàzania porozumienia. Taka postawa spotka∏a si´ z gwa∏townà reakcjà mieszkaƒców Czernikówka, Wójta i Radnych Gminy Czernikowo, którzy 6 czerwca 2008 r.
na znak protestu zablokowali drog´ krajowà nr 10. Dzia∏ania te
przynios∏y zamierzony skutek. GDDKiA w dniu 16 czerwca 2008 r. podpisa∏a porozumienie na warunkach zaproponowanych przez Gmin´ Czernikowo. Zobowiàza∏a si´ w nim do przekazania gminie w wersji elektronicznej materia∏ów projektowych oraz wykonania chodnika do 30 listopada 2008 r. Na mocy
tego porozumienia, poza wspomnianym wy˝ej, wykonany zostanie tak˝e chodnik na ul. Toruƒskiej od Paƒstwa Dàbrowskich w stron´ Czernikowa. Tak˝e tym razem nie oby∏o si´ bez
z∏oÊliwoÊci. W trakcie protestu przedstawiciel GDDKiA poinformowa∏ dziennikarzy, ˝e gminie przekazano projekt porozumienia ju˝ kilka tygodni wczeÊniej i to ona ponosi win´ za ca∏à sytuacj´. By∏o to oczywistà nieprawdà, poniewa˝ wp∏ynà∏ on
do Urz´du Gminy 30 maja 2008 r., a protest jak wskazano mia∏
miejsce6 czerwca2008 r. Reasumujàc stwierdziç nale˝y, ˝e sprawa chodnika wydaje si´ byç za∏atwiona pozytywnie. Nie uda∏o
by si´ tego osiàgnàç bez wspó∏pracy w∏adz gminy i mieszkaƒców Czernikówka, którzy bardzo zaanga˝owali si´ w przedmiotowà spraw´.
Sprawa chodnika nie jest oczywiÊcie ostatnià, zwiàzanà ztà inwestycjà. Nadal podejmowane sà i b´dà dzia∏ania w celu
uwzgl´dnienia wszystkich naszych postulatów. Je˝eli chodzi
o sygnalizacj´ Êwietlnà to po zakoƒczeniu inwestycji b´dzie to
jedynie sygnalizacja wzbudzeniowa na przejÊciu dla pieszych.
W wyniku naszej interwencji zaprojektowano jednak i wykonano ca∏à infrastruktur´ umo˝liwiajàcà stworzenie pe∏nej sygnalizacji na skrzy˝owaniu. W sytuacji, gdy GDDKiA dojdzie
do wniosku, ˝e jest taka potrzeba, a w naszej ocenie nastàpi to
szybko, mo˝liwym b´dzie zainstalowanie jej ma∏ym kosztem.
Je˝eli chodzi odojazd dodomu nauczyciela przySzkole Podstawowej wCzernikowie, to nakoszt gminy wykonany zostanie nowy, od strony ul. Szkolnej. Natomiast w przypadku mieszkaƒców ul. Toruƒskiej, którzy zostali pozbawieni dojazdu od „10”
gmina proponuje im wystàpienie przeciwko GDDKiA z pozwem do sàdu i udzieli im w tym zakresie wszelkiej mo˝liwej
pomocy.
Poza wspomnianymi postulatami, pismem z dnia 16 czerwca 2008 r. Wójt Gminy Czernikowo zwróci∏ si´ o uwzgl´dnienie
kolejnych wniosków mieszkaƒców gminy dot. prowadzonych
prac. Dotyczy∏y one:
– poszerzenia wjazdów indywidualnych do posesji do szeroko-
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Êci co najmniej 4 m,
– wykonanie planowanego chodnika w Czernikówku do granic gminy ipo∏àczenia go zchodnikiem naterenie gminy Obrowo,
–racjonalnego rozmieszczenia oÊwietlenia ulicznego naodcinku Czernikowo-Czernikówko,
–umo˝liwienie skr´tu zdrogi krajowej wdrog´ naCzernikówko-Wa∏y,
– umo˝liwienia bezpiecznego przejÊcia na drugà stron´ ulicy
mieszkaƒcom domów na ul. Toruƒskiej naprzeciwko wjazdu
na ul. Szkolnà.
– wykonanie chodnika wzd∏u˝ ul. Toruƒskiej w celu umo˝liwienia bezpiecznego poruszania si´ mieszkaƒcom nieruchomoÊci znajdujàcych si´ na odcinku mi´dzy przedszkolem
a m∏ynem.
Mamy nadziej´, ˝e tak˝e te postulaty zostanà uwzgl´dnione
i oczekiwania naszych mieszkaƒców zostanà zaspokojone.
W mojej ocenie pomimo wielu uwag i problemów zwiàzanych
z tà inwestycjà nale˝y oceniaç jà pozytywnie. Dzi´ki niej na terenie naszej gminy przyb´dzie 5.671 m chodników i ciàgów pieszo-rowerowych oraz 1066 m dróg zbiorczych. Niewàtpliwie
podniesie to poziom bezpieczeƒstwa mieszkaƒców naszej gminy i wzbogaci infrastruktur´ drogowà.
Na zakoƒczenie chcia∏bym podkreÊliç, ˝e ten artyku∏ nie mia∏
na celu chwalenia si´, ani przypisywania sobie zas∏ug. Powsta∏
on, aby rozwiaç wszelkie niejasnoÊci i wàtpliwoÊci dot. tej sprawy. Chcia∏bym podkreÊliç w tym miejscu, ˝e dzia∏ania w∏adz
gminy wprzedmiotowej kwestii nie by∏y ∏atwe. Wskazana inwestycja nie jest realizowana bowiem na gruntach gminy. Z uwagi na zakres prowadzonych prac i pozycj´ podmiotów, które je
nadzorujà mieliÊmy i mamy nadal niewielkie mo˝liwoÊci prawne egzekwowania postulatów mieszkaƒców. Jedynà „bronià”,
którà mogliÊmy si´ pos∏ugiwaç to protestowanie inaciski nadecydentów. Tak te˝ robiliÊmy i w mojej ocenie by∏y to dzia∏ania
skuteczne. Osoby bardziej zainteresowane przedmiotowà kwestià zapraszamy do zapoznania si´ z wyciàgiem z korespondencji prowadzonej przez gmin´ w tej sprawie zamieszczonym
na stronie internetowej www.czernikowo.pl, oraz z ca∏ym kompletem pism (pokaêny segregator), który dost´pny jest w Urz´dzie gminy w Czernikowie w pok. nr 15. Na marginesie pragn´
zauwa˝yç, ˝e podobny problem z chodnikiem ma równie˝
gmina Obrowo, w miejscowoÊci Z´bówiec. Projekt obejmuje
bowiem budow´ ciàgu spacerowego tylko do granicy
miejscowoÊci, do przystanku PKS. W chwili obecnej Obrowo
podj´∏o starania o zaprojektowanie przed∏u˝enia chodnika.
Miejmy nadziej´, ˝e dzia∏ania podejmowane przez naszà
gmin´ i gmin´ Obrowo, doprowadzà do po∏àczenia chodnikiem
wsi Czernikowo i Z´bówiec, a tym samym dwóch jednostek
samorzàdu terytorialnego.
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Wójt otrzymał absolutorium za 2007 r.
Jednym z punktów porzàdku obrad sesji Rady Gminy w Czernikowie, która odby∏a si´ 28 kwietnia 2008
r. by∏a sprawa zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania bud˝etu za 2007 r. oraz udzielenia
Wójtowi absolutorium. Przed g∏osowaniem w tej sprawie Radni zapoznali si´ z uchwa∏à sk∏adu orzekajàcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
która pozytywnie zaopiniowa∏a w/w sprawozdanie.
Na podstawie tego dokumentu Komisja Rewizyjna
Rady Gminy w Czernikowie wnioskowa∏a o udziele-
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nie 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 2007 r.
Po g∏osowaniu Wójt podzi´kowa∏ Radnym za pozytywnà ocen´ jego pracy w zakresie wykonania bud˝etu, czego wyrazem by∏o jednog∏oÊne podj´cie uchwa∏y. Wyrazi∏ ponadto nadziej´, ˝e jego wspó∏praca z Radà Gminy nadal b´dzie tak dobra jak dotychczas, a jej
efektem b´dà wymierne korzyÊci dla ca∏ej nasze spoP. M.
∏ecznoÊci lokalnej.

zu osób do 160 cm wzrostu i 50 kg
wagi. Oznacza to, ˝e wi´kszoÊç gimnazjalistów, a tak˝e osoby doros∏e
nie b´dà mog∏y podró˝owaç nim
w komfortowych warunkach. Jest
to o tyle istotne, ˝e nie b´dzie on
Mieszkaƒcy naszej gminy zauwawykorzystywany do dalszych wy˝yli zapewne, ˝e od niedawna
jazdów m∏odzie˝y z naszych szkó∏
po naszych drogach jeêdzi nowy auNowy Gimbus w Czernikowie
oraz ich opiekunów. Stare polskie
tobus przeznaczony do przewozu
przys∏owie mówi jednak, ˝e „darodzieci. Jest to pojazd otrzymany
Nowy Gimbus w Czernikowie
wanemu koniowi w z´by si´ nie zaprzez naszà gmin´ z Ministerstwa
glàda”. Trzeba zatem si´ cieszyç
Edukacji Narodowej. Jego wartoÊç
z prezentu i eksploatowaç go w taki
zgodnie
z
umowà
to
blisposób, aby w pe∏ni wykorzystaç jesko 340.000 z∏. Przystosowany jest
go mo˝liwoÊci. W zwiàzku z paraon do przewozu 40 uczniów. Wyprometrami tego autobusu podj´to dedukowany zosta∏ przez firm´ KAcyzj´, ˝e od nowego roku szkolnego
PENA ze S∏upska na licencji IVEb´dzie on wozi∏ dzieci do Szko∏y
CO. Niestety w zamówieniu przygoPodstawowej w Czernikowie. Dodatkowo b´dzie
towanym
przez
ministerstwo
postawiono
wykorzystywany do krótkich wycieczek np. na banast´pujàce wymagania techniczne: 90% miejsc
sen, do kina, czy teatru. P. M.
pasa˝erskich ma byç przystosowanych do przewo-

Gimbus już
w Czernikowie.

„Fundusz Wsparcia“
w Gminie Czernikowo.
W poprzednim numerze naszego pisma informowaliÊmy Paƒstwa, ˝e Gmina Czernikowo ma du˝e
szanse na uzyskanie pomocy z „Funduszu Wsparcia”. Nasze przypuszczenia sprawdzi∏y si´. Wniosek z∏o˝ony w jego ramach zosta∏ rozpatrzony pozytywnie. W dniu 2 czerwca 2008 r. Wójt Gminy
Czernikowo podpisa∏ umow´ z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizacj´ okreÊlonych
w niej zadaƒ. Po przeanalizowaniu potrzeb naszej
gminy i skonsultowaniu ich z radnymi i so∏tysami
podj´ta zosta∏a decyzja, ˝e otrzymane z tego projektu Êrodki w kwocie 350.000 z∏ przeznaczone zostanà na modernizacj´ dróg gminnych. W ramach
tej inwestycji droga Witowà˝-Rudno zostanie
utwardzona metodà tzw. „wg∏´bnego bitumowania”, natomiast drogi Czernikówko-Czernikówko
Wa∏y oraz Wygoda-Witowà˝ b´dà pokryte masà asfaltowà. W maju Urzàd Gminy Czernikowo zorganizowa∏ przetarg na wy∏onienie wykonawcy tych

robót. W wyznaczonym terminie wp∏yn´∏y dwie
oferty. Jednà z∏o˝y∏a firma „STRABAG”
Sp. z o.o., drugà natomiast Przedsi´biorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Bardziej korzystna
pod wzgl´dem cenowym okaza∏a si´ druga ze z∏o˝onych ofert i w dniu 9 czerwca z firmà tà zosta∏a
podpisana umowa. Wykonawca wyceni∏ swojà prac´ na 573.618,97 z∏ i zobowiàza∏ si´ do zakoƒczenia
robót do 21 lipca 2008 r. ¸àczna d∏ugoÊç odcinków
drogowych, które zostanà zmodernizowane
to 3,4 km.
Jak wspomnia∏em wy˝ej kwota przyznanego dofinansowania wynosi 350.000 z∏. Pozosta∏a cz´Êç nale˝noÊci dla wykonawcy w kwocie 223.618,97 z∏,
zostanie uregulowana ze Êrodków w∏asnych gminy.
Poza wspomnianymi inwestycjami w trakcie wakacji realizowane b´dà tak˝e inne prace drogowe.
Przy wsparciu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych utwardzona b´dzie droga na Mazowszu Parcelach stanowiàca ∏àcznik mi´dzy drogami powiatowymi. W Czernikowie planowane jest natomiast
wykonanie chodnika na ul. Góry od skrzy˝owania
z ul. Targowà do skrzy˝owania z ul. Reja.
P. M.
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Walka o środki unijne
na budowę dróg rozpoczęta.
W dniu 12 czerwca br. z naszej gminy zosta∏ z∏o˝ony wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwà
„Przebudowa drogi gminnej Makowiska – Kie∏piny od drogi pow. nr 2047C do granicy gm. Kikó∏ w Suminie
o d∏. 2.713,03 m”. By∏a to odpowiedê na konkurs og∏oszony
przez Urzàd Marsza∏kowski w Toruniu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko – Pomorskiego, w skrócie RPO WKP.
RPO WKP jest programem opracowanym specjalnie dla
naszego województwa w celu wydatkowania Êrodków unijnych przewidzianych na lata 2007 – 2013. W obecnym okresie programowania ka˝de z 16 województw musia∏o przygotowaç taki dokument strategiczny, w którym zosta∏o okreÊlone, ile pieni´dzy wspólnotowych b´dzie mo˝na pozyskaç
na konkretne rodzaje przedsi´wzi´ç. Dzi´ki temu wiadomo,
na jakie projekty gmina mo˝e uzyskaç wsparcie. Konkurs
w ramach którego z∏o˝yliÊmy wniosek dotyczy∏ dzia∏ania 1.1
Infrastruktura drogowa. Aby mieç szans´ w walce o pieniàdze z Unii, musieliÊmy wybraç tylko jeden odcinek drogowy, którego przebudowa b´dzie mia∏a znaczàcy wp∏yw
na rozwój gminy, a poÊrednio ca∏ego regionu. W zwiàzku
z tym zapad∏a decyzja o wyborze drogi Makowiska – Kie∏piny o ∏àcznej d∏ugoÊci ponad 2,7 km. Zdecydowa∏o o tym kilka wzgl´dów. Po pierwsze odcinek ∏àczy ze sobà dwie sàsiednie gminy (Czernikowo i Kikó∏), co nadaje mu charakter
ponadlokalny. Po drugie przebiega w pobli˝u terenów leÊnych, co mo˝e w przysz∏oÊci przyczyniç si´ do wzrostu ruchu turystycznego w naszej gminie i w konsekwencji rozwoju infrastruktury turystycznej. Kto wie, czy ta ga∏àê gospodarki nie przyniesie wkrótce gminie Czernikowo i jej mieszkaƒcom korzyÊci ekonomicznych. Ponadto nale˝y wspomnieç o tym, ˝e planowana do przebudowy droga umo˝li-

Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy.
W zwiàzku z nieprawid∏owym u˝ytkowaniem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy
Czernikowo, Prezes Miejskiego Przedsi´biorstwa Oczyszczania w Toruniu wystosowa∏ pismo do Urz´du Gminy
w Czernikowie, w którym przedstawia w niekorzystnym
Êwietle sytuacj´ w naszej gminie i zwiàzane z tym restrykcje. „Miejskie Przedsi´biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
w Toruniu informuje, ˝e selektywna zbiórka w systemie pojemnikowym prowadzona na terenie Paƒstwa Gminy nie
przynosi wymiernego efektu ekologicznego. Pojemniki
do selektywnej zbiórki opró˝niane sà przez jednostki wywozowe Spó∏ki zgodnie z zawartà umowà. Przedmiotem umowy jest Êwiadczenie us∏ug kompleksowego odbioru odpadów surowcowych typu: papier, tworzywa sztuczne oraz
szk∏o opakowaniowe.
Zgodnie z warunkami umowy wywóz odpadów, które nie
sà gromadzone selektywnie mo˝e nastàpiç odp∏atnie,
po zg∏oszeniu pisemnym, w najbli˝szym terminie wywozu
odpadów komunalnych. W zwiàzku z powy˝szym przypominamy, ˝e pojemniki do selektywnej zbiórki zape∏nione
odpadami komunalnymi, nie zostanà opró˝nione.
JednoczeÊnie informujemy, ˝e po stronie zadaƒ w∏asnych
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wia bezpoÊredni dojazd do Kompleksu Unieszkodliwiania
Odpadów w Lipnie, który ju˝ nied∏ugo b´dzie obs∏ugiwa∏
gmin´ Czernikowo i osoby mieszkajàce na tym terenie,
w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych. To
tylko kilka z licznych argumentów, przemawiajàcych za wybranym odcinkiem. Zgodnie z projektem, przebudowa polega∏aby na pokryciu istniejàcej nawierzchni z kruszywa
i ˝u˝lu, dywanikiem asfaltowym. Ca∏kowity, szacunkowy
koszt tej inwestycji to ponad 2 mln z∏, z czego w ramach
RPO mo˝na otrzymaç do 500 tys. z∏.
Niestety nie ma gwarancji, ˝e nasza gmina otrzyma takie
wsparcie. Przyczynà tego jest du˝a konkurencja ze strony
innych jednostek oraz pula Êrodków, których starczy
na oko∏o 35 inwestycji. Z racji tego, ˝e swoje wnioski z∏o˝y∏y 103 gminy, wsparcie otrzyma co trzecia.
Nawiàzujàc jeszcze do samego konkursu chcia∏bym wspomnieç, ˝e by∏o to pierwsze tego typu dzia∏anie i jednoczeÊnie
szansa ubiegania si´ o fundusze z UE, na terenie naszego
województwa. Konkurs jest pierwszym elementem d∏ugiej
i skomplikowanej procedury prowadzàcej do wy∏onienia
przedsi´wzi´ç, które b´dà dofinansowane. Obecny etap nosi miano preselekcji i ma wskazaç projekty, które kwalifikujà si´ do obj´cia pomocà finansowà. W zwiàzku z tym,
do Urz´du z∏o˝yliÊmy sam formularz wniosku, bez ˝adnych
za∏àczników. W momencie, gdy otrzymamy decyzj´ o tym,
czy mamy szans´ na wsparcie, b´dziemy musieli skompletowaç wszystkie dokumenty i ponownie z∏o˝yç do Urz´du.
Póêniej odb´dzie si´ ocena formalna, a nast´pnie merytoryczna projektów, która ostatecznie wy∏oni „zwyci´zców”.
Jak widaç otrzymanie Êrodków unijnych nie jest wcale takie
proste. Ca∏y proces potrwa mniej wi´cej do koƒca roku i wtedy dowiemy si´, czy nasza gmina dostanie pieniàdze, czy te˝
nie.
Miejmy nadziej´, ˝e znajdziemy si´ w grupie samorzàdów,
których projekty oka˝à si´ najlepsze. D. Â.
gminy nale˝y równie˝ edukacja ekologiczna mieszkaƒców.
Pragniemy przypomnieç, i˝ w pojemnikach przeznaczonych do segregacji nale˝y gromadziç odpady zgodnie z opisem na pojemnikach.
W pojemniku z napisem szk∏o -nale˝y gromadziç: szklane
butelki, s∏oiki najlepiej ca∏e i bez cz´Êci metalowych. Nie
gromadzimy: porcelany, fajansu, szk∏a ˝aroodpornego, korków i kapsli od butelek, zakr´tek od s∏oików, szyb i luster.
W pojemniku z napisem tworzywa sztuczne – nale˝y gromadziç: plastikowe butelki po napojach, chemii gospodarczej (szamponach, p∏ynach do mycia naczyƒ itp.), woreczki
foliowe, plastikowe korki, nakr´tki, puszki aluminiowe
po napojach. Nie gromadzimy: zanieczyszczonych opakowaƒ plastikowych, opakowaƒ po olejach silnikowych, styropianu.
W pojemniku z napisem papier – nale˝y gromadziç: niezabrudzone i niezat∏uszczone gazety, ksià˝ki, zeszyty, papier,
kartony i tektur´. Nie gromadzimy: t∏ustego i zabrudzonego
papieru.
Nasza firma pragnie kojarzyç si´ mieszkaƒcom Gminy
z czystoÊcià oraz profesjonalnie realizowanymi us∏ugami,
tymczasem nieporzàdek przy pojemnikach oraz sk∏adowane w nich odpady komunalne stawiajà nas w niekorzystnym Êwietle. W zwiàzku z tym zwracamy si´ z proÊbà o interwencj´ oraz do∏o˝enie wi´kszych staraƒ w promowanie
selektywnej zbiórki.“ GCI
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Punkt Obsługi Bezrobotnych
w Czernikowie.
W zwiàzku z wprowadzaniem standaryzacji us∏ug
rynku pracy, wychodzàc na przeciw oczekiwaniom
osób bezrobotnych oraz pracodawców, w wyniku
wspólnej inicjatywy Starosty Toruƒskiego – Pana
Miros∏awa Graczyka, Wójta Gminy Czenikowo
– Pana Zdzis∏awa Gawroƒskiego oraz Dyrektora
PUP dla Powiatu Toruƒskiego – Pana Waldemara
Bartkowiaka, powsta∏ Punkt Obs∏ugi Bezrobotnych w Czernikowie z siedzibà przy ul. S∏owackiego 14 (budynek za Bankiem Spó∏dzielczym).
Powstanie ww. punktu przybli˝y osobom bezrobotnym zamieszkujàcym na terenie gminy Czernikowo oraz Obrowo dost´p do pe∏nego wachlarza
us∏ug rynku pracy. Realizowane w nim b´dzie poÊrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia i przekwalifikowania oraz rejestracja.
Osoby bezrobotne i poszukujàce pracy b´dà mog∏y na miejscu skorzystaç z aktualnych ofert pracy,
szkoleƒ, poradnictwa zawodowego dotyczàcego
wyboru zawodu oraz informacji zawodowej. Zatrudnienie poÊredników pracy oraz doradcy zawodowego w ww. punkcie pozwoli na realizacj´
w krótszym czasie zg∏oszonych przez pracodawców ofert zatrudnienia.
Ponadto petenci urz´du zainteresowani skorzystaniem z zagranicznych ofert pracy z terenu Unii
Europejskiej przy pomocy doradcy zawodowego

Na początku był pomysł.
Na poczàtku by∏ pomys∏. Pomys∏, który mia∏
na celu kszta∏cenie m∏odych ludzi w dziedzinach,
których w szkole nie majà mo˝liwoÊci rozwijaç. Pasje i zdolnoÊci, dzi´ki którym byç mo˝e kiedyÊ zab∏ysnà, zapa∏, ch´ci i ukryte talenty to cechy, które
warto i nale˝y promowaç.
Dzi´ki funduszom w ramach priorytetu IX Dzia∏anie 9.5, Poddzia∏anie Programu Operacyjnego
Kapita∏ Ludzki jesteÊmy w stanie to zrealizowaç.
Stowarzyszenie „Czy˝ –nie” jest jednym z organizatorów projektu „Nowoczesne formy edukacji dla
dzieci starszych i m∏odzie˝y z gminy Czernikowo”,
który jest wspó∏finansowany przez Europejski
Fundusz Spo∏eczny. Projekt ma na celu wyrównywanie szans m∏odzie˝y z mniejszych miejscowoÊci
oraz poszerzenie ich zainteresowaƒ w zakresie
dziennikarstwa, filmu i fotografii.
Ch´tnych by∏o du˝o, ale wybrano 36 osób. Powsta∏y trzy dwunastoosobowe grupy. Ka˝da z nich
ma przydzielonego opiekuna oraz specjalist´ z danej dziedziny (dziennikarza, mistrza fotografii i filmu).
Z nimi odbywajà 50 godzin zaj´ç oraz 20 godzin
z informatykiem. Dzi´ki nim m∏odzie˝ nabywa nowe umiej´tnoÊci i wykonuje samodzielne prace.
Na potrzeby zaj´ç zakupiono i oddano do dyspozycji m∏odzie˝y nowoczesny sprz´t: kamer´, aparat
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Punkt Obs∏ugi Bezrobotnych
oraz poÊredników
pracy b´dà mogli
z wykorzystaniem
Internetu, zapoznaç si´ z aktualnà ofertà zatrudnieniowà
pracy
za granicà.
Dost´pne b´dà
Otwarcie Punktu Obs∏ugi Bezrobotnych
równie˝ na miejscu
wszystkie
wnioski dotyczàce
organizacji form
aktywnych takich
jak prace interwencyjne, roboty
publiczne, sta˝e,
przygotowania zawodowe w miejscu pracy, dotacji na rozpocz´cie
w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej, prac spo∏ecznie
u˝ytecznych, refundacji kosztów wyposa˝enia i doposa˝enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz dodatków aktywizacyjnych.
OÊrodek zosta∏ wyposa˝ony w najnowoczeÊniejszy sprz´t elektroniczny: skanery, drukarki, projektor multimedialny, komputery, elektronicznà
tablic´ og∏oszeƒ o ofertach pracy. Zapraszamy zainteresowanych uzyskaniem zatrudnienia oraz
pracodawców do pe∏nej wspó∏pracy.
PUP Che∏m˝a

cyfrowy i dyktafon, ponadto umo˝liwiono im korzystanie ze Szkolnego Centrum Informacji (biblioteka ze stanowiskami komputerowymi). W ramach zaj´ç przewidziano tak˝e wyjÊcia i wyjazdy
w teren, by dog∏´bnie zapoznaç m∏odych ludzi
z walorami naszej „ma∏ej ojczyzny”, gdy˝ efektem
ich samodzielnych przedsi´wzi´ç majà byç prace
zwiàzane tematycznie z Czernikowem i okolicami
z okazji zbli˝ajàcego si´ 700-lecia miejscowoÊci.
W odczuciu uczestników zaj´ç sà one nie tylko
naukà, ale i Êwietnà zabawà. Z kolei organizatorzy
i prowadzàcy majà nadziej´, i˝ dzi´ki nim powstanie nowa m∏oda elita wsi, dla której dziennikarstwo, sztuka filmowa i fotograficzna stanie si´
w przysz∏oÊci jeÊli nie zawodem, to ˝yciowà pasjà
i spe∏nieniem marzeƒ.
Przygotowali „m∏odzi dziennikarze“:
Ewa Grzankowska i Micha∏ Nowicki

Uczniowie podczas warsztatów szkoleniowych
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Bezpłatny kurs
komputerowy dla
osób
po „45”.
Czernikowskie Stowarzyszenie
„Czy˝-nie” rozpoczyna realizacj´
projektu pt.: „Rozwój kwalifikacji
w zakresie informatyki i technologii informacyjnych”
i og∏asza nabór uczestników na kurs komputerowy
dla osób pracujàcych, które ukoƒczy∏y 45 rok ˝ycia.
Osoby koƒczàce te szkolenia uzyskajà certyfikat
ECDL (Europejski Certyfikat Umiej´tnoÊci Komputerowych) oraz wezmà udzia∏ w szkoleniu e-learning’owym w wybranej przez siebie dziedzinie: biz-

W „Dwóch Słowach“ o
strażakach.
W dniu imienin patrona stra˝y - Floriana (4 maja)
stra˝acy z terenu naszej gminy obchodzili swoje Êwi´to. UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ mszà Êwi´tà w koÊciele w Czernikowie, którà odprawi∏ ks. dziekan Piotr
Sio∏kowski. W jej trakcie podzi´kowa∏ druhom za zaanga˝owanie w niesienie pomocy potrzebujàcym
oraz wyrazi∏ im wdzi´cznoÊç za poÊwi´cenie i prac´
na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci. W mszy poza stra˝akami z naszej gminy wzi´∏a udzia∏ tak˝e orkiestra d´ta
z Lipna, która uÊwietni∏a swojà grà msz´ Êwi´tà. Nast´pnie stra˝acy przy jej akompaniamencie przemaszerowali ulicami Czernikowa. Dalsza cz´Êç uroczystoÊci odby∏a si´ w Steklinku. Tak˝e tam zorganizowano przemarsz stra˝aków. W trakcie uroczystej
zbiórki, która odby∏a si´ na placu przed Êwietlicà, g∏os
zabra∏ Wójt Gminy Czernikowo Zdzis∏aw Gawroƒski
oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej OSP w Toruniu. Oni równie˝ podzi´kowali stra˝akom za ich
ofiarnà s∏u˝b´ i ˝yczyli sukcesów zwiàzanych zarówno z ich s∏u˝bà, jak i ˝yciem rodzinnym. Po oficjalnej
cz´Êci stra˝acy udali si´ do Êwietlicy na uroczysty
obiad.
Nast´pnà okazjà do spotkania stra˝aków by∏y zawody sportowo- po˝arnicze zorganizowane na nowym
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nes, ksi´gowoÊç, cykl ˝ycia projektu inwestycyjnego, prowadzenie w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej, sprzeda˝, finanse, produkcja.
Uczestnicy nie ponoszà ˝adnych
kosztów, poniewa˝ szkolenia sà finansowane przez Europejski Fundusz Spo∏eczny w ramach priorytetu VIII, poddzia∏anie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki.
Zapisy w Gminnym Centrum Informacji w Czernikowie ul. Toruƒska 20, tel.: 054 287 52 17. Tam mo˝na
tak˝e uzyskaç wi´cej informacji.
Zapraszamy ch´tnych do podnoszenia swoich kwalifikacji, liczy si´ kolejnoÊç zg∏oszeƒ. A. S.

stadionie w Czernikowie w dniu 9 czerwca 2008 r..
Po raz pierwszy od wielu lat wzi´∏y w nich udzia∏
wszystkie jednostki z terenu naszej gminy. Poza „doros∏ymi” stra˝akami w zawodach uczestniczy∏y M∏odzie˝owe Dru˝yny Po˝arnicze Ch∏opców z Czernikowa, Osówki i Steklina oraz M∏odzie˝owa Dru˝yna Po˝arnicza Dziewczàt z Czernikowa. Zawody zosta∏y
przeprowadzone w dwóch konkurencjach: çwiczenia
bojowe oraz sztafeta po˝arnicza 7x50 m z przeszkodami.
Klasyfikacja generalna przedstawia si´ nast´pujàco:
1 miejsce: OSP Czernikowo
124,43 pkt.
2 miejsce: OSP Mazowsze
130,70 pkt.
3 miejsce: OSP Steklin
132,00 pkt.
4 miejsce: OSP Osówka
137,47 pkt
5 miejsce: OSP Stelinek
141,31 pkt
6 miejsce: OSP Makowiska
178,49 pkt
7 miejsce: OSP Witowà˝
185,84 pkt.
W przypadku M∏odzie˝owych Dru˝ynach Po˝arniczych ch∏opców, wyniki przedstawia∏y si´ nast´pujàco:
1 miejsce: OSP Steklin
1.008,99 pkt,
2 miejsce: OSP Osówka
954,27 pkt,
3 miejsce: OSP Czernikowo
895,40 pkt.
W kategorii dziewczàt pierwsze miejsce zaj´∏a oczywiÊcie dru˝yna z OSP Czernikowa z wynikiem 922,19
pkt. P. M.

Parafialny Dzień Dziecka.
8 czerwca odby∏ si´ trzeci parafialny dzieƒ dziecka. Rozpocz´∏a go Msza
Âwi´ta o godz. 12.00.
Po niej odby∏ si´ koncert
Tomka
Kamiƒskiego
– kompozytora muzyki
chrzeÊcijaƒskiej. Dalsza
cz´Êç to zabawa plenerowa z ró˝nymi atrakcjami,
przygotowanymi dla dzieci. Bogu dzi´kujemy
Parafialny Dzieƒ Dziecka
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Parafialny Dzieƒ Dziecka

za ten dzieƒ, a ludziom dobrej woli
za to, ˝e pomogli
w jego zorganizowaniu. Dzi´kujemy wi´c:
1. Stowarzyszeniu
„Czy˝ – nie“,
2. Urz´dowi Gmi-

ny,
3. Wiejskiej Spó∏dzielni Handlowo Us∏ugowej,
4. Gminnemu Zak∏adowi Komunalnemu,
5. Stacji diagnostycznej – Paƒstwa Podlaszewskich,
6. Firmie „Karo” – Paƒstwa G. K. Karkosik,
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7. Tartakowi „Baja” – Paƒstwa Grodziƒskich,
8. Sklepom:
– Eliza – Paƒstwa El˝biety i Miros∏awa Karkosik,
– Luksus – Paƒstwa El˝biety i Miros∏awa Nierychlewkich,
– Domex – Paƒstwa Teresy i Romana Chlebowskich,
– Bemar – Paƒstwa Marii i Mariana Gerc,
9. Paƒstwu J. M. ˚ó∏towskim,
10. Paƒstwu B. W. Jesio∏owskim,

11. Paƒstwu B. P. Murszewskim,
12. Paƒstwu B. J. Zglinickim,
13. Paƒstwu M. M. Zió∏kowskim,
14. Panu Ireneuszowi Pryl,
15. Paƒstwu Romanowskim,
16. Paƒstwu Masalskim.
Organizatorzy: ks. Janusz Ma∏ecki, Zespó∏ Charytatywny, Wolontariat. Ks. J. M.

XVI festyn
rekreacyjno-sportowy.

- ˝onglerka pi∏kà: Jankowski Daniel
- bieg na 1000 m
m´˝czyzn: Kowalski Damian, Kobiet – Kie∏basiƒska Greta
Festyn rekreacyjno-sportowy
- turniej siatkówki pla˝owej: Setbol (Gerc Mariusz,
Szylo Rados∏aw,
Âwiàtecki Rados∏aw, WiÊniewski
Micha∏)
- dmuchanie balonów: ch∏opcy:
Festyn rekreacyjno-sportowy
Pietrzak Kamil,
dziewcz´ta – Strzelecka Marta
- wyÊcigi na deskach: Ciechacki B∏a˝ej, Rutkowski Kamil
- si∏owanie na r´k´: Damski Pawe∏
- skok wzwy˝: Paradowski Sebastian.GCI

15 czerwca na boisku szkolnym w Czernikowie
odby∏ si´ XVI Gminny Festyn Rekreacyjno-Sportowy. Aura, mimo ˝e postraszy∏a organizatorów
i uczestników, okaza∏a si´ ∏askawa i konkurencje
odbywa∏y si´ bez zak∏óceƒ.
W programie znalaz∏y si´ mi´dzy innymi gry i zabawy dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych, pokazy taneczne dzieci ze Szko∏y Podstawowej w Czernikowie, mecz pi∏ki no˝nej: Pracownicy Samorzàdowi
– M∏odzie˝ Gimnazjalna (3:3 po karnych 4:3 dla Samorzàdowców) oraz koncert m∏odzie˝owych zespo∏ów rockowych: INGLORIUS z Torunia i DONUM
z Czernikowa. Imprezie towarzyszy∏a akcja poboru
krwi w Szkole Podstawowej w Czernikowie, w której 28 dawców odda∏o w sumie 12,6 litra krwi.
A oto zwyci´zcy poszczególnych konkurencji XVI-go pikniku rekreacyjno-sportowego:
- przeciàganie liny: Laskowski Miros∏aw, Wierkus
Tomasz

700-lecie Czernikowa tuż, tuż.
W przysz∏ym roku Czernikowo obchodzi 700-lecie
swojego powstania. Pierwsze wzmianki o nim pojawi∏y si´ w êród∏ach historycznych w 1309 r. Wynika
z nich, ˝e w tym czasie by∏o ono ju˝ siedzibà parafii,
która nale˝a∏a do Diecezji P∏ockiej. Powy˝sze fakty
wskazujà, ˝e nasza miejscowoÊç powsta∏a znacznie
wczeÊniej ni˝ we wspomnianym roku 1309, ale z uwagi na brak dokumentów z lat wczeÊniejszych przyjmujemy za dat´ jej powstania wspomniany wy˝ej rok.
Dotychczas na terenie miejscowoÊci i Parafii Czernikowo nie by∏y organizowane ˝adne obchody rocznicy
ich powstania. Obecnie nadarza si´ ku temu niepowtarzalna okazja. Chcàc nadaç tej uroczystoÊci odpowiednià rang´, ju˝ w tym roku podj´liÊmy stosowne
dzia∏ania. Na sesji w dniu 9 czerwca 2008 r. Rada Gminy w Czernikowie powo∏a∏a komitet organizacyjny
tych uroczystoÊci. W jego sk∏ad weszli:
1) Czes∏aw Makowski – Przewodniczàcy,
2) Piotr Murszewski – Z-ca Przewodniczàcego,
3) Dariusz Chrobak – Z-ca Przewodniczàcego,
4) Jadwiga Padlewska – Sekretarz,
5) Hanna Koperska,
6) Marianna Podgórska,
7) Stanis∏aw Kamiƒski,
8) Mieczys∏aw Kasprowicz,
9) Helena Szwargulska,
10) Andrzej Padlewski,

11) Grzegorz Grzywiƒski,
12) Anna Dzwonkowska.
Pierwszà decyzjà, jakà podj´∏o to gremium by∏o
og∏oszenie konkursu na logo i has∏o tych obchodów.
Warunki udzia∏u zamieszczone zosta∏y na stronie
gminy w zak∏adce 700-lecie. Zapraszamy wszystkich
mieszkaƒców naszej gminy do wzi´cia udzia∏u
w konkursie. Dla zwyci´zców przygotowano atrakcyjne nagrody. Poza tym najlepsze prace zostanà wykorzystane w trakcie uroczystoÊci oraz przy przygotowywaniu materia∏ów promocyjnych. Komitet organizacyjny do koƒca wrzeÊnia przygotuje szczegó∏owy
program obchodów. Wiele wskazuje na to, ˝e b´dzie
on bardzo atrakcyjny nie tylko dla mieszkaƒców naszej gminy. Wynika to z tego, ˝e Metropolita W∏oc∏awski Wies∏aw Mering przyjà∏ skierowanà przez Wójta
propozycj´ zorganizowania w Czernikowie do˝ynek
diecezjalnych. Pismo z podobnà propozycjà wys∏ane
zosta∏o do Marsza∏ka Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotra Ca∏beckiegio, który wst´pnie zadeklarowa∏ zorganizowanie w naszej miejscowoÊci do˝ynek
wojewódzkich. Wiele wskazuje zatem na to, ˝e
w przysz∏ym roku w Czernikowie w jednym terminie
odb´dà si´ zarówno do˝ynki diecezjalne, jak i wojewódzkie. Ponadto planowanych jest wiele innych wydarzeƒ i imprez kulturalnych i sportowych. Szczegó∏y zostanà podane ju˝ wkrótce. P. M.
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Dożynki gminne i parafialne.
Podobnie jak w poprzednich latach tak˝e w tym roku planowane sà w Czernikowie do˝ynki parafialne
i gminne. Zgodnie z przyj´tà zasadà odb´dà si´ one
w drugà niedziel´ wrzeÊnia tj. 14 wrzeÊnia. Szczegó∏owy program uroczystoÊci b´dzie podany do publicznej wiadomoÊci pod koniec sierpnia. Ju˝ teraz chcielibyÊmy zaprosiç Paƒstwa na to Êwi´to dzi´kczynienia za dary ziemi. JednoczeÊnie prosimy, jak w poprzednich latach, o przygotowanie przez mieszkaƒ-

Letni wypoczynek 2008 r.
Jak wiadomo wakacje sà najweselszà cz´Êcià roku
dla uczniów. W ciàgu dwóch miesi´cy majà czas wy∏àcznie na zabaw´ i wypoczynek. Niestety nie wszystkie dzieci mogà w pe∏ni skorzystaç z uroków wakacji.
Dotyczy to w szczególnoÊci dzieci z ubo˝szych rodzin,
które skazane sà na sp´dzanie ich w domu. Od wielu
lat podejmowane sà dzia∏ania aby tak˝e dla nich zorganizowaç
atrakcyjne
formy
wypoczynku.
Ju˝ 21.06.2008 r. 30 dzieci z rodzin najubo˝szych wyjedzie na kolonie letnie do Przywidza – miejscowoÊci
malowniczo po∏o˝onej wÊród jezior i lasów Pojezierza
Kaszubskiego. Turnus b´dzie trwa∏ 10 dni.
Ca∏kowity koszt jednego skierowania wynosi 350 z∏
(cena promocyjna), z tego 50 z∏ op∏acajà rodzice. Kolonie b´dà finansowane ze Êrodków Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych. Kolonie
w Przywidzu sà poczàtkiem akcji – „Lato 2008”.
W dniu 17 czerwca „Czernikowskie Stowarzyszenie

Świadczenia Rodzinne - okres
zasiłkowy 2008-2009.
Informujemy, i˝ od 1 lipca rozpoczyna si´ nabór
wniosków o Êwiadczenia rodzinne na okres zasi∏kowy 2008/2009.
Zasi∏ek rodzinny przys∏uguje rodzinom, w których
dochód na osob´ nie przekroczy∏ w 2007 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´.
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, ustalenie prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych oraz wyp∏ata Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych za miesiàc wrzesieƒ nast´puje
do dnia 30 wrzeÊnia.
- w przypadku, gdy osoba ubiegajàca sie o Êwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi∏kowy z∏o˝y wniosek
wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do 30
wrzeÊnia, ustalenie prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych
oraz wyp∏ata Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych za miesiàc
wrzesieƒ nast´puje do dnia 31 paêdziernika.
Formularze wniosków wraz z innymi dokumentami
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ców poszczególnych miejscowoÊci wieƒców, chlebów
i koszy z owocami. Jak ju˝ wspomnia∏em w artykule
dot. 700-lecia Czernikowa w nast´pnym roku odb´dà
si´ u nas prawdopodobnie do˝ynki diecezjalne i wojewódzkie. W zwiàzku z tym chcielibyÊmy aby tegoroczne uroczystoÊci by∏y elementem przygotowaƒ do wydarzeƒ, które majà mieç miejsce w przysz∏ym roku.
Prosimy zatem o zaanga˝owanie si´ mieszkaƒców
w te uroczystoÊci poprzez liczne przybycie, zoorganizowanie delegacji z poszczególnych so∏ectw i pomoc
organizatorom w przygotowaniach do tego Êwi´ta.
P. M.
Na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu” z∏o˝y∏o do Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium OÊwiaty
w Bydgoszczy wniosek o dofinansowanie koloni dla
nast´pnej 40-osobowej grupy dzieci. Je˝eli zostanie
on skierowany do realizacji to w okresie od 16 do 29
sierpnia kolejna grupa dzieci z najubo˝szych rodzin
w wieku od 8 do 12 lat wyjedzie na wakacje do wspomnianego wy˝ej oÊrodka. Ca∏kowity koszt projektu
wyceniono na 32.000 z∏. Na ka˝de dziecko przewidziana jest kwota 780 z∏ z tego 680 z∏ na sfinansowanie wyjazdu, a 100 z∏ na zakup wyprawki (odzie˝, Êrodki higieniczne itp.) W przypadku otrzymania dofinansowania GOPS zwróci si´ bezpoÊrednio do rodziców
z propozycjà wyjazdu. Podobny projekt przygotowa∏a
Kujawsko-Pomorska Choràgiew ZHP, która planuje
obozy dla m∏odzie˝y z najubo˝szych rodzin. Tak˝e
w tym przypadku o mo˝liwoÊci wyjazdu rodzice zostanà powiadomieni przez pracowników Urz´du
Gminy. M. S. P. M.

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 2008/2009 nale˝y do∏àczyç:
- zaÊwiadczenie z Urz´du Skarbowego za rok 2007
o dochodzie podlegajàcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
ogólnych (wszystkich pe∏noletnich w 2007 roku cz∏onków rodziny), dodatkowo w przypadku osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w formie rycza∏tu
zaÊwiadczenie o wysokoÊci nale˝nego zrycza∏towanego podatku dochodowego za rok 2007
- dokument stwierdzajàcy to˝samoÊç osoby ubiegajàcej si´ o przyznanie Êwiadczeƒ rodzinnych (dowód
osobisty)
- zaÊwiadczenie o wielkoÊci gospodarstwa rolnego,
stan na rok 2007 (pokój nr 12)
- zaÊwiadczenie z KRUS o wysokoÊci otrzymanych
w roku 2007 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, w przypadku kontynuacji nauki honorowane b´dà zaÊwiadczenia
o otrzymaniu promocji do nast´pnej klasy)
- zaÊwiadczenie ze szko∏y o zamieszkiwaniu ucznia
w internacie.
Osoby ubiegajàce si´ o dodatek do zasi∏ku rodzinne-
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go 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 rodzinnego 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 otrzymania alimentów za poÊrednictwem komornika, nale˝y do∏àczyç zaÊwiadczenie o wysokoÊci

otrzymywanych alimentów w roku 2007 (druk wniosku do komornika pokój nr 2).
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. M. Z.

Powraca Fundusz
Alimentacyjny.

otrzymaç dzieci wychowywane zarówno przez samotnych rodziców, jak i w pe∏nych rodzinach.
Warunki, które nale˝y spe∏niç przy ubieganiu si´
o Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego:
- bezskutecznoÊç egzekucji Êwiadczenia alimentacyjnego
- dochód w przeliczeniu na jednà osob´ nie przekraczajàcy kwoty 725 z∏
- wiek osoby uprawnionej nie powinien przekraczaç 18 roku ˝ycia, w przypadku, gdy uczy si´ w szkole lub w szkole wy˝szej do ukoƒczenia przez nià 25 roku ˝ycia.
Âwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys∏ugujà w wysokoÊci bie˝àco ustalonych alimentów, jednak˝e nie wy˝ej ni˝ 500 z∏.
Do wniosku o ustalenie prawa do Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego nale˝y do∏àczyç:
- zaÊwiadczenie z Urz´du Skarbowego za rok 2007
o dochodzie podlegajàcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
ogólnych (wszystkich pe∏noletnich w 2007 roku cz∏onków rodziny);
- zaÊwiadczenie o ucz´szczaniu dzieci do szkó∏ ponadgimnazjalnych
- zaÊwiadczenie organu prowadzàcego post´powanie
egzekucyjne stwierdzajàce bezskutecznoÊç egzekucji
(wydawane przez komornika). M. Z.

Od 1 paêdziernika wchodzi w ˝ycie ustawa z dnia 7
wrzeÊnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (FUNDUSZ ALIMENTACYJNY).
Wnioski o ustalenie prawa do Êwiadczeƒ z funduszu
alimentacyjnego na nowy okres Êwiadczeniowy b´dà
przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2008 w UG Czernikowo – Âwiadczenia Rodzinne (pokój nr 2).
W przypadku, gdy osoba ubiegajàca si´ o Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
Êwiadczeniowy z∏o˝y wniosek wraz z dokumentami
do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do Êwiadczeƒ
z funduszu alimentacyjnego oraz wyp∏ata Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych za miesiàc paêdziernik nast´puje
do dnia 31 paêdziernika.
W przypadku gdy osoba ubiegajàca si´ o Êwiadczenia na nowy okres Êwiadczeniowy z∏o˝y wniosek wraz
z dokumentami w okresie od 1 wrzeÊnia do dnia 31
paêdziernika, ustalenie prawa do Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego oraz wyp∏ata Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych za miesiàc paêdziernik nast´puje do dnia 30
listopada.
Âwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys∏ugujà w przypadku bezskutecznoÊci egzekucji alimentów. Âwiadczenia z funduszu alimentacyjnego mogà

Żywność unijna trafia do
potrzebujących.
Mijajàce pó∏rocze by∏o okresem wyt´˝onej pracy
dla pracowników GOPS w Czernikowie. Poza
realizacjà swoich statutowych zadaƒ dosz∏o wiele
pracy przy rozdzielaniu ˝ywnoÊci, która szerokim
strumieniem
pop∏yn´∏a
do
najubo˝szych
mieszkaƒców naszej gminy. W ramach wspó∏pracy
z Polskim Komitetem Pomocy Spo∏ecznej w
Toruniu przy realizacji programu „Dostarczanie
˝ywnoÊci dla najubo˝szej ludnoÊci Unii
Europejskiej 2008” Gminny OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej w I pó∏roczu 2008 r. otrzyma∏ i
rozdysponowa∏ 8573 kg ˝ywnoÊci (w tym: kasza –
720 kg, ser topiony – 300 kg, d˝em – 273 kg, mleko
– 5760 kg, cukier – 960 kg, p∏atki kukurydziane –

560 kg) – dla 160 rodzin korzystajàcych ze
Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej.
W pomoc najubo˝szym zaanga˝owa∏a si´ tak˝e
Parafia pw. Âw. Bart∏omieja w Czernikowie. Dzi´ki
staraniom ksi´dza proboszcza 306 rodzin
otrzyma∏o wsparcie w formie ˝ywnoÊci unijnej w
iloÊci 6995,10 kg, pozyskanej z Caritas Diecezji
W∏oc∏awskiej.
Asortyment ˝ywnoÊci: kasza – 970 kg, màka – 550
kg, cukier – 180 kg, p∏atki kukurydziane – 460 kg,
ser topiony – 360 kg, ser ˝ó∏ty – 113,40 kg,
konserwy – 223,20 kg, d˝em – 214,50 kg, mleko –
3924 kg.
Pomoc w formie artyku∏ów ˝ywnoÊciowych dla
osób i rodzin znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji
˝yciowej, stanowi wsparcie dzia∏aƒ samorzàdów w
zakresie szeroko rozumianej pomocy spo∏ecznej.
M.S.
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Sport i integracja
niepełnosprawnych.
14 czerwca 2008 r. 14 osobowa grupa osób niepe∏nosprawnych z terenu naszej gminy uczestniczy∏a w imprezie sportowo-integracyjnej, organizowanej przez
Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Lubiczu. Pra-

Ks. Proboszcz z Mazowsza
odchodzi na emeryturę.
Ks. Kanonik Jan W∏adys∏aw Markiewicz z Parafii pw. Âw.
Marcina odchodzi na emerytur´.
Ks. Kanonik Jan Markiewicz urodzi∏ si´ 22 paêdziernika 1935 roku w Górkach ko∏o P∏ocka. Do szko∏y podstawowej ucz´szcza∏ najpierw w Górkach, a od 1948 roku we Wroc∏awiu, gdzie ukoƒczy∏ te˝ szko∏´ Êrednià. W 1955 roku wstàpi∏ do Wy˝szego Seminarium Duchownego we W∏oc∏awku,
gdzie 21.05.1961 roku otrzyma∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie. Jako
wikariusz pracowa∏ w parafiach: Ma∏yƒ, Korczew, Dobra,
Goszczanów, Krzywosàdz, Choceƒ, Lipno, a jako proboszcz
w ¸owiczku – od 1978 do 1988 roku oraz w Mazowszu
– od 1988 do 2008 roku.
Ks. Kanonik Jan b´dàc przez dwadzieÊcia lat duszpasterzem w Parafii Mazowsze da∏ si´ poznaç jako gorliwy ka-

Z życia Parafii Czernikowo.
1/ W kwietniu wykonano w budynku gospodarczym gara˝
do przechowywania elementów dekoracyjnych;
2/ W kwietniu posadzono drzewka przy plebani i na cmentarzu – brzozy, daglezje, graby, modrzewie, buki i Êwierki
– ∏àcznie 600 sadzonek;
3/ 13 kwietnia 50-osobowa grupa m∏odzie˝y pod opiekà
duszpasterzy z Czernikowa wzi´∏a udzia∏ w „Przystanku
Pascha” w Kikole;
4/ 17 kwietnia na plebani odby∏o si´ pierwsze spotkanie nowej Duszpasterskiej Rady Parafialnej powo∏anej do ˝ycia
przez ks. proboszcza. Sk∏ad Rady: Stanis∏aw Kamiƒski
– przewodniczàcy, Czernikowo; Stanis∏aw Skopiƒski – Zast´pca Przewodniczàcego, Czernikowo; Kazimierz Sajnóg
– Sekretarz, Skrzypkowo; Alina Karkosik – Skarbnik, Czernikowo; Barbara Romanowska, Witowà˝; Piotr Murszewski,
Czernikowo; Jan Kwiatkowski, Steklin; Wies∏awa Rygielska, Ograszka; Krystyna Gràbczewska, Szkleniec; Stanis∏aw Ciechacki, Steklinek; Miros∏aw Zió∏kowski, Steklinek;
Anna Chlebowska, Pokrzywno; Ryszard Kowalski, Czernikówko; Janusz Wierzbicki, Osówka Kolonia; Krzysztof Markowski, Wygoda; Andrzej ¸opuszyƒski, Steklin bloki; Eugeniusz Romanowski, Walentowo.
5/ 22 kwietnia przy figurze w Wygodzie Ks. Proboszcz Piotr
Sio∏kowski odprawi∏ Msz´ Êwi´tà podczas której dzieci, ze
Szko∏y Podstawowej w Czernikowie przekaza∏y mieszkaƒcom wioski odnowionà figurk´ Matki Bo˝ej, którà umieszczono nast´pnie w nowej figurze.
6/ 23 kwietnia zakupiono w Toruniu 100 drzewek tui, które
zosta∏y posadzone przy koÊciele i plebani; w tym dniu zosta∏a te˝ kupiona kostka brukowa – 200 m2;
7/ 24 kwietnia rozpocz´to uk∏adanie kostki brukowej
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cownicy socjalni GOPS w Czernikowie wspierali niepe∏nosprawnych mieszkaƒców naszej gminy, dopingujàc do walki o sportowe medale.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy sportowca
roku oraz nagrody w formie pi∏ek, koszulek i czapeczek.
Dodatkowà atrakcjà by∏y taƒce na boisku szkolnym
i pokazy stra˝ackie oraz s∏odki pocz´stunek. M. S.
p∏an, ojciec wspólnoty majàcy zawsze wywa˝one i spokojne
zdanie na tematy religijne i moralne. Za zas∏ugi dla KoÊcio∏a W∏oc∏awskiego Ks. Jan Markiewicz zosta∏ przez Ksi´dza
Biskupa nagrodzony tytu∏em Kanonika Honorowego Kapitu∏y Uniejowskiej.
Z dniem 30 czerwca Ks. Markiewicz przechodzi na zas∏u˝onà emerytur´ po 47 latach kap∏aƒstwa, którà pragnie sp´dzaç w stronach rodzinnych – w Gostyninie ko∏o P∏ocka.
Jako dziekan czernikowski, w imieniu kap∏anów i wiernych ca∏ego dekanatu, wyra˝am Ksi´dzu Kanonikowi z serca p∏ynàce podzi´kowania za wspania∏y przyk∏ad gorliwoÊci
i sumiennoÊci kap∏aƒskiej oraz ˝ycz´ zdrowia i wielu lat ˝ycia, zapraszajàc zawsze w skromne progi Czernikowa.
Opracowa∏: Ks. dr Piotr Sio∏kowski
Dziekan Czernikowski

przed plebanià oraz na alei z plebani do koÊcio∏a – prace
trwa∏y do koƒca maja;
8/ W kwietniu i maju trwa∏ w Czernikowie kurs lektorski,
prowadzony przez ks. proboszcza – uczestnikami byli ministranci z Ciepienia, Nowogrodu i Czernikowa – ∏àcznie 10
osób. Zostali oni ustanowieni lektorami przez Ksi´dza Biskupa Ordynariusza w Czernikowie 5 czerwca 2008 roku;
9/ 3 maja podczas Mszy Êw. za Ojczyzn´ zosta∏a poÊwi´cona odnowiona figurka MB Sk´pskiej, która wczeÊniej znajdowa∏a si´ w bramie wejÊciowej na plac koÊcielny. Po poÊwi´ceniu i ods∏oni´ciu zosta∏a umieszczona w koÊciele
– w prezbiterium:
MATKA BOSKA SK¢PSKA Z CZERNIKOWA
KoÊció∏ parafialny w Czernikowie sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci, zbudowanych w odleg∏ych od siebie wiekach. Pierwsza
cz´Êç Êwiàtyni w stylu gotyckim zosta∏a zbudowana ok. 1370
roku (g∏ówna nawa). Prezbiterium, dwie boczne kaplice oraz
dwie zakrystie zosta∏y wzniesione na poczàtku XX wieku.
Na plac koÊcielny wchodzi si´ przez okaza∏à bram´ wejÊciowà (widocznà na zdj´ciu). Brama posiada dwie wn´ki,
w których ustawiono krzy˝ i figurk´ Matki Bo˝ej Sk´pskiej.
Przed kilku laty za zgodà ówczesnego proboszcza czernikowskiego ks. kan. Tadeusza Pakulskiego spo∏ecznoÊç
uczniowska Szko∏y Podstawowej w Czernikowie w ramach
programu ratowania zabytków pod opiekà dyrektora szko∏y
oraz katechety podj´∏a si´ odnowienia dwóch figurek MB
Sk´pskiej – jednej z figury przydro˝nej w Wygodzie (parafia
Czernikowo) i drugiej z bramy przy koÊciele w Czernikowie.
Figurki zosta∏y oddane do renowacji w zak∏adzie konserwatorskim na UMK w Toruniu. Prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone by∏y pod kierunkiem dra Jacka
Stachery. Dzieci ze szko∏y podstawowej podj´∏y si´ zebrania
funduszy na sfinansowanie tych prac.
18 kwietnia przedstawiciele Szko∏y Podstawowej z Czerni-
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kowa pod opiekà nauczycieli oraz ks. proboszcz Piotr Sio∏kowski odebrali w Toruniu odnowione figurki. Pierwsza
– odnowiona i poÊwi´cona zosta∏a przekazana mieszkaƒcom Wygody podczas uroczystej Mszy Êwi´tej odprawionej
przez miejscowego proboszcza przy odbudowanej figurze
i w niej umieszczona. Druga – podczas Mszy Êwi´tej za Ojczyzn´ odprawionej w UroczystoÊç NMP Królowej Polski
– zosta∏a przekazana przez dzieci szkolne, poÊwi´cona przez
dziekana czernikowskiego i umieszczona we wn´ce bramy
koÊcielnej w Czernikowie (zdj´cie). Figura MB Sk´pskiej
z bramy wejÊciowej to rzeêba drewniana polichromowana z prze∏omu XIX/XX wieku. Autor
tej rzeêby jest nieznany.
Akcja odnowienia figurek i poszczególne uroczystoÊci pokazujà, jak cenna jest wspólna troska spo∏ecznoÊci czernikowskiej o pi´kno zabytków. Jak wiele jeszcze cennych zabytków czeka
na tych, którzy zechcà je odnowiç i ukazaç ich
pi´kno. (zdj´cia)
10/ W maju zosta∏a odnowiona lewa zakrystia
z przeznaczeniem na zakrysti´ kap∏aƒskà;
przy okazji remontu dokonano ciekawego odkrycia – kamienia w´gielnego wyj´tego wczeÊniej (nie wiadomo kiedy?) z o∏tarza g∏ównego:
NIEZWYK¸E ODKRYCIE W CZERNIKOWIE
Dotychczas zakrystia kap∏aƒska znajdowa∏a si´ po prawej
stronie prezbiterium, natomiast lewa zakrystia pe∏ni∏a
od swego poczàtku rol´ tzw. „skarbczyka”, w którym z∏o˝one by∏y choràgwie, feretrony, Êwieczniki, Êrodki i narz´dzia
do sprzàtania koÊcio∏a, wazony do kwiatów oraz inne rzeczy
koÊcielne.
Poniewa˝ zakrystia prawa nie posiada drzwi wejÊciowych,
ani mo˝liwoÊci otworzenia okna i jej przewietrzenia, obecny
proboszcz ks. Piotr Sio∏kowski w porozumieniu i po wizji lokalnej przeprowadzonej przez ks. Piotra Sierzcha∏´, diecezjalnego konserwatora zabytków oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków z Torunia, przeprowadzi∏ remont lewej
zakrystii, przystosowujàc jà do pe∏nienia roli zakrystii kap∏aƒskiej. Lewa zakrystia posiada drzwi, dzi´ki którym
mo˝liwe jest jej wietrzenie, dodatkowo zosta∏ zamontowany
wentylator.
Podczas prac remontowych i renowacyjnych zosta∏ odkryty cenny skarb dla Êwiàtyni czernikowskiej
– kamieƒ o∏tarzowy znajdujàcy si´ zapewne
wczeÊniej w o∏tarzu g∏ównym, przedsoborowym, o czym Êwiadczy znajdujàcy si´
na nim napis w j´zyku ∏aciƒskim: „Ego Antonius Julianus Nowowiejski Episcopus
Plocensis, Praelatus Domesticus Suae
Sanctitatis Altare hoc portalite consecravi
die 8 Octobris 1912 an. et reliquias S. S. Martyrum Benigni et Eustachii in eo inclusi.”
„Ja Antoni Julian Nowowiejski (dziÊ b∏ogos∏awiony – przypis autora) Biskup P∏ocki (do 1925 roku parafia Czernikowo
nale˝a∏a do diecezji p∏ockiej – przypis autora) Jego ÂwiàtobliwoÊci O∏tarz ten konsekrowa∏em 8 paêdziernika 1912 roku i w jego wn´trzu z∏o˝y∏em relikwie Âwi´tych M´czenników Benigny i Eustachego”.
Na rewersie tej tablicy znajduje si´ mniejsza p∏ytka wbudowana w wi´kszà, kryjàca owe relikwie Âwi´tych M´czen-
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ników.
To kolejny przyk∏ad, jak wiele cennych i wartoÊciowych zabytków kryjà nasze Êwiàtynie i jak wiele trzeba pracy i uwagi, aby ocaliç je od zniszczenia.
Zakrystia zosta∏a wytynkowana, wyg∏adzona, naprawiono
sufit, pomalowana oraz wyposa˝ona w nowe meble: cztery
szafy, stó∏, umywalka z szafkà, szafka wiszàca, lustro – dar
od dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców;
11/ 13 maja odby∏a si´ po raz pierwszy procesja fatimska:
z Wygody do Czernikowa;
12/ 22 maja uroczyÊcie obchodzono w Czernikowie Bo˝e Cia∏o: o 10.30 – Msza Êwi´ta, po której wyruszy∏a procesja do czterech o∏tarzy zbudowanych przez kolejno: Parafian z Witow´˝a,
ze Szkleƒca, z Osówki i z Wygody;
13/ 18 maja na pomoc poszkodowanym przez
kataklizmy w Birmie oraz w Chinach, Parafianie z∏o˝yli 485 z∏. a na budow´ Centrum OpatrznoÊci Bo˝ej w Warszawie – z 1 czerwca – 1.392 z∏;
14/ W po∏owie maja zosta∏o przebudowane
g∏ówne wejÊcie do koÊcio∏a – zlikwidowano barier´ architektonicznà – stopieƒ, za∏o˝ono nowà
kratk´ oraz po∏o˝ono p∏ytki klinkierowe;
15/ Pod koniec maja zlikwidowano te˝ stopieƒ
przed wejÊciem do kaplicy pogrzebowej oraz
po∏o˝ono p∏ytki klinkierowe;
16/ 31 maja zakoƒczono uk∏adanie kostki brukowej
przy plebani i do koÊcio∏a;
17/ 5 czerwca Pasterz Diecezji W∏oc∏awskiej udzieli∏ Sakramentu Bierzmowania 105 osobom III klas gimnazjum oraz
ustanowi∏ 10 lektorów;
18/ 9 czerwca zamontowano nowe ∏awki w koÊciele – dodatkowe 62 miejsca siedzàce;
19/ W kwietniu i maju wykonano te˝ sieç nawadniajàcà
trawniki wokó∏ plebani oraz nawadnianie kropelkowe
pod tuje. Instalacj´ i wykonanie ufundowa∏ Pan Piotr Rojek
z Golubia-Dobrzynia;
20/ 11 czerwca zamontowano tablic´ informacyjnà o naszym koÊciele – dar Gminy Czernikowo dla Parafii;
21/ 15 czerwca 60 osób z Czernikowa uczestniczy∏o w pielgrzymce autokarowej na Jasnà Gór´.
Plany na przysz∏oÊç:
a/ lipiec: planowane prace na cmentarzu:
– dalsze porzàdkowanie zaniedbanych
grobów;
– zakup i po∏o˝enie kostki brukowej
na dwóch alejkach: od g∏ównej w prawo
i w lewo – na wysokoÊci o∏tarza i krzy˝a;
– budowa z bloczków betonowych dwóch
Êmietników: na szk∏o i plastik oraz na papier, liÊcie, ga∏àzki, kwiaty suche, wiàzanki
i wieƒce;
– budowa ubikacji cmentarnej;
– wycinka 6 drzew, najbardziej zagra˝ajàcych pomnikom
i nagrobkom.
b/ sierpieƒ i wrzesieƒ – rozpocz´cie budowy parkingu koÊcielnego oraz ogrodzenia wokó∏ niego.
c/ budowa ogrodzenia wikariatki od strony stawu p. LuOpracowa∏: Ks. dr Piotr Sio∏kowski
towskiego.
Dziekan Czernikowski
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Osiągnięcia uczniów szkół
naszej gminy w roku szkolnym 2007-2008.
Liceum Ogólnokszta∏càce w Czernikowie
- Anna Grzàdzielewska wyró˝nienie w konkursie poetyckim „˚ycie wierszem pisane”,
- II miejsce i nagroda Burmistrza Miasta i Gminy
Sk´pe w VI Konkursie Poetyckim im. Gustawa Zieliƒskiego w Sk´pem w kategorii wiekowej 16-21 lat.
- Iga Melerska II miejsce w konkursie artystycznym
„Moja ma∏a pi´kna ojczyzna”,
- II miejsce Etap Powiatowy Wojewódzkiego Konkursu „Jesieƒ w lesie grzyby niesie“.
- Anna Kowalska I miejsce w eliminacjach powiatowych XXXI OTWP „M∏odzie˝ zapobiega po˝arom”.
- Agnieszka Wilczak laureatka III Ogólnopolskiego
Przeglàdu TwórczoÊci Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskoƒczonoÊci”.
Publiczne Gimnazjum w Czernikowie
Osiàgni´cia artystyczne:
- Nagrod´ Burmistrza Miasta Che∏m˝y otrzyma∏ Zespó∏ Wokalny na VII Festiwalu Piosenki „Âpiewamy
Razem”.
- Nagrod´ Starosty Toruƒskiego otrzyma∏a Monika
Lewandowska na VII Festiwalu Piosenki „Âpiewamy
Razem”.
- Natalia Sztuczka I miejsce na VII Festiwalu Piosenki „Âpiewamy Razem”.
- Zespó∏ Kameralny I miejsce na XIV Wojewódzkim
Festiwalu Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „Forte-Piano”.
- Paulina Paczkowska I miejsce w XIV Wojewódzkim
Festiwalu Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „Forte-Piano”.
- Emilia Suliƒska I miejsce w Powiatowym konkursie recytatorskim poezji Zbigniewa Herberta pt.
„Struna Êwiat∏a”.
- Joanna Kaczmarkiewicz I miejsce w VII Festiwalu
Piosenki Krajów Unii Europejskiej.
- Aleksandra Kaczor I miejsce w III Wojewódzkim
Konkursie Recytatorskim „S∏owem i Muzykà Malowana TwórczoÊç Czes∏awa Mi∏osza”.
Osiàgni´cia przedmiotowe:
- Magda Chrobak I miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „O pióro Starosty Toruƒskiego”.
- Ewa Kwiatkowska I miejsce w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRÑG”.
- Magdalena Nierychlewska otrzyma∏a Nagrod´
w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Ratujmy
gatunki zagro˝one wygini´ciem”.
- Emilia Suliƒska otrzyma∏a nagrod´ w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Ratujemy gatunki zagro˝one wygini´ciem”.
Osiàgni´cia sportowe:
- III miejsce åwierçfina∏ Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Tenisie Sto∏owym Dziewczàt, Che∏mno
- Patrycja Brzustewicz I miejsce w Mistrzostwach
Powiatu Toruƒskiego- Tenis Sto∏owy Dru˝ynowyDziewczàt, Gronowo.
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- Karolina Bytner I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Toruƒskiego – Tenis Sto∏owy Dru˝ynowy – Dziewcz´ta, Gronowo.
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Toruƒskiego
w Pi∏ce Siatkowej- Dziewczàt.
- II miejsce w åwierçfinale wojewódzkiej Gimnazjady SZS w siatkówce dziewczàt, Toruƒ.
- Patrycja Brzustewicz I miejsce w Mistrzostwach
Powiatu Toruƒskiego Tenis Sto∏owy Szkó∏ Gimnazjalnych- Dziewczàt.
- S∏awomir Sitek I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Toruƒskiego Tenis Sto∏owy Szkó∏ GimnazjalnychCh∏opcy.
- Mariusz Blonkowski I miejsce w Mistrzostwach
Powiatu Toruƒskiego, Rzut oszczepem- ch∏opcy.
- Mateusz Pniewski I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Toruƒskiego, Rzut oszczepem- Ch∏opcy.
- Beata Czarnomska I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Toruƒskiego, Rzut oszczepem - Dziewcz´ta.
- Maciej Wojtulski I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Toruƒskiego, Rzut dyskiem- Ch∏opcy
- I miejsce w Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego,
Bieg na 1500m- Ch∏opcy.
- ¸ukasz Myszkowski I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Toruƒskiego, Rzut dyskiem- Ch∏opcy.
- Aleksandra Sztuczna I miejsce w Mistrzostwach
Powiatu Toruƒskiego, Rzut dyskiem- Dziewcz´ta.
- Ewelina Józwiak I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Toruƒskiego, Rzut dyskiem- Dziewczàt.
- Marta Maciejewska I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Toruƒskiego, skok w dal- Dziewcz´ta.
- Marta Blonkowska I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Toruƒskiego Bieg na 100m- Dziewcz´ta.
- Bart∏omiej Szczepaniak I miejsce w Mistrzostwach
Powiatu Toruƒskiego, Pchniecie kulà - Ch∏opcy.
- Agata Szulc I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Toruƒskiego, Pchniecie kulà- Dziewcz´ta
Szko∏a Podstawowa z Czernikowie:
- Magdalena Buczyƒska- trzecia lokata w OMNIBUSIE (2 m w woj.)
- Karol Ga∏kowski- III lokata w woj. konkursie Liga
Zadaniowa
- Zespó∏ Teatralny – II miejsce XIII Forum Teatralne
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
(Fordon) i Nagroda publicznoÊci oraz Nagrody za Kreacje Aktorskie: (Wojciechowski, Przewi´êlikowska,
Lewandowska, Mielczarek)
- Artur Bo˝ejewicz – „Ogólnopolski konkurs literacki- Ksià˝ka, którà chcia∏bym przeczytaç” Nagroda
– laureat
- Adamska Kinga i Patrycja Paradowska – laureatki
na szczeblu wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „W Polsce bije serce Êwiata...”- Dotar∏y na szczebel centralny
- Ola Pryl, Weronika Lewandowska- II miejsce
na woj. festiwalu piosenki w Kowalewie Pomorskim
Osiàgni´cia sportowe SP Czernikowo:
Dziewcz´ta:
- I miejsce w powiecie i II w çwierçfinale wojewódzkim w mini pi∏ce siatkowej
- II miejsce w powiecie w sztafetowych biegach prze∏ajowych 10x800 m
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- II miejsce w powiecie w mini pi∏ce no˝nej
- II miejsce w powiecie w czwórboju l. a.
- III miejsce w powiecie w unihokeju
- I miejsce w powiecie w trójboju l. a.
- II miejsce w powiecie Beaty Kubackiej w biegu
na 60m
Dziewcz´ta które najcz´Êciej reprezentowa∏y naszà
szko∏´ na zawodach sportowych otrzyma∏y stypendium sportowe:
- Karolina Pop∏awska, Greta Kie∏basiƒska, Kinga
Wizer, Weronika Gaworek, Dominika Dàbrowska, Angelika Nierychlewska, Izabela Ruszkiewicz, Kinga
Adamska, Paulina Balina, Kinga WiÊniewska, Natalia
Kasprowicz, Beata Kubacka, Aneta Lewandowska,
Joanna Dàbrowska.
Ch∏opcy:
- II miejsce w powiecie w czwórboju l. a.
- III miejsce w powiecie w mini koszykówce
- III miejsce w powiecie w mini siatkówce
- I miejsce w memoriale M. Piotrkowskiego w biegach prze∏ajowych Andrzeja Chylickiego
- I miejsce w powiecie Kamila Rutkowskiego w rzucie pi∏eczkà palantowà
- III miejsce w powiecie Kamila Rutkowskiego
w biegu na 60m.
Szko∏a Podstawowa w Mazowszu
- I miejsce w Powiecie – sztafeta ch∏opców 10
x 1000m i udzia∏ w zawodach wojewódzkich w Bydgoszczy
- II miejsce – w Mistrzostwach Polski Ma∏ych Lig
Baseballowych w kat. Senior League.
- II miejsce –w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kadetów w baseballu.
- II miejsce – w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego M∏odzików w baseballu.
- III miejsce – w Pó∏finale Ogólnopolskiej Olimpiady
M∏odzie˝y – Region A.
- II miejsce – w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tee Ballu.
Szko∏a Podstawowa w Makowiskach
- III miejsce dziewczàt w mistrzostwach powiatu
w dru˝ynowym tenisie sto∏owym.

- VI miejsce Alicja Celmer oraz awans do zawodów
wojewódzkich w powiatowych mistrzostwach w indywidualnych biegach prze∏ajowych.
- VIII miko∏ajowy turniej w tenisie sto∏owym o puchar Wójta gminy Czernikowo: I miejsce Aleksandra
Ogórek, - II miejsce Natalia Drza˝d˝ewska w kategorii dziewczàt szkó∏ podstawowych.
- Mistrzostwa powiatu w indywidualnym tenisie sto∏owym dziewczàt w kategorii szkó∏ podstawowych:
II miejsce Aleksandra Ogórek. IV miejsce Krystyna
Tarnowska.
- Alicja Celmer zdoby∏a wyró˝nienie w II regionalnym konkursie recytatorskim twórców Ziemi Dobrzyƒskiej „Dobrze Ziemio.”
Szko∏a Podstawowa w Osówce
Znaczàce osiàgni´cia w sporcie uczniów Szko∏y Podstawowej w Osówce:
- Mateusz Sawicki – uczeƒ klasy VI
- I miejsce w powiecie toruƒskim i XII miejsce w województwie w biegach prze∏ajowych na dystansie 1000m,
- I miejsce w okr´gowych zawodach w biegach prze∏ajowych w Memoriale Mariana Piotrowskiego o Puchar Marsza∏ka woj. kujawsko-pomorskiego w biegu
na 1000m,
- I miejsce w mistrzostwach powiatu w skoku w dal
z wynikiem 4, 77m,
- II miejsce w mistrzostwach powiatu w biegu
na 1000m z wynikiem 3.24.33 min.
- Damian Kalinowski – uczeƒ klasy VI
- III miejsce w mistrzostwach powiatu toruƒskiego
w biegu na 1000m.
- Sebastian Szulc – uczeƒ klasy VI
- I miejsce w mistrzostwach powiatu toruƒskiego
w biegu na 60m.,
- III miejsce w rzucie pi∏eczkà palantowà.
Dru˝yna ch∏opców SP Osówka:
- I miejsce w rozgrywkach pi∏ki no˝nej w ramach
„Ligi Szkó∏ Gminy Czernikowo”
- II miejsce w gminnych zawodach po˝arniczych
(dru˝yna uczestniczy∏a w zawodach po raz pierwszy).
GCI

Sztandar dla Zespołu Szkół w
Czernikowie.

W nast´pstwie tego rozpocz´to przygotowania
do organizacji uroczystoÊci z tym zwiàzanych.
Wst´pnie zaplanowano je na po∏ow´ paêdziernika.
Jednym z jej elementów b´dzie wr´czenie szkole
sztandaru. Obecnie z inicjatywy Rady Rodziców
dzia∏ajàcej przy tej szkole rozpocz´to sprzeda˝ cegie∏ek z przeznaczeniem na ten w∏aÊnie cel. Majà
one nomina∏y 20 z∏, 50 z∏, 100 z∏ i 200 z∏. Ich dystrybucja prowadzona b´dzie przez rodziców do koƒca
wrzeÊnia 2008 r. Zach´camy wszystkich, którzy zechcà byç fundatorami sztandaru dla szko∏y
do wsparcia tej szczytnej akcji i zakupu cegie∏ek.
Jak wspomniano wy˝ej uzyskane Êrodki w ca∏oÊci
przeznaczone zostanà na wskazany cel. P. M.

Zespó∏ Szkó∏ w Czernikowie jest najnowoczeÊniejszà placówkà oÊwiatowà w naszej gminie.
Uczy si´ w nim ponad 500 uczniów. Ze wzgl´du
na rang´ tej szko∏y Dyrekcja postanowi∏a poszukaç dla niej odpowiedniego patrona. W tym celu
zosta∏ og∏oszony konkurs, w którym uczniowie
mieli za zadanie wskazaç odpowiednià osob´. Najwi´cej g∏osów uzyska∏a propozycja nadania szkole
imienia Miko∏aja Kopernika. Rada Pedagogiczna
oraz Rada Gminy Czernikowie zaakceptowa∏y ten
wybór, podejmujàc stosowne uchwa∏y.

Piłka Nożna - podsumowanie sezonu 2007/2008
czytaj na stronie internetowej Gminy Czernikowo: www.czernikowo.pl
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