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AKTUALNOŚCI
Gminne i Parafialne

Dożynki 2008
Do˝ynki b´dàce symbolem dzi´kczynienia za zebrane
plony, to Êwi´to, które na sta∏e wpisa∏o si´ w kanon tradycji funkcjonujàcych w gminie Czernikowo. Tegoroczne obchody gminnego i parafialnego Âwi´ta Plonów odby∏y si´ 14 wrzeÊnia. Jak co roku uroczystoÊci rozpocz´∏a Msza Âw. w koÊciele parafialnym w Czernikowie,
po której nastàpi∏ przemarsz na boisko szkolne, gdzie
mia∏y miejsce dalsze obchody. Orszakowi do˝ynkowemu
towarzyszy∏a Orkiestra D´ta z Bobrownik. Oficjalna
cz´Êç Êwi´ta rozpocz´∏a si´ od przekazania Wójtowi Gminy darów ziemi, przyniesionych przez delegacje z poszczególnych so∏ectw, wsi oraz organizacje takie, jak Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich, Klub Seniora „RadoÊç” itd.
Na r´ce Wójta z∏o˝ono wspania∏e wieƒce, chleby oraz
owoce. Gospodarz naszej Gminy podzi´kowa∏ wszystkim rolnikom za ci´˝kà prac´, której efekt stanowià zebrane plony. Nast´pnie o zabranie g∏osu zosta∏ poproszony obecny podczas uroczystoÊci Starosta Toruƒski Pan
Miros∏aw Graczyk, który równie˝ wyrazi∏ swój szacunek
dla osób pracujàcych na roli. Z okazji do˝ynek zaplanowano szereg wyst´pów artystycznych, które rozpoczà∏
koncert w wykonaniu Orkiestry D´tej. Nast´pnie wystàpi∏y: chór Klubu Seniora „RadoÊç”, zespó∏ „Jutrzenka”
dzia∏ajàcy przy KGW, solistki z czernikowskich szkó∏
oraz absolwentki Zespo∏u Szkó∏ w Czernikowie. Wiele
emocji wzbudzi∏o niezwykle dojrza∏e wykonanie przez
Justyn´ Markowskà piosenki „Jaka ró˝a taki cierƒ”, które przyprawi∏o wielu s∏uchaczy o ciarki na plecach. Ciekawym punktem uroczystoÊci by∏ równie˝ pokaz umiej´tnoÊci muzycznych w wykonaniu Kapeli im. Kamiƒskich z Osieka. Dalszà cz´Êç artystycznà zapewni∏a
Agencja Reklamowa RLV z Ciechocinka. Organizatorzy
z okazji do˝ynek zaplanowali wiele atrakcji dla uczestników imprezy. Na boisku znajdowa∏y si´ liczne stoiska gastronomiczne, przemys∏owe oraz firmowe, przedstawiajàce produkty dla rolnictwa i nie tylko. Zainteresowani
mieli okazj´ obejrzeç nowy sprz´t stra˝acki. Dzieci mog∏y sp´dziç czas bawiàc si´ na dmuchanych zje˝d˝alniach, samochodzikach lub te˝ skorzystaç z przeja˝d˝ki
na grzbiecie kucyka. Dla wszystkich g∏odnych przygotowano goràcà grochówk´ oraz kie∏baski z grilla. Nie zabrak∏o równie˝ konkursów, które stanowià na tego typu
imprezach wa˝ny element. Dla dzieci zorganizowano zawody sportowe w pi∏ce no˝nej, z kolei m∏odzie˝ i doroÊli
mogli wziàç udzia∏ w potyczkach sprawnoÊciowych ze
wspania∏ymi nagrodami. Dla m´˝czyzn przeprowadzono
wielobój si∏owy, w którym g∏ównà nagrodà by∏ talon
na 300 z∏. Odby∏y si´ równie˝: turniej dru˝ynowy w przeciàganiu liny, wyÊcig dla paƒ, polegajàcy na pompowaniu balonów oraz „jajeczny” konkurs dla par. Najciekawsze nagrody to: elektryczne szczotki firmy KÄRCHER,
ma∏e AGD, talony na pizz´, do sklepów i fryzjera oraz

wiele gad˝etów firmowych. Na do˝ynkach nie mog∏o zabraknàç goÊci specjalnych, którymi w tym roku byli rodzice ¸ukasza Paw∏owskiego, zdobywcy srebrnego medalu w dru˝ynie wioÊlarskiej na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Paƒstwo Paw∏owscy przyjechali w imieniu syna, któremu obowiàzki zawodowe nie pozwoli∏y
na osobiste przybycie, rozdali zdj´cia z autografem wicemistrza oraz opowiedzieli o wadach i zaletach kariery
sportowej.
Gwiazdà wieczoru by∏a popularna piosenkarka Krystyna Gi˝owska, która zosta∏a ciep∏o przyj´ta przez uczestników imprezy. Niespodziankà dla wszystkich by∏a
ostatnia piosenka – „Nie by∏o Ciebie tyle lat”, którà artystka wykona∏a wspólnie z Wójtem Zdzis∏awem Garoƒskim. Zwieƒczeniem wieczoru by∏ niezwykle efektowny
pokaz sztucznych ogni, widoczny w niemal˝e ca∏ym
Czernikowie.
Najwi´kszà niewiadomà by∏a jak zwykle pogoda, która
tym razem okaza∏a si´ bardzo ∏askawa. Dzi´ki temu
na boisko przyby∏o nadspodziewanie wiele osób, które
bawi∏y si´ do póênych godzin nocnych.
Tegoroczne Âwi´to Plonów by∏o elementem przygotowaƒ do uroczystoÊci przysz∏orocznych, zwiàzanych
z 700-leciem Czernikowa. W naszej gminie odb´dà si´
wówczas do˝ynki wojewódzkie i diecezjalne.
UroczystoÊci do˝ynkowe nie mog∏yby si´ odbyç bez
sztabu ludzi zaanga˝owanych w organizacj´ oraz sponsorów, którzy finansowo i materialnie wsparli obchody.
W szczególny sposób pragniemy podzi´kowaç nast´pujàcym firmom i osobom: spó∏ce BRESSE POL, spó∏ce
INTERBROKER, firmie „ELPOL” El˝biety Ch∏opeckiej,
Zak∏adowi Us∏ug Melioracyjnych i Geodezyjnych – Piotr
Rojek, Bankowi Spó∏dzielczemu w Lipnie, firmie INTERBUD Marcina Dunajskiego, tartakowi „BAJA” Jaros∏awa Grodziƒskiego, pizzerii „MARIANO” Marii i Mariana Gerc, Bankowi Spó∏dzielczemu w Czernikowie, firmie „BEMAR” Beaty i Stanis∏awa Gerca, firmie „DOMEX” Teresy i Ryszarda Chlebowskich, firmie „AGROHANDLER” ¸ukasza Woêniaka, Firmie Transportowej
„ADSAJ”, sklepowi meblowemu „LUKSUS” El˝biety
Nierychlewskiej, Jerzemu Zglinickiemu i Rafa∏owi Nowickiemu, aptece „WIESIO¸EK”, firmie ksi´gowej Beaty Murszewskiej, firmie „MIKA” Miros∏awa Zió∏kowskiego, spó∏ce „BACHA” z G∏ogowa, firmie „GOS¸AW”
S∏awomira Orza˝ewskiego, piekarni „PIEKARZ” Paƒstwa Czajkowskich, Panu Stanis∏awowi Chylickiemu,
Wiejskiej Spó∏dzielni Handlowo Us∏ugowej w Czernikowie, firmie „PEKMAR” Piotra Lisiƒskiego, firmie „RAFA¸” Pana Mi´tkiewicza, sklepowi mi´snemu Paƒstwa
Romanowskich, zak∏adowi fryzjerskiemu „BEATA” Beaty Maciejewskiej, barowi „PICO” Marzanny Przystalskiej, firmie „SMAKI ÂWIATA” Jana Cichoszewskiego
oraz Panu Romualdowi Masalskiemu.
Wszystkim sponsorom serdecznie dzi´kujemy i zapraszamy do dalszej wspó∏pracy, w szczególnoÊci w roku nast´pnym – jubileuszowym.
A. K. D. Â.
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Inwestycje gminne
Budowa dróg w ramach Funduszu Wsparcia nie jest jedynà inwestycjà zrealizowanà w gminie w ostatnim czasie.
Pod koniec sierpnia ruszy∏y prace na placu po by∏ym
targowisku. Zgodnie z projektem powstanie w tym miejscu otwarte centrum rekreacyjno – wypoczynkowe, tzw.
skwer, który zostanie oddany do u˝ytku w 2009 r. z okazji 700-lecia Czernikowa. Obecnie trwajà roboty w ramach etapu pierwszego, który obejmuje swoim zakresem przygotowanie terenu, utworzenie punktów oÊwietleniowych, wykonanie ciàgów spacerowych z kostki
brukowej betonowej na terenie placu oraz monta˝ elementów ma∏ej architektury (∏awki, kosze itp.). WartoÊç
prac tego etapu zosta∏a oszacowana na ok. 300 tys. z∏,
z czego 75 tys. z∏ gmina otrzyma z Powiatowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W wyniku przetargu zosta∏ wy∏oniony wykonawca
powstajàcych obecnie chodników – firma INTERBUD.
Na kolejny rok zaplanowano utworzenie na terenie
skweru elementów zieleni ozdobnej, placu zabaw oraz
skateparku dla m∏odzie˝y. Ca∏kowity planowany koszt
utworzenia centrum to ponad 800 tys. z∏.
We wrzeÊniu nastàpi∏ odbiór nowego chodnika przy ulicy Targowej w Czernikowie, biegnàcego na odcinku
o d∏ugoÊci 413 m w stron´ Witow´˝a. Przedsi´wzi´cie by∏o realizowane pt.: „Przebudowa chodnika w ciàgu drogi
powiatowej nr 2044 Czernikowo – Osówka – Bobrowniki
w km 1+020 + 1+433” i stanowi∏o kontynuacj´ inwestycji z roku poprzedniego. W zwiàzku z lokalizacjà chodnika przy drodze powiatowej, w kosztach zadania partycypowa∏o Starostwo Powiatowe w Toruniu. Ze Êrodków
Starostwa zosta∏ zakupiony materia∏ (kostka), a wk∏ad

Fundusz Wsparcia 2008
W poprzednim numerze naszego kwartalnika informowaliÊmy Paƒstwa, ˝e Gmina Czernikowo wzorem roku
ubieg∏ego, otrzyma Êrodki finansowe z bud˝etu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Funduszu
Wsparcia. Przyznana pomoc finansowa zosta∏a przeznaczona na przebudow´ trzech odcinków drogowych: Rudno – Pokrzywno, Czernikówko – Czernikówko Wa∏y oraz
Wygoda – Witowà˝. Modernizacja pierwszej drogi polega∏a na jej powierzchniowym utrwaleniu, z kolei na dwóch
kolejnych zosta∏ po∏o˝ony asfalt. ¸àczna d∏ugoÊç przebudowanych odcinków to 3,385 km. Koƒcowy odbiór inwestycji, której wykonawcà by∏o Przedsi´biorstwo Robót
Drogowych z Lipna, mia∏ miejsce 29 sierpnia br. Nast´pnie przedsi´wzi´cie zosta∏o skontrolowane przez przedstawicieli z Urz´du Marsza∏kowskiego, którzy stwierdzili ˝e zadanie zrealizowano zgodnie z projektem i kwalifi-

Budowa chodnika do
Czernikówka (i nie tylko)
w końcu ruszyła
W ostatnim numerze naszego pisma informowaliÊmy
Paƒstwa o dzia∏aniach w∏adz gminy zwiàzanych z przebu-
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gminy w wysokoÊci ok. 50 tys. z∏ pokry∏ koszt prac przygotowawczych oraz tzw. robocizn´. Wykonawcà inwestycji by∏a firma INTERBUD.
W paêdzierniku b´dzie oddana do u˝ytku przebudowana droga w miejscowoÊci Mazowsze – Parcele. Na wspomnianym odcinku o d∏ugoÊci 1,1 km zosta∏y przeprowadzone roboty ziemne i modernizacyjne, zwiàzane z wykonaniem nowej nawierzchni t∏uczniowej. Koszt zrealizowanych prac to ponad 90 tys. z∏, z czego 44 tys. z∏ b´dà
pokryte ze Êrodków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Poczàtkowo gmina wnioskowa∏a o przyznanie dotacji z FOGR na modernizacj´ odcinka o d∏ugoÊci 1,83 km, jednak do wsparcia zakwalifikowano 1,1 km.
Niedawno zosta∏o z∏o˝one pismo z proÊbà o wsparcie pozosta∏ego odcinka 0,73 km. W chwili obecnej oczekujemy na odpowiedê w tej sprawie.
We wrzeÊniu zosta∏a zrealizowana przebudowa ul. Gimnazjalnej. Dzi´ki wykupieniu ziemi od prywatnych w∏aÊcicieli, mo˝liwe by∏o poszerzenie wymienionej ulicy
na odcinku o d∏ugoÊci 41 m.
W paêdzierniku zakoƒczono równie˝ przebudow´ drogi
w Kijaszkowie. Istniejàcy ciàg komunikacyjny w tej
miejscowoÊci zosta∏ poddany trzykrotnemu powierzchniowemu utrwaleniu na odcinku o d∏ugoÊci 1 km. SzerokoÊç modernizowanej drogi to 4 m, a ogólny koszt tego
przedsi´wzi´cia to ponad 90 tys. z∏.
Obecnie realizowana jest tak˝e modernizacja drogi wewn´trznej na terenie Szko∏y Podstawowej w Mazowszu.
W ramach zadania dotychczasowa nawierzchnia zostanie u∏o˝ona na nowej podbudowie.
Oprócz wspomnianych wy˝ej inwestycji, w bie˝àcym
roku powstanie jeszcze ok. 160 m2 chodnika w Mazowszu. WartoÊç tego zadania to ok. 12 tys. z∏.
D. Â.
kuje si´ do dofinansowania. Dzi´ki temu gmina otrzyma∏a dotacj´ w wysokoÊci 350.000 z∏, przy czym ca∏kowity koszt inwestycji wyniós∏ 573.618,97 z∏.
Wszystkie drogi zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji, zosta∏y oznaczone specjalnymi tablicami, informujàcymi o êród∏ach finansowania.
Niestety wszystko wskazuje na to, ˝e w przysz∏ym roku
gmina Czernikowo nie otrzyma Êrodków finansowych
z Funduszu Wsparcia, gdy˝ gminy dotowane w roku bie˝àcym zostanà przesuni´te na liÊcie rankingowej o 10
miejsc w dó∏. Obecnie znajdujemy si´ na 23 miejscu, zatem prosty rachunek wskazuje, ˝e teraz zajmiemy miejsce 33, a wsparcie otrzyma prawdopodobnie 25 pierwszych jednostek samorzàdu terytorialnego. Pozostaje jedynie nadzieja, ˝e zwi´kszy si´ bud˝et Funduszu i jakimÊ cudem „za∏apiemy si´” na dotacje w roku 2009.
D. Â.

dowà drogi krajowej nr 10. Du˝o miejsca w tym artykule
poÊwi´ciliÊmy chodnikowi, który ma po∏àczyç Czernikowo z Czernikówkiem. Z danych, którymi dysponowaliÊmy na dzieƒ sporzàdzania tej informacji wynika∏o, ˝e
uda∏o si´ w koƒcu porozumieç z Generalnà Dyrekcjà
Dróg Krajowych i Autostrad Odzia∏ w Bydgoszczy i zadanie to zostanie zrealizowane do 30 listopada 2008 r. Nadmieniam, ˝e gmina wywiàza∏a si´ w terminie z wszystkich
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obowiàzków wynikajàcych z zawartego w tej sprawie porozumienia. Nasze nadzieje na szybkie i bezkonfliktowe
zrealizowanie tego zadania okaza∏y si´ jednak p∏onne.
Przygotowany przez nas projekt nie do koƒca spe∏nia∏
oczekiwania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W zwiàzku z tym uzna∏a ona, ˝e sà niewielkie szanse na wykonanie chodnika w tym roku. Na marginesie
pragn´ podkreÊliç, ˝e dowiedzieliÊmy si´ o tym dopiero
ok. miesiàca po przekazaniu dokumentów i to nie bezpoÊrednio z tej instytucji. W zwiàzku z tym zwróciliÊmy si´
z pytaniem, czy porozumienie w tej sprawie jest nadal aktualne. Okaza∏o si´, ˝e tak ale pod pewnymi nowymi warunkami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowi∏a wykorzystaç tà sytuacj´ do rozwiàzania
problemu z oÊwietleniem ulicznym wzd∏u˝ drogi krajowej
nr 10. Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, koszt eksploatacji oÊwietlenia ulicznego przy wszystkich drogach
zobowiàzane sà ponosiç gminy. Nie sà one jednak zainteresowane przyjmowaniem nowych punktów szczególnie
przy drogach krajowych. Wynika to z faktu, ˝e nikt z nimi
nie uzgadnia ani miejsca ich lokalizacji, ani rodzaju czy
mocy opraw. Identyczna sytuacja mia∏a miejsce w naszym
przypadku. Wzd∏u˝ modernizowanego odcina drogi krajowej nr 10 zainstalowano 124 lampy. Zgodnie z tym, co napisa∏em powy˝ej po zakoƒczeniu inwestycji gmina zobowiàzana b´dzie do ponoszenia kosztów ich eksploatacji.
Na marginesie pragn´ podkreÊliç, ze obecnie na terenie
gminy znajduje si´ ok. 360 lamp. Warunkiem przej´cia
nowych punktów oÊwietleniowych jest podpisanie protoko∏u ich przej´cia. PostanowiliÊmy nie podpisywaç tego
dokumentu i skierowaç tà spraw´ do sàdu. Niestety Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad postawi∏a
nam warunek: albo podpisujemy porozumienie w sprawie oÊwietlenia albo chodnik w Czernikówku i na ul. Toruƒskiej powstanie w bli˝ej nieokreÊlonej przysz∏oÊci. Majàc na uwadze bezpieczeƒstwo mieszkaƒców naszej gminy, postanowiliÊmy przejàç oÊwietlenie, przy czym dzi´ki
naszemu uporowi uda∏o si´ ustaliç, i˝ nastàpi to dopiero
od 1 stycznia 2009 r.

Chcàc dok∏adnie wyjaÊniç niniejszà spraw´, pragn´ podkreÊliç, ˝e w naszej ocenie gmina wywiàza∏a si´ z zawartego z Generalnà Dyrekcjà Dróg Krajowych i Autostrad porozumienia. Âwiadczy o tym fakt, ze projekt nie zosta∏
zmieniony, a po podpisaniu porozumienia dot. oÊwietlenia
ulicznego okaza∏o si´, ˝e wszystkie dokumenty sà sporzàdzone prawid∏owo. OczywiÊcie moglibyÊmy zarówno
spraw´ chodnika jak i oÊwietlenia skierowaç do sàdu, ale
oznacza∏oby to znaczne przesuni´cie w czasie terminu
jego wykonania. Natomiast w przypadku kosztów utrzymania punktów oÊwietleniowych przepisy sà tak niejasne, ˝e nie by∏o gwarancji na pozytywne rozstrzygni´cie
sprawy. W chwili obecnej trwajà ju˝ prace przy budowie
chodnika i wszystko wskazuje na to, ˝e zostanà one zakoƒczone zgodnie z terminem tj. do 30 listopada 2008 r.
W trakcie realizacji przebudowy drogi krajowej nr „10”
do w∏adz gminy zwrócili si´ mieszkaƒcy ul. Toruƒskiej
(na odcinku od przedszkola do by∏ego m∏yna), z proÊbà
o nak∏onienie zarzàdcy drogi do wykonania chodnika
na tym odcinku. W pierwotnej wersji projektu tej inwestycji zostali oni pozbawieni bezpoÊrednich wyjazdów na modernizowany odcinek, argumentujàc to mo˝liwoÊcià dojazdu od ul. Ogrodowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ustosunkowa∏a si´ jednak pozytywnie
do ich próÊb i pozostawi∏a im mo˝liwoÊç bezpoÊredniego
wjazdu na posesj´ z drogi krajowej. W zwiàzku z zamontowaniem barier ochronnych zostali oni jednak pozbawieni
mo˝liwoÊci przejÊcia na drugà stron´ ulicy. Najbli˝sze
przejÊcie dla pieszych, z którego mogà korzystaç znajduje
si´ na skrzy˝owaniu „10” z drogà do Mazowsza. W∏adze
gminy zwróci∏y si´ do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o wykonanie chodnika
na tym odcinku. Propozycj´ oceniono pozytywnie
i wszystko wskazuje na to, ˝e ciàg pieszy zostanie wykonany na odcinku od przedszkola do by∏ego m∏yna.
Dodatkowo powsta∏ chodnik i przejÊcie dla pieszych przy
ulicy Toruƒskiej, na wysokoÊci wjazdu na ulic´ Szkolnà.
P. M.

Trudności komunikacyjne
w Kijaszkowie

na trudnoÊci jakie prowadzone prace spowodowa∏y w zakresie transportu dzieci do szkó∏. Poza k∏opotami czysto organizacyjnymi, gmina zmuszona jest ponosiç znaczne koszty
wyd∏u˝enia tras dojazdu. W odpowiedzi Powiatowy Zarzàd
Dróg skierowa∏ do Wójta Gminy pismo, w którym poinformowa∏, ˝e czas realizacji inwestycji by∏ planowany na 5 miesi´cy i zosta∏ skrócony do 3 miesi´cy z uwagi na zak∏adane
trudnoÊci komunikacyjne. Dodatkowo wskaza∏ on, ˝e zastosowana technologia uniemo˝liwia wprowadzenie ruchu wahad∏owego.
Zdajàc sobie spraw´ z trudnoÊci jakie powoduje ta inwestycja, w∏adze gminy podj´∏y dzia∏ania majàca na celu ich
minimalizacj´. W zwiàzku z tym wystàpi∏y do Powiatowego
Zarzàdu Dróg o wspólne utwardzenie drogi obok stawów,
na którà mo˝na by skierowaç ruch lokalny. Inicjatywa ta
spotka∏a si´ z akceptacjà w∏adz powiatowych. Prace w tym
zakresie zosta∏y zrealizowane we wrzeÊniu i w naszej ocenie
w znaczy sposób usprawni∏y ruch na newralgicznym odcinP. M.
ku.

Od 1 wrzeÊnia br. Powiatowy Zarzàd Dróg w Toruniu rozpoczà∏ inwestycj´ polegajàcà na remoncie mostu w Kijaszkowie. Wielu mieszkaƒców tej miejscowoÊci oraz Liciszew
i Mazowsza zwraca∏o si´ do w∏adz gminy z proÊbà o podj´cie
dzia∏aƒ majàcych na celu jak najszybsze zakoƒczenie prac,
a przynajmniej zorganizowanie przez wykonawc´ ruchu
wahad∏owego. Wspomniane osoby wskazywa∏y, ˝e taki sposób organizacji ruchu znacznie utrudnia im ˝ycie. Mieszkaƒcy Kijaszkowa czy Liciszew majà trudnoÊci w dotarciu
do Mazowsza i Czernikowa. Ponadto rolnicy nie mogà przetransportowaç p∏odów rolnych. W zwiàzku z tym w∏adze
gminy w dniu 10 wrzeÊnia 2008 r. wystosowa∏y do Zarzàdu
Powiatu Toruƒskiego pismo, w którym wyrazi∏y swojà negatywnà opini´ dotyczàcà tej inwestycji, w szczególnoÊci zaÊ
sposobów i terminów jej realizacji. Przekazano w nim uwagi mieszkaƒców w tym zakresie. Poza tym wskazano,
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Wakacyjne remonty szkół
Obecny numer naszego pisma trafia do Paƒstwa ràk na
poczàtku listopada. Oznacza to, ze uczniowie i nauczyciele ju˝ od blisko dwóch miesi´cy ucz´szczajà do szko∏y. Niewielu pami´ta ju˝ zapewne wakacje i z ut´sknieniem wypatruje nast´pnych. Te, które si´ zakoƒczy∏y
przynios∏y doÊç sporo pozytywnych zmian w placówkach edukacyjnych naszej gminy. Zwiàzane jest to z wieloma zadaniami inwestycyjnymi, które zosta∏y w tym
czasie zrealizowane. W niniejszym artykule omówi´ najwa˝niejsze z nich.
W Szkole Podstawowej w Czernikowie prace prowadzone by∏y zarówno na zewnàtrz jak i wewnàtrz obiektu.
Przede wszystkim uda∏o si´ wyremontowaç szatnie
przy sali gimnastycznej. Obecnie sà to ju˝ dwa niezale˝ne pomieszczenia oddzielne dla dziewczàt i ch∏opców.
Dodatkowo wykonano nowe prysznice, które majà s∏u˝yç osobom korzystajàcym z tego obiektu sportowego.
Ca∏oÊç prac dotyczàca tego zadania kosztowa∏a ponad 17.000 z∏. W czasie wakacji przeprowadzono tak˝e remonty pomieszczeƒ biurowych szko∏y. Inwestycje polega∏y na wymianie pod∏óg i poch∏on´∏y 2.000 z∏. Najbardziej widoczne prace realizowane by∏y na zewnàtrz
obiektu. Mowa tu o odnowieniu elewacji. Uczniowie i nauczyciele chcieli aby ich obiekt wyró˝nia∏ si´ wizualnie
i efekt ten uda∏o si´ osiàgnàç. Mo˝na z ca∏à stanowczoÊcià stwierdziç, ˝e jest to najbardziej t´czowa szko∏a
na terenie naszej gminy. Koszt prac malarskich wyniós∏
ponad 11.000 z∏.
Prace realizowane w Szkole Podstawowej w Steklinie
zwiàzane by∏y w wi´kszoÊci z utworzeniem w niej Wiejskiego Centrum Informacji. Prace polega∏y na adaptacji
pomieszczeƒ na potrzeby tej instytucji i kosztowa∏y 3.400 z∏. Przypomn´, ˝e placówka zosta∏a sfinansowana z funduszy unijnych w ramach projektu „Centra
kszta∏cenia na odleg∏oÊç na wsiach”. Zgodnie z za∏o˝eniami programu WCI zosta∏o wyposa˝one w 5 stanowisk
komputerowych z dost´pem do Internetu, meble oraz
sprz´t prezentacyjny. Do g∏ównych zadaƒ centrum nale˝y stworzenie dost´pu do informacji oraz aktywizacji
szkoleniowej dla Êrodowiska wiejskiego. W placówce zatrudniono 2 osoby do prowadzenia oÊrodka, który jest
czynny przez 7 dni w tygodniu, w godzinach popo∏udniowych. Poza wskazanymi powy˝ej pracami w trakcie wakacji dokonano wymiany okien na sali gimnastycznej.
WartoÊç tych prac wynios∏a 2.400 z∏.
W Szkole Podstawowej w Makowiskach rozpocz´to wymian´ stolarki okiennej. Z uwagi na iloÊç okien, zadania
tego nie jesteÊmy w stanie zrealizowaç w jednym roku.

Nowoczesne metody w
wyrównywaniu szans
edukacyjnych dzieci i
młodzieży gminy Czernikowo
Gmina Czernikowo, jako jedyna jednostka samorzàdowa w powiecie toruƒskim, wygra∏a konkurs na realizacj´
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W celu pozyskania Êrodków na przedsi´wzi´cie, gmina
wystàpi∏a do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na tà inwestycj´.
Zosta∏ on rozpatrzony pozytywnie, niestety otrzymane
fundusze wynios∏y jedynie 12.000 z∏. Gmina do∏o˝y∏a 13.000 z∏ i za takà kwot´ zakupiono okna, które zosta∏y zamontowane w szkole. Mamy nadziej´, ˝e w kolejnych latach uda si´ wygospodarowaç Êrodki na dalsze
prace w tym zakresie.
Najwi´kszy nak∏ad prac zarówno pod wzgl´dem budowlanym jak i finansowym realizowany by∏ w Szkole
Podstawowej w Mazowszu. Polega∏y one na utworzeniu
w tej palcówce punktu wydawania posi∏ków, którego nie
posiada∏a ona jako jedyna szko∏a na terenie naszej gminy. Prace realizowane by∏y przez ca∏e wakacje i kosztowa∏y 35.000 z∏. Dzi´ki tej inwestycji uczniowie majà mo˝liwoÊç zjedzenia ciep∏ego posi∏ku. Dodatkowo podkreÊliç
nale˝y, ˝e od 1 wrzeÊnia 2008 r. wszystkie dzieci z terenu
naszej gminy obj´te do˝ywianiem otrzymujà w szko∏ach
jedzenie w tej w∏aÊnie formie.
Poza wspomnianym wy˝ej zadaniem zrealizowano tak˝e innà, jeszcze wi´kszà inwestycj´ w tej placówce. Jednym z elementów prac majàcych na celu wykonanie
punktu wydawania posi∏ków by∏o wykonanie nowej instalacji wod-kan. W trakcie robót okaza∏o si´, ze istnieje
mo˝liwoÊç likwidacji starej hydroforni, która znajdowa∏a
si´ w piwnicy budynku. W zwiàzku z tym podj´to decyzj´ o adaptacji tego pomieszczenia na zaplecze dla klubu
Comets Mazowsze. Dodatkowo na ten cel przeznaczono
cz´Êç sk∏adu opa∏u, który by∏ za du˝y na potrzeby szko∏y. Dzi´ki realizacji tego zadania zawodnicy zyskali szatni´ z w´z∏em sanitarnym oraz magazynek na sprz´t. Ca∏oÊç prac w tym zakresie kosztowa∏a ok. 90.000 z∏.
Bardzo du˝e zmiany w trakcie wakacji zasz∏y tak˝e
w przedszkolu. Jak powszechnie wiadomo placówka ta
boryka si´ z k∏opotami lokalowymi, które skutkujà brakiem miejsc dla wszystkich ch´tnych dzieci. Poza tym
do celów edukacyjnych s∏u˝y∏y tylko dwa pomieszczenia, które wykorzystywano tak˝e jako sto∏ówk´. W trakcie wakacji podj´to decyzj´ o adaptacji gabinetu dyrektorki na dodatkowà sal´ i przeznaczenie jej na zaj´cia
edukacyjne tj. angielski, logopedia oraz sto∏ówk´. Dodatkowo przebudowano jeszcze jedno pomieszczenie, z którego wygospodarowano gabinet dyrektorki i pokój intendentki z zapleczem socjalnym. Wspomniana inwestycja nie wp∏ynie niestety na mo˝liwoÊç zwi´kszenia liczby dzieci przyjmowanych do przedszkola, ale znacznie
poprawi warunki ich pobytu i nauki w tej placówce. Ca∏oÊç prac wraz z wyposa˝eniem nowej sali kosztowa∏a
prawie 15.000 z∏
P. M.
rzàdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m∏odzie˝y w 2008 roku: „Aktywizacja jednostek samorzàdu terytorialnego i organizacji pozarzàdowych”. WartoÊç projektu to 179.645 z∏, z czego 70 %
stanowi kwota dofinansowania (125.340 z∏), a 30 % gmina
wy∏o˝y z w∏asnych Êrodków (54.305 z∏).
Nasz projekt pod nazwà: „Nowoczesne metody w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i m∏odzie˝y
gminy Czernikowo”, autorstwa Andrejusa Sivickisa
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i Rafa∏a Rutkowskiego, okaza∏ si´ jednym z najlepszych
pomys∏ów na przeprowadzenie dzia∏aƒ, zmierzajàcych
do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkó∏ gminy
Czernikowo. Projekt b´dzie realizowany od 27 paêdziernika do 20 grudnia 2008 r. Planowane jest, ˝e udzia∏ w zaj´ciach pozalekcyjnych weêmie 45 % uczniów naszej
gminy, czyli 622 osoby. Szko∏y zostanà wyposa˝one
w najnowoczeÊniejsze oprogramowanie komputerowe
do nauki j´zyka angielskiego, sprz´t RTV oraz pomoce
dydaktyczne do pracy z dzieçmi posiadajàcymi orzeczenia o kszta∏ceniu specjalnym, materia∏y plastyczne i biurowe. Uczniowie naszej gminy b´dà mogli skorzystaç
z 32 rodzajów zaj´ç, w zale˝noÊci od etapu kszta∏cenia.
Mi´dzy innymi: rytmika w przedszkolu, j´zyk angielski
w klasie zerowej; zaj´cia plastyczne i sportowe w kla-

Uczeń na wsi - pomoc dla
niepełnosprawnych uczniów
w roku szkolnym 2008/2009
„Uczeƒ na wsi” – to program skierowany do osób niepe∏nosprawnych, posiadajàcych wa˝ne orzeczenie
o stopniu niepe∏nosprawnoÊci, pobierajàcych nauk´
w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wy∏àczeniem szko∏y policealnej), majàcych
sta∏e zameldowanie na terenie gminy.
W ramach tego programu uczniowie niepe∏nosprawni
otrzymujà pomoc finansowà, przeznaczonà na dofinansowanie nauki, czyli koszty.:
– zakupu przedmiotów u∏atwiajàcych lub umo˝liwiajàcych nauk´,
– uczestnictwa w zaj´ciach majàcych na celu podniesienie sprawnoÊci fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
– zwiàzane z dost´pem do Internetu (instalacja i abonament),
– kursów doszkalajàcych w zakresie programu nauczania oraz kursów j´zykowych,
– wyjazdów organizowanych w ramach zaj´ç szkolnych.
W przypadku uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych
przyznana pomoc finansowa mo˝e obejmowaç dodatko-

Przez
aktywność
do integracji
w gminie
Czernikowo
Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Czernikowie
od sierpnia 2008 r. realizuje projekt systemowy pod nazwà „Przez aktywnoÊç do integracji w gminie Czernikowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji spo∏ecznej, Dzia∏anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddzia∏anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
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sach 1-3; zaj´cia przyrodnicze i j´zykowe w 4-6; zaj´cia
historyczne, wyrównawcze, informatyczne, kulturowo-filmowe w gimnazjum i liceum. Sà to tylko niektóre zaplanowane zaj´cia. Dodatkowo przewidziane sà wyjazdy
na basen i obowiàzkowo ka˝dy uczeƒ, bioràcy udzia∏
w zaj´ciach, b´dzie musia∏ uczestniczyç w wycieczce
do teatru lub planetarium. Uczniowie obj´ci projektem
nie ponoszà ˝adnych kosztów, dodatkowo za udzia∏
w projekcie otrzymajà „niespodzianki”. JesteÊmy przekonani, ˝e oferta ta zostanie przyj´ta z zainteresowaniem przez nasze dzieci, m∏odzie˝ i ich rodziców.
Dzi´kujemy dyrektorom szkó∏ i nauczycielom z terenu
naszej gminy, za pomoc merytorycznà w przygotowaniu
tego projektu.
A. S.
wo nast´pujàce koszty:
– op∏aty za nauk´ (czesne),
– zakwaterowanie (gdy uczeƒ pobiera nauk´ poza miejscem sta∏ego zamieszkania),
– dojazd do szko∏y.
WysokoÊç takiego wsparcia nie mo˝e przekroczyç:
– w przypadku ucznia szko∏y podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 z∏ w ciàgu jednego roku szkolnego,
– w przypadku ucznia szko∏y ponadgimnazjalnej bez
obowiàzku uiszczania czesnego – kwoty 3000 z∏ w ciàgu
jednego roku szkolnego,
– w przypadku ucznia szko∏y ponadgimnazjalnej zobowiàzanego do uiszczania op∏at za nauk´ (czesnego)
– kwoty 4000 z∏ w ciàgu jednego roku szkolnego.
Do 30 wrzeÊnia 2008 r. Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Czernikowie przyjmowa∏ wnioski o dofinansowanie nauki uczniów niepe∏nosprawnych. Dokumenty
z∏o˝yli rodzice 26 uczniów szkó∏ podstawowych, 9
uczniów gimnazjum oraz 2 uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych. Wszystkie wnioski zosta∏y zweryfikowane
pod wzgl´dem formalnym i merytorycznym. W zwiàzku
z tym 15 paêdziernika Gmina z∏o˝y∏a wystàpienie do Kujawsko-Pomorskiego Oddzia∏u PFRON o przyznanie
Êrodków w wysokoÊci 69.905,00 z∏ na realizacj´ powy˝szego programu.
Obecnie oczekujemy na decyzj´ Pe∏nomocników
PFRON dotyczàcà przyznania wnioskowanej kwoty doM. S.
finansowania.
integracji przez oÊrodki pomocy spo∏ecznej. Projekt
wspó∏finansowany jest ze Êrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.
Bud˝et projektu stanowi kwot´ 104.616,06 z∏, z tego 93.631,06 z∏ – to Êrodki przyznane na dofinansowanie
projektu w formie dotacji rozwojowej, natomiast kwota 10.985,00 z∏ to wk∏ad w∏asny.
Celem g∏ównym projektu jest przeciwdzia∏anie wykluczeniu spo∏ecznemu i marginalizacji osób i rodzin d∏ugotrwale korzystajàcych z pomocy spo∏ecznej, w szczególnoÊci z powodu bezrobocia i bezradnoÊci poprzez realizacj´ dzia∏aƒ umo˝liwiajàcych osobom i rodzinom przezwyci´˝enie trudnych sytuacji ˝yciowych, w po∏àczeniu
z dzia∏aniami integracji zawodowej i spo∏ecznej. Dzia∏aniami projektu obj´tych zosta∏o ju˝ 15 osób, tj. 10 w ramach kontraktu socjalnego oraz 5 osób wraz z otocze-
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niem w ramach programu aktywnoÊci lokalnej.
Cele szczegó∏owe projektu to:
1) podniesienie kompetencji spo∏ecznych osób i rodzin
wykluczonych spo∏ecznie poprzez obj´cie ich dzia∏aniami motywacyjnymi i aktywizujàcymi;
2) podniesienie umiej´tnoÊci zawodowych poprzez aktywizacj´ zawodowà;
3) organizacyjne i finansowe wsparcie rodzin i osób ˝yjàcych w biedzie poprzez obj´cie ich ró˝nymi formami
pomocy spo∏ecznej.
Grupà docelowà realizowanego projektu sà osoby zameldowane na terenie gminy Czernikowo, d∏ugotrwale
korzystajàce z pomocy spo∏ecznej, które nie pracujà i sà
w wieku aktywnoÊci zawodowej.
Osiàgni´cie zak∏adanego celu projektu wià˝e si´ ze zrealizowaniem zaplanowanych dzia∏aƒ w nast´pujàcych
zadaniach:
Zadanie 1: Aktywna integracja,
Zadanie 2: Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej,
Zadanie 3: Zasi∏ki i pomoc w naturze,
Zadanie 4: Promocja projektu,
Zadanie 5: Zarzàdzanie projektem.
W ramach zadania 1 zawartych zosta∏o 10 kontraktów
socjalnych. Przeprowadzono trening kompetencji spo∏ecznych w wymiarze 69 godzin, który obejmowa∏ komunikacj´ interpersonalnà, trening asertywnoÊci, doradztwo zawodowe, trening autoprezentacji i wiza˝u. 3 osoby
skierowane zosta∏y do uczestnictwa w Centrum Integracji Spo∏ecznej w Toruniu (zdobycie umiej´tnoÊci w zawodzie opiekunka domowa). 7 osób skierowano na kursy
zawodowe, w tym 4 osoby na kurs – kucharz ma∏ej gastronomii z obs∏ugà kas fiskalnych, 1 osoba – magazynier z uprawnieniami na wózki wid∏owe, 1 osoba – kie-

rowca wózków jezdniowych, 1 osoba – oczekuje na rozpocz´cie kursu – masa˝ klasyczny.
W ramach programu aktywnoÊci lokalnej 5 osób
– mieszkaƒców wsi Nowogródek – od paêdziernika 2008
r. uczestniczy w warsztatach szkoleniowo-poradniczych
obejmujàcych poradnictwo rodzinne, poradnictwo psychologiczne i prawne oraz doradztwo zawodowe.
W ramach zadania 2 – w Gminnym OÊrodku Pomocy
Spo∏ecznej w Czernikowie od 1 marca 2008 r. zatrudniono nowego pracownika socjalnego oraz zaanga˝owano
w realizacj´ zadaƒ projektu 3 dotychczasowych pracowników socjalnych, powierzajàc im w projekcie zawarcie
i realizacj´ kontraktów socjalnych oraz realizacj´ programów aktywnoÊci lokalnej.
Poprzez udzia∏ w szkoleniach zawodowych, uczestnictwo w Centrum Integracji Spo∏ecznej, uczestnictwo
w treningu motywacyjno-kompetencyjnym, w programie aktywnoÊci lokalnej – uczestnicy projektu zdob´dà
kwalifikacje zawodowe, wiedz´, nowe umiej´tnoÊci, nauczà si´ odpowiedzialnoÊci, co wp∏ynie pozytywnie
na ich poziom samooceny i radzenia sobie z ˝yciowymi
trudnoÊciami. Podj´te dzia∏ania z zakresu integracji spo∏ecznej i zawodowej pomogà uczestnikom projektu aktywnie uczestniczyç w ˝yciu spo∏ecznoÊci lokalnej, przygotujà do pe∏nienia ról spo∏ecznych i podj´cia pracy,
przez co zmniejszone zostanie zagro˝enie wykluczeniem
spo∏ecznym i marginalizacjà.
Przeprowadzone przez pracowników socjalnych rozmowy z uczestnikami wskazujà na ich zadowolenie
z udzia∏u w projekcie, wzrost motywacji i wiary we w∏asne si∏y.
O twardych i mi´kkich rezultatach projektu napiszemy po zakoƒczeniu jego realizacji.
M. S.

Susza 2008

Pomoc z tytu∏u suszy b´dzie udzielana przez Gminny
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w wysokoÊci:
– 500 z∏ w przypadku rodziny rolniczej prowadzàcej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha u˝ytków rolnych,
– 1000 z∏ w przypadku rodziny rolniczej prowadzàcej
gospodarstwo rolne o powierzchni powy˝ej 5 ha u˝ytków
rolnych.
W zwiàzku z powy˝szym do 10 paêdziernika br. poszkodowane rodziny rolnicze mog∏y sk∏adaç wnioski o pomoc spo∏ecznà. Wnioski o zasi∏ek celowy w zwiàzku z suszà w 2008 r. z∏o˝y∏o do Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej 311 rolników.
Po wst´pnej weryfikacji dokumentów okaza∏o si´,
˝e 279 rodzin rolniczych otrzyma pomoc w wysokoÊci
po 1000 z∏, a 32 rodziny otrzymajà wsparcie w wysokoÊci
po 500 z∏.
Przewidujemy, ˝e kwota udzielonej pomocy wyniesie
oko∏o 295.000 z∏.
Rolnicy, którzy z∏o˝yli wnioski otrzymajà decyzje administracyjne w zakresie przyznania pomocy w formie
jednorazowego zasi∏ku celowego, po otrzymaniu przez
Gmin´ Êrodków pieni´˝nych na realizacj´ powy˝szego
zadania.
GOPS

W dniu 30.09.2008 r. wesz∏o w ˝ycie rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 26.09.2008 r. w sprawie szczegó∏owych warunków realizacji pomocy dla rodzin rolniczych,
w których gospodarstwach powsta∏y szkody spowodowane przez susz´ lub huragan.
Stosownie do przepisów tego rozporzàdzenia rodziny
rolnicze, w których gospodarstwach powsta∏y szkody
mog∏y ubiegaç si´ o pomoc spo∏ecznà, je˝eli:
1) co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników, który podlega temu ubezpieczeniu w pe∏nym zakresie,
2) szkody spowodowane przez susz´ lub huragan zosta∏y oszacowane przez komisj´ powo∏anà przez wojewod´
na podstawie § 10 ust. 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu i kierunków dzia∏aƒ Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji
(Dz. U. Nr 77, poz. 514, z póên. zm.),
3) szkody w uprawach rolnych spowodowane przez susz´ wynoszà Êrednio powy˝ej 30% w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
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brzejewicach, który na oczach s∏uchaczy wykona∏ koszyczek z wikliny. Wystaw´ uzupe∏nia∏y prace plastyczne- projekty plakatów i logo wykonane przez
uczniów i doros∏ych w ramach konkursu z okazji obchodów 700-lecia w Czernikowie.
Sesj´ prowadzi∏ przewodniczàcy Rady SGZD – Marek Grzymowicz i cz∏onek Rady – Antoni Ko∏odziejczyk. Przyby∏o ponad stu przedstawicieli szkó∏ i samoOd kilkunastu lat Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dorzàdów z ziemi dobrzyƒskiej oraz pasjonaci dziejów
brzyƒskiej by przybli˝yç tematyk´ ma∏ej ojczyzny
lokalnych. Referaty wyg∏osili: dr. Adam Wróbel (o na(Ziemi Dobrzyƒskiej) nauczycielom i uczniom oraz sazewnictwie miejscowoÊci gminy Czernikowo), Zbimorzàdom gmin, organizuje sesje popularnonaukogniew ˚uchowski (o historii nowo˝ytnej Ziemi Dowe. Dotyczà one historii ziemi dobrzyƒskiej (np. refebrzyƒskiej od wojny trzynastoletniej do powstaƒ naroraty prof. Janusza Biedniaka
dowych). Maria Chrobak przybliz wieków Êrednich- o miastach;
˝y∏a histori´ Czernikowa i okolicy
o grodach, zamkach- prof. A. Hona tle najwa˝niejszych wydarzeƒ
ronziuka, o toponomastyce nazw
dotyczàcych regionu i Polski, TomiejscowoÊci- dr Adama Wróbla;
mek Ró˝ewicki zaprezentowa∏
o historii mniejszoÊci narodowychw formie pokazu zdj´ç, zabytki
K. K∏odawskiego, D. Chrobaka
Czernikowa, gminy oraz okolicy
– o osadnictwie ol´derskim i wiele,
od koÊcio∏ów, przez dworki, kawiele innych)
pliczki, przyrod´ po detale, Ada
W Êrod´ 1 paêdziernika 2008
Kozakiewicz, w postaci programu
Prelekcja P. Tomasza Ró˝ewickiego
w Szkole Podstawowej im. K. K.
multimedialnego
przedstawi∏a
Baczyƒskiego odby∏a si´ owa sesja historyczna Stodzia∏ania i osiàgni´cia SP Czernikowo w programie
warzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyƒskiej, poÊwi´cona
Âladami Przesz∏oÊci – czyli opowiedzia∏a o odnowie
w du˝ej mierze (z okazji nadchodzàcej rocznicy 700-lecmentarzy i nagrobków oraz figurek MB Sk´pskiej;
cia) Czernikowu i okolicy (historia gminy i miejscoAdam Kuczyƒski i Dawid Bugdalski przybli˝yli
woÊci, parafii, dekanatu, szkolnictwa, etymologia
(z mapkà). histori´ parafii Czernikowo na tle dekananazw gminy, dzia∏ania Âladami przesz∏oÊci, zabytki
tu i dwóch diecezji (w∏oc∏awskiej i p∏ockiej). Na koniec
okolic Czernikowa) oraz historii nowo˝ytnej na Ziemi
– gospodarze: dyrektor SP Dariusz Chrobak opowieDobrzyƒskiej. PostanowiliÊmy nieco zmieniç jej doÊç
dzia∏ histori´ szkolnictwa w Czernikowie i okolicy ilusztywnà formu∏´ i skróciç referaty do 15-20 minut, ˝estrowanà zdj´ciami sprzed lat oraz zdj´ciami obecby autentycznie dociera∏y do uczniów, nawet ze szkonych dzia∏aƒ szko∏y, a wicewójt Piotr Murszewski
∏y podstawowej. WzbogaciliÊmy prelekcje o pokazy
przybli˝y∏ stan dzisiejszy gminy Czernikowo i oÊwiaty
multimedialne a sal´, dzi´ki staraniom nauczycielek
oraz dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia CZY˚-NIE. W komuSP oraz pracowników szko∏y udekorowaliÊmy tak, ˝e
nikatach podano informacje o dzia∏aniach na cmentaodczuwalny by∏ klimat dobrzyƒski. Wielka w tym zarzu w Makowiskach w ramach akcji TAK TRZEBA,
s∏uga kilkudziesi´ciu prac plastycznych – Micha∏a Koprzybli˝ono publikacj´ o rezydencjach w regionie
kota (znanego twórcy z Osieka nad Wis∏à, cz∏onka grumin. o Steklinie (autorstwa p. Bokoty) i o Woli.
py „O”), Adama Kowalskiego z Lipna i naszej absolChór SP Czernikowo (opiekun: p. Ma∏gorzata Janiwentki Marty Grzywiƒskiej, która na zlecenie Stowaszewska) przywita∏ uczestników zwiàzanych z historià
rzyszenia CZY˚-NIE wykona∏a seri´ prac plastyczi regionem piosenkami o up∏ywie czasu, o WiÊle
nych o Czernikowie w zwiàzku z przysz∏orocznà roczi o Chopinie. W przerwie by∏ czas na obejrzenie wystanicà 700-lecia. Dodatkowo na sali znajdowa∏y si´ prawy o Toruniu w bibliotece, wystawy przedmiotów coce uczniów dotyczàce Czernikowa i gminy wykonane
dziennego u˝ytku – w Szkolnej Izbie Tradycji oraz
na zaj´ciach kó∏ka regionalnego, w ramach kilku edyna kontemplacj´ wystaw plastycznych. Po przerwie
cji gminnych konkursów plastycznych i fotograficzswoje talenty aktorskie zaprezentowali uczniowie
nych. Prócz tego na sali dzia∏a∏ wikliniarz z DPS w Doz „Teatru 4-5-6” (opiekun: p. Dorota Puciƒska). Po zakoƒczeniu konferencji goÊcie zostali przyj´ci obiadem
Wystawa prac Marty Grzywiƒskiej
w naszej sto∏ówce. Uczestnicy warsztatów filmowali
i fotografowali przebieg konferencji.
Uwa˝amy, ˝e konferencja by∏a udana poniewa˝ przybli˝y∏a innym gmin´ i miejscowoÊç Czernikowo. Referaty b´dzie mo˝na przedstawiç spo∏eczeƒstwu Czernikowa w ramach obchodów w przysz∏ym roku- w szkole i w bibliotece. Poza tym zostanà one opublikowane
w postaci kolejnego zeszytu SGZD- publikacji referatów z sesji w Czernikowie. Dzi´kuj´ wszystkim, którzy
w∏àczyli si´ w przygotowanie sesji, pracownikom
Dariusz Chrobak
szko∏y i kolegom.

XIII Sesja Historyczna
Stowarzyszenia Gmin
Ziemi Dobrzyńskiej
w Czernikowie
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Święto Powiatu Toruńskiego
po raz pierwszy
W dniu 27 wrzeÊnia br. na Rynku Nowomiejskim w Toruniu obchodziliÊmy Âwi´to Powiatu Toruƒskiego. By∏a
to pierwsza tego typu impreza zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz gminy powiatu,
przy wspó∏pracy z miastem Toruƒ. Jej has∏o przewodnie
to: „Mieszkaj, wypoczywaj, inwestuj w powiecie toruƒskim”. Celem Âwi´ta by∏a preJustyna Markowska na scenie
zentacja walorów gmin powiatu toruƒskiego, jako idealnego
miejsca do wypoczynku, inwestowania i zamieszkania.
Z okazji uroczystoÊci zaplanowano wiele atrakcji, m. in.:
wyst´py artystyczne przedstawicieli ze wszystkich gmin,
stoiska gastronomiczne, firmowe oraz r´kodzielnicze,
prezentujàce elementy kultury i sztuki charakterystycznej
dla powiatu. Zorganizowanych zosta∏o tak˝e wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.
Podczas Âwi´ta nie mog∏o zabraknàç reprezentacji
z gminy Czernikowo, która silnie zaznaczy∏a swojà obecnoÊç, szczególnie na scenie. Przed publicznoÊcià wystàpi∏o nasze Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich oraz Klub Seniora
„RadoÊç” z Czernikowa. Oprócz tego zaprezentowa∏y si´
solistki ze Szko∏y Podstawowej w Czernikowie (Weronika Lewandowska, Aleksandra Pryl, Natalia Przewi´êlikowska, Karolina Markowska oraz Monika Malinowska), a tak˝e solistki i absolwentki z Zespo∏u Szkó∏
w Czernikowie (Justyna Markowska, Joanna Kaczmarkiewicz, Monika Lewandowska). Nale˝y tutaj podkre-

„Tak trzeba“ - „Czyż nie?“
Par´ miesi´cy wczeÊniej w naszym kwartalniku pisaliÊmy o cmentarzach ewangelickich naszej gminy. Niedawno, bo w dniach 22-28 wrzeÊnia 2008 jeden z nich doczeka∏ si´ renowacji w ramach projektu „Tak trzeba”.
Mowa tu o cmentarzu ewangelickim w Makowiskach,
jednej z najstarszych tego typu nekropolii na terenie
gminy Czernikowo. Jest on szczególnie wa˝ny dla historii Czernikowa, poniewa˝ by∏ g∏ównym cmentarzem
grzebalnym parafii ewangelickiej w Osówce, utworzonej
w I po∏ XIX wieku. Powsta∏ wraz z przybyciem niemieckich osadników na te tereny, czyli liczy sobie oko∏o 300
lat.
W pracach na cmentarzu brali udzia∏ wolontariusze
z ca∏ej Polski, studenci i absolwenci Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika i Uniwersytetu Jagielloƒskiego oraz
przedstawiciele M∏odzie˝owej Rady Gminy Czernikowo.
Szeregi wolontariuszy zasili∏a równie˝ pani Jutta, która
przyjecha∏a z Niemiec, aby pracowaç przy renowacji.
W prace zaanga˝owa∏y si´ w ogromnej liczbie równie˝
dzieci i m∏odzie˝, ze Szko∏y Podstawowej w Makowiskach, Szko∏y Podstawowej i Gimnazjum w Czernikowie. Spontanicznie do prac w∏àczali si´ rodzice.
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Êliç, ˝e wyst´py naszych solistek wzbudzi∏y wiele
emocji
wÊród publicznoÊci.
SzczególPrace czernikowskich twórców
nie spodoba∏ si´ popis wokalny Justyny Markowskiej, która otrzyma∏a „podwójne” brawa i zosta∏a wyró˝niona przez panià
konferansjer. Solistki zosta∏y przygotowane przez Panià
Ann´ Dzwonkowskà oraz Panià Ma∏gorzat´ Janiszewskà.
Oprócz cz´Êci artystycznej, gmina Czernikowo by∏a
promowana za pomocà stoisk. Pierwsze z nich, cieszàce
si´ sporym zainteresowaniem, zorganizowa∏ Klub Seniora. Nasi Seniorzy urzàdzili wystaw´ serwet oraz przygotowali dla zwiedzajàcych tradycyjne potrawy i nalewki.
Na kolejnym stanowisku przedstawione zosta∏o lokalne
r´kodzie∏o oraz pozosta∏a twórczoÊç. Pani Bogus∏awa Kowalska wystawi∏a swoje niezwyk∏e gobeliny, Pan Ryszard Màtowski pokaza∏ drewniane domki i karmniki,
a Pan Dariusz Chrobak stworzy∏ wystawk´ z tomikami
poezji. Poza tym na stoisku mo˝na by∏o obejrzeç m.in.
prace malarskie Marty Grzywiƒskiej, szkice Pani Moniki Kuczyƒskiej oraz serwety Pani Ireny Rapkiewicz.
Urzàd Gminy Czernikowo zajà∏ miejsce wraz z innymi
gminami powiatu pod wspólnym namiotem. Na tym stoisku zosta∏a przedstawiona oferta turystyczna gminy
(foldery, zdj´cia, monografia itd.).
W tym miejscu chcielibyÊmy podzi´kowaç wszystkim
osobom, które zaanga˝owa∏y si´ w prezentacj´ naszej
gminy i zach´camy do dalszej wspó∏pracy przy okazji
D. Â.
podobnych uroczystoÊci.
Cmentarz zosta∏ uporzàdkowany wed∏ug zaleceƒ z Wojewódzkiego Urz´du Ochrony Zabytków w Toruniu. Wolontariusze
wyci´li krzaki i drzewa zagra˝ajàce nagrobkom oraz ludziom
odwiedzajàcym cmentarz. WyczyÊcili alej´ cmentarnà oraz teren przed cmentarzem. Poza
tym
ogrodzono
cmentarz
od strony po∏udniowo-wschodniej. Cz´Êç nagrobków trzeba
Przed renowacjà
by∏o odkopaç i skompletowaç.
Wolontariusze przy du˝ej pomocy dzieci oczyÊcili nagrobki oraz zabezpieczyli je Êrodkami konserwatorskimi. Nagrobki kompletne sklejono i postawiono.
Podczas prac znalaz∏y si´ liczne nagrobki z inskrypcjami. Odkryto nowe nagrobki spod warstwy bluszczu i ziemi. Ich liczba zwi´kszy∏a si´ z 60 do 80. Liczba nagrobków z inskrypcjami z kilkunastu zwi´kszy∏a si´ do oko∏o trzydziestu. Niespodziewanie dla wszystkich pod warstwà ziemi znalaz∏y si´ szczàtki ˝eliwnych ogrodzeƒ
i p∏yt z napisami oraz druga cz´Êç XIX-wiecznego ˝eliwnego krzy˝a. Oprócz tego znaleziono te˝ bardzo ozdobne
elementy krzy˝a, tzw. „dàbka”. Te dwa krzy˝e zosta∏y od-
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dane do konserwacji na Wydziale Sztuk Pi´knych UMK.
Wszystko to by∏o mo˝liwe dzi´ki Czernikowskiemu
Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury
i Sportu „Czy˝ nie”, które przyj´∏o z otwartymi ramionami projekt nazwany potem „Tak trzeba”. Nazwa ta nawiàzuje do filozofii Immanuela Kanta. On powiedzia∏by,
˝e nie warto si´ zastanawiaç czy nale˝y czyniç dobro. Powiedzia∏by, ˝e tak po prostu trzeba. I tak powiedzia∏o ponad sto osób, czyli te, które chocia˝ przez moment pomaga∏y w pracach na cmentarzu. Tak samo dziesiàtki instytucji wspar∏y projekt „Tak trzeba”: Urzàd Gminy w Czernikowie, Urzàd Marsza∏kowski, Fundacja Wspomagania
Wsi, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Instytut Historii UW, Parafie ewangelickie w Toruniu i W∏oc∏awku,
parafia katolicka w Suminie, Szko∏a Podstawowa w Makowiskach, Szko∏a Podstawowa w Czernikowie, Gimnazjum w Czernikowie, Gminny Zak∏ad Komunalny,
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna i niemiecka witryna Upstream Vistula.

Zespół Szkół w Czernikowie
ma sztandar i patrona
Dnia 17 paêdziernika 2008 roku mia∏a miejsce uroczystoÊç
nadania imion i wr´czenia sztandaru Zespo∏owi Szkó∏
w Czernikowie oraz szko∏om wchodzàcych w jego sk∏ad.
Placówka, zgodnie z wolà uczniów, rodziców, nauczycieli wyra˝onà w referendum, otrzyma∏a imi´ Miko∏aja Kopernika.
Na uroczystoÊç przybyli m.in. zaproszeni goÊcie- Starosta
Toruƒski Miros∏aw Graczyk, Dyrektor Toruƒskiej Delegatury Kuratorium Pani Zofia Kilanowska, Wójt Gminy Czerni-
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M∏odzie˝ pracujàca

Cmentarz zosta∏ oddany pod opiek´ Szkole Podstawowej w Makowiskach. UroczystoÊç adopcji mia∏a miejsce 25 paêdziernika 2008 roku. Rozpocz´∏a si´ nabo˝eƒstwem ekumenicznym o godzinie 12.00 w koÊciele w Makowiskach. Po nabo˝eƒstwie nastàpi∏o otwarcie wystawy
w Szkole Podstawowej w Czernikowie, nast´pnie
na cmentarzu uroczystoÊç adopcji.
Anna Zgliƒska
Zespo∏u Szkó∏ w Czernikowie p. Andrzeja Padlewskiego
przez przedstawicieli Rady Rodziców. Ârodki na jego zakup
uzyskano ze sprzeda˝y cegie∏ek – zbieraniem funduszy zajmowa∏a si´ Rada Rodziców. Nazwiska najhojniejszych ofiarodawców zosta∏y umieszczone na tablicy pamiàtkowej (tzw.
„zbiorowym gwoêdziu”).
Wszyscy zaproszeni goÊcie z∏o˝yli na r´ce dyrektora szko-

G∏ówni aktorzy widowiska

Przekazanie sztandaru uczniom

kowo Zdzis∏aw Gawroƒski, proboszcz naszej parafii ks. Piotr
Sio∏kowski, dyrektorzy placówek oÊwiatowych z terenu gminy, delegacja z Gimnazjum nr 9 im. Miko∏aja Kopernika w Toruniu, przedstawiciele Rady Rodziców oraz ofiarodawcy.
Wspania∏y sztandar przekazany zosta∏ na r´ce dyrektora

Wybryki naszej młodzieży
Wielokrotnie na ∏amach naszego pisma informowaliÊmy Paƒtwa o chuligaƒskich wyczynach naszej m∏odzie˝y. Tak˝e w tym numerze poruszymy ten temat.
Sk∏ania nas do tego wydarzenie, które mia∏o miejsce
wieczorem w dniu 27 wrzeÊnia br. Wtedy w∏aÊnie grupa
m∏odych ludzi z terenu naszej gminy w przyp∏ywie
energii zniszczy∏a tablic´ do gry w koszykówk´ znajdujàcà si´ na betonowym boisku przy Zespole Szkó∏

∏y ˝yczenia z tej okazji oraz przekazali pamiàtkowe upominki. Nast´pnie ods∏oni´to p∏askorzeêb´ przedstawiajàcà postaç Kopernika i tablice z nowymi nazwami szkó∏. UroczystoÊç mia∏a charakter podnios∏y i ceremonialny, a uÊwietni∏y jà wyst´py choru szkolnego i spektakl przygotowany
przez uczniów o m∏odzieƒczych latach Miko∏aja Kopernika.
Po zakoƒczeniu cz´Êci oficjalnej goÊcie oglàdali szko∏´, gazetki, dekoracje, zdj´cia i sale lekcyjne, a nast´pnie wszyscy
udali si´ na przygotowany wczeÊniej pocz´stunek.
W ten sposób Zespó∏ Szkó∏ w Czernikowie im. Miko∏aja
Kopernika do∏àczy∏ do grona szkó∏ posiadajàcych patrona
i b´dzie móg∏ tworzyç histori´ zwiàzanà z jego imieniem.
A. S.
w Czernikowie. Na ich nieszcz´Êcie ca∏e zajÊcie zosta∏o
zarejestrowane przez dzia∏ajàcy na stadionie system
monitoringu. Zdarzenie mia∏o miejsce w sobot´, a ju˝
we wtorek uda∏o si´ ustaliç jego sprawców. Przedstawiciel gminy z∏o˝y∏ na policji zawiadomienie o pope∏nieniu tego czynu wraz z kopià nagrania monitoringu
i wniós∏ o Êciganie jego sprawców.
W zwiàzku z licznymi aktami wandalizmu na terenie
obiektów sportowych w Czernikowie podj´te zosta∏y
dzia∏ania majàce na celu ich wyeliminowanie. W paêdzierniku br. na drodze dojazdowej do gimnazjum zo-
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stanie za∏o˝ona brama wjazdowa. W wyniku czego b´dzie istnia∏a mo˝liwoÊç zamykania wszystkich obiektów sportowych po zapadni´ciu zmroku, zarówno
od strony ul. Szkolnej, jak i ul. Gimnazjalnej. OczywiÊcie w ciàgu dnia korzystanie z boisk nie b´dzie ograniczone. W stosunku do wszystkich osób przebywajàcych
na boiskach w okresie gdy nie sà one udost´pnione
do korzystania b´dà wyciàgane konsekwencje.
Zdajemy sobie spraw´, ˝e podj´ta dzia∏ania wydajà
si´ radykalne. Niestety w chwili obecnej nie ma innej
mo˝liwoÊci ochrony mienia publicznego przed wandalizmem. Na terenie naszej gminy ciàgle przybywa
obiektów u˝ytecznoÊci publicznej. W najbli˝szym czasie powstanie centrum rekreacyjne po by∏ym targowisku w Czernikowie. Musimy do∏o˝yç wszelkich staraƒ
aby mienie publiczne nie by∏o niszczone dlatego
oÊwiadczamy, ˝e wszelkiego rodzaju akty wandalizmu

Czas misji
parafialnych
W dniach 5-12 paêdziernika 2008 roku w Parafii pod wezwaniem Êw. Bart∏omieja Aposto∏a trwa∏y Misje Parafialne,
g∏oszone przez OO. Redemptorystów: O. Henryka Kowalskiego i O. Andrzeja ¸osia. Ostatnie Misje Parafialne w CzerniKrzy˝ misyjny
kowie odby∏y si´ w 1998 roku.
Ju˝ wiele miesi´cy przed rozpocz´ciem obok koÊcio∏a
parafialnego pojawi∏ si´ baner zawierajàcy temat misji
i dat´: „JEZUS CHRYSTUS – Jedyny Zbawiciel Êwiata,
wczoraj i dziÊ, ten sam tak˝e na wieki” – MISJE ÂWI¢TE
– 05 – 12.10.2008 r. – PARAFIA ÂW. BART¸OMIEJA
W CZERNIKOWIE”.
Na poczàtku wrzeÊnia zosta∏y dostarczone do wszystkich rodzin w parafii specjalne zaproszenia na Misje z programem. W zaproszeniu duszpasterze Parafii pisali: DRODZY PARAFIANIE! Bóg ciàgle poszukuje cz∏owieka i jest
w tym konsekwentny. Ca∏a historia Êwiata jest tego dowodem. Z mi∏oÊci przeznaczy∏ nas dla siebie, abyÊmy byli
Êwi´ci. Lubimy powtarzaç, ˝e ˝yjemy w czasach, gdy
wszystkie autorytety si´ skompromitowa∏y. Przyj´cie takiej zasady rodzi system odniesieƒ, aby „nie wychylaç si´,
nie odró˝niaç, iÊç za modà, z duchem czasu”. Dlatego
w gàszczu codziennych spraw, problemów, trudnych decyzji, potrzebujemy czasu, by odetchnàç, odpoczàç, nabraç si∏ i zaczàç od poczàtku. Takim czasem zatrzymania,
zadumy, refleksji jest czas Misji. Jest to czas, by w blaskach Eucharystii w oparciu o S∏owo Bo˝e ponownie us∏yszane, zrobiç generalny rachunek sumienia, by to co chore uleczyç, wyprostowaç.
– Misje to czas spotkania si´ z Jezusem Chrystusem,
– Misje to czas ponownego opowiedzenia si´ za Bogiem,
– Misje to czas ¸aski, jakà Bóg okazuje Tobie jako cz∏owiekowi,
– Misje to czas przemiany ˝ycia osobistego i rodzinnego.
Droga Siostro i Kochany Bracie, przyjmij serdeczne za-
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b´dà Êcigane i karane z mo˝liwie
najwi´kszà surowoÊcià. Zwracamy si´ ponownie
z
apelem
do mieszkaƒców
naszej gminy o interwencje w sytuacjach gdy sà
Êwiadkami takich zdarzeƒ, a przynajmniej o poinformowaniu o nich i ich sprawcach odpowiednich s∏u˝b.
Brak reakcji spowoduje bowiem, ˝e poza tym, i˝ stracimy mienie publiczne utwierdzimy sprawców w przeÊwiadczeniu o bezkarnoÊci. Efektem tego b´dzie eskalacja takich dzia∏aƒ i pogorszenie bezpieczeƒstwa na teP. M.
renie naszej gminy.
proszenie do uczestnictwa w Misjach Âwi´tych. Sà one dla
Ciebie. Sà mo˝e jeszcze jednà, kolejnà szansà znalezienia
sensu codziennych trudów.
Liczàc na dobrà wol´, zrozumienie i przyj´cie zaproszenia; liczàc, ˝e spotkamy si´ w naszej Êwiàtyni w czasie Misji z Tobà, Twojà Rodzinà – pozdrawiamy Ci´, wyra˝amy
nasz szacunek i mi∏oÊç. Prosimy Was o serdecznà modlitw´ w intencji Misji Âwi´tych.
Wasi Duszpasterze: Ks. Przemys∏aw, Ks. S∏awomir, Ks.
Proboszcz i Ojcowie Misjonarze.
Przekazana zosta∏a te˝ specjalna modlitwa w intencji
owocnego prze˝ycia Misji i za Misjonarzy:
„Bo˝e Ojcze, który tak umi∏owa∏eÊ Êwiat, ˝e zes∏a∏eÊ
mu Swego Syna, by odnowi∏ zerwanà przez grzech ∏àcznoÊç ludzi z Tobà, dziÊ tà samà mi∏oÊcià powodowany,
pragniesz Go nam w szczególny sposób pos∏aç w s∏owie
swoich misjonarzy.
Spraw ∏askawie, aby nasz umys∏ uzna∏ w Nim najwy˝szà prawd´, wol´, jedynà drog´, a serce najg∏´bszy sens
i najtrwalszà radoÊç ˝ycia. Spraw, byÊmy przyj´li ca∏à
Jego Osob´ swoim sercem. Wszak nazwa∏ si´ nie tylko
Prawdà, ale Drogà i ˚yciem i przyszed∏ wype∏niç nie tylko nasz umys∏, wol´ i serce, ale ca∏e nasze ˝ycie i wiecznoÊç.
Oby w naszej Parafii nie by∏o nikogo, kto pozosta∏by
g∏uchy na Jego S∏owo i oporny na dzia∏anie Jego mi∏oÊci
i ∏aski. Oby Misje Âwi´te przynios∏y ka˝demu z nas najwi´kszy skarb, którego Êwiat daç nie mo˝e – pokój sumienia, rodzinom mi∏oÊç i zgod´, Parafii jednoÊç
i przedsmak Twojego Królestwa.
Duchu Âwi´ty, przez którego dzia∏a Ojciec i w którym
spotyka si´ z nami Syn, odnów nas i oblicze naszej Parafii na pokrzepienie serc i wi´kszà chwa∏´ Trójcy PrzenajÊwi´tszej. Amen.”
Kolejne dni zawiera∏y nast´pujàce tematy:
Dzieƒ pierwszy – niedziela – 05.10.2008 r.: „Bóg jest Mi∏oÊcià. Bóg szuka cz∏owieka”. W tym dniu zosta∏y poÊwi´cone i wr´czone ró˝aƒce dzieciom przygotowujàcym si´
do Pierwszej Komunii Âwi´tej.
Dzieƒ drugi – poniedzia∏ek – 06.10.2008 r. – „Grzech”.
W tym dniu odby∏a si´ Wizytacja Kanoniczna Parafii Czernikowo, którà przeprowadzi∏ Ksiàdz Biskup Ordynariusz
Wies∏aw A. Mering: o 16.00 – nabo˝eƒstwo za zmar∏ych
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na cmentarzu parafialnym; o 17.00 – spotkanie Ksi´dza
Biskupa z Duszpasterskà Radà Parafialnà; o 18.45 – Eucharystia sprawowana przez Ksi´dza Biskupa i transmitowana przez Radio Maryja i telewizj´ Trwam.
Od godz. 18.00 do 24.00 trwa∏o bowiem spotkanie rodziny
radia Maryja w Czernikowie i z Czernikowa odbywa∏a si´
transmisja.
Dzieƒ trzeci – wtorek – 07.10.2008 r.: „Idê i pojednaj si´
z bratem w drodze”. By∏ to dzieƒ przeproszenia wzajemnego i pojednania. We wtorek rozpocz´∏y si´ spotkania misyjne dla dzieci i m∏odzie˝y i trwa∏y do czwartku w∏àcznie:
m∏odzie˝ gimnazjalna i licealna o 8.30, a dzieci ze szkó∏
podstawowych – 11.30. We wtorek te˝ o 19.00 odby∏a si´
nauka stanowa dla kobiet.
Dzieƒ czwarty – Êroda – 08.10.2008 r.: DZIE¡ SPOWIEDZI ÂWI¢TEJ; „Kto wierzy we Mnie, ma ˝ycie wieczne”.
W tym dniu o 19.00 mia∏a miejsce nauka stanowa dla m´˝czyzn.
Dzieƒ piàty – czwartek – 09.10.2008 r.: DZIE¡ SPOWIEDZI ÂWI¢TEJ; „Ojcze, spraw, aby byli jedno”. Dzieƒ opowiedzenia si´ za Chrystusem. W tym dniu wierni odnawiali przyrzeczenia chrzcielne i ponownie wyra˝ali pragnienie trwania przy Chrystusie. O godz. 19.00 – odby∏a
si´ nauka stanowa dla m∏odzie˝y studiujàcej i pracujàcej.
Dzieƒ szósty – piàtek – 10.10.2008 r. – DZIE¡ CHORYCH. „Co Bóg z∏àczy∏, cz∏owiek niech nie rozdziela”.
Dzieƒ Rodziny – odnowienie przyrzeczeƒ ma∏˝eƒskich.
Tego dnia podczas nabo˝eƒstw ma∏˝eƒstwa odnawia∏y
swoje przyrzeczenia ma∏˝eƒskie
PoÊwi´cenie krzy˝a
i otrzymywa∏y specjalne b∏ogos∏awieƒstwo. O godz. 11.30 odprawiona zosta∏a
Eucharystia dla osób chorych, starszych po∏àczona z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Ten
sakrament przyj´∏o 380 osób. Po po∏udniu misjonarze i ksi´˝a parafialni
udali si´ do chorych w domach – zosta∏o odwiedzonych 49 osób. Wieczorem
natomiast o 19.00 mia∏o miejsce spoNabo˝eƒstwo misyjne
tkanie misyjne dla nauczycieli, wychowawców i katechetów.
Dzieƒ siódmy – sobota – 11.10.2008 r.: „Matko, oto
syn twój”. Dzieƒ zawierzenia Maryi,
Matce KoÊcio∏a. O 11.30 odprawiona
zosta∏a Msza Êwi´ta dla rodzin oczekujàcych potomstwa i dla dzieci do lat 6,
po∏àczona ze specjalnym b∏ogos∏awieƒstwem tych dzieci. Wieczorem
drugi raz na spotkanie misyjne przyby∏a m∏odzie˝ studiujàca i pracujàca.
Dzieƒ ósmy – niedziela – 12.10.2008 r.: „Idêcie na ca∏y
Êwiat i g∏oÊcie Ewangeli´”. Dzieƒ pos∏ania. Krzy˝ misyjny.
Komunia generalna. Te Deum. Zakoƒczenie Misji Êwi´tych. O 12.00 zosta∏ poÊwi´cony nowy krzy˝ misyjny.
Drewno na krzy˝ ufundowa∏o NadleÊnictwo Golub-Dobrzyƒ, poci´te przez Jaros∏awa Grodziƒskiego i Marka
Pietruszewskiego, a krzy˝ wykona∏ W∏adys∏aw Gràbczewski z Czernikówka. Nabo˝eƒstwa misyjne odbywa∏y si´
zarówno w koÊciele parafialnym, jak i w kaplicy filialnej
w Osówce – codziennie o 16.30.
W VIII Dzieƒ Papieski – 12 paêdziernika – zosta∏ uroczy-
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Êcie poÊwi´cony nowy krzy˝ misyjny oraz wszystkie krzy˝e, które wierni nabyli w czasie misji od misjonarzy. Nale˝y wskazaç na rzesze wiernych uczestniczàcych w misjach, czego dowodem sà rozdawane (kilka tysi´cy) widokówki z naszym koÊcio∏em – pamiàtki Misji Êwi´tych oraz
rozdzielona Komunia Êwi´ta – 11 tysi´cy w ciàgu tygodnia.
Bogu Najwy˝szemu niech b´dà dzi´ki za wspania∏y czas
Misji, cudownà pogod´ i za wszystkich wiernych, którzy
gorliwie uczestniczyli w spotkaniach misyjnych.
Szczególne podzi´kowania nale˝à si´:
Panu Wójtowi i Urz´dowi Gminy za zakup i ofiarowanie
kostki i obrze˝y oraz dowo˝enie dzieci i m∏odzie˝y na spotkania misyjne;
Paƒstwu Lutowskim i Pani Jadwidze Pra˝niewskiej
za ofiarowane wersalki i fotele;
Panu Ryszardowi Bielickiemu za jego gorliwà prac´
przy koÊciele;
Pani Danucie Zglinickiej za ofiarowane kwiaty i przyozdobienie Krzy˝a misyjnego;
Paƒstwu Kwiatkowskim z ul. Szkolnej za przygotowanie
w poniedzia∏ek smacznej grochówki dla pielgrzymów;
Paniom z ˚ywego Ró˝aƒca, osobom z Zespo∏u Charytatywnego oraz m∏odzie˝y za obs∏ug´ pielgrzymów, smaczne ciasta;
Stra˝akom z Czernikowa, Osówki, Steklina, Steklinka,
Witow´˝a za trosk´ o porzàdek przy koÊciele;
Policji z Torunia i Czernikowa za obstaw´ i trosk´ o bezpieczeƒstwo;
Ksi´dzu Przemys∏awowi, Ksi´dzu
S∏awomirowi, Pani Ani Dzwonkowskiej i m∏odzie˝y z Zespo∏u Szkó∏, Panu OrganiÊcie, Katechetkom i Katechetom, Panu KoÊcielnemu i innym
za w∏àczenie si´ w przygotowanie uroczystoÊci poniedzia∏kowej i tygodnia
misji;
Panu Jerzemu Zglinickiemu i jego
firmie za wykonane tablice – na nekrologi i regulamin oraz s∏upki ogrodzeniowe na cmentarz;
Paƒstwu Lisiƒskim z Witow´˝a, Paƒstwu Czajkowskim z Czernikowa, Paƒstwu Romanowskim z Miliszew
za ofiarowane produkty ˝ywnoÊciowe
i ciasta;
Mojej Mamie oraz Paniom: Lucynie
Gajewskiej, Marii Pryl i El˝biecie Pietrzak za gorliwà pos∏ug´ w kuchni
i smaczne posi∏ki;
Paniom z prac interwencyjnych za gorliwe sprzàtanie
wokó∏ koÊcio∏a i plebani oraz uporzàdkowanie sal katechetycznych;
Wszystkim Parafianom i GoÊciom – tym, którzy uczestniczyli gorliwie w misjach, za sakrament Spowiedzi Êw.,
za Komunie Êw.
Na zakoƒczenie tego opracowania wszystkim, których
mo˝e pominà∏em w podzi´kowaniu – wszystkim mówi´
serdeczne Bóg zap∏aç!!!
Opracowa∏: Ks. Piotr Sio∏kowski;
zdj´cia – Ks. Piotr Sio∏kowski.
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Rodzina Radia Maryja
w Czernikowie
W dniu 6 paêdziernika 2008 roku Rodzina Radia Maryja
spotka∏a si´ w Parafii pod wezwaniem Êw. Bart∏omieja Aposto∏a w Czernikowie, w diecezji w∏oc∏awskiej, niedaleko Torunia. Dzi´ki ˝yczliwoÊci Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka
s∏uchacze Radia Maryja i widzowie Telewizji Trwam oraz
wierni zebrani w Êwiàtyni uczestniczyli tego dnia w nast´pujàcych wydarzeniach: Wizytacji Kanonicznej, którà odbywa∏ Jego Ekscelencja Ksiàdz Biskup Wies∏aw Alojzy Mering, Pasterz KoÊcio∏a w∏oc∏awskiego, w trwajàcych od 5
do 12 paêdziernika Misjach parafialnych oraz spotkaniu Rodziny Radia Maryja.
Do Czernikowa przyjechali zacni goÊcie – Ksiàdz Biskup
Ordynariusz Diecezji w∏oc∏awskiej, Ojciec Tadeusz Rydzyk
CSsR, dyrektor Radia Maryja, Ojciec Zdzis∏àw Klafka, by∏y
prowincja∏ OO. Redemptorystów, Ojcowie prowadzàcy misje: O. Henryk Kowalski CSsR i O. Andrzej ¸oÊ CSsR, wielu kap∏anów, którzy przybyli z pielgrzymami – rodzinà Radia Maryja.
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ o godz. 16.30 od spotkania
przedstawicieli przyby∏ych grup z ojcem z Radia Maryja.
O 18.00 – modlitwà Anio∏ Paƒski rozpocz´∏a si´ transmisja
w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Po wystàpieniu Ojca Dyrektora, m∏odzie˝ i chór z Zespo∏u Szkó∏ w Czernikowie
pod kierownictwem Pani Anny Dzwonkowskiej przedstawi∏a monta˝ s∏owno-muzyczny pt. „JesteÊmy KoÊcio∏em misyjnym”. Tekst przygotowa∏ ks. dr Piotr Sio∏kowski, proboszcz parafii Êw. Bart∏omieja w Czernikowie. Monta˝ zawiera∏ teksty S∏ugi Bo˝ego Jana Paw∏a II odnoszàce si´
do misyjnoÊci KoÊcio∏a.
O godz. 18.40 ksiàdz proboszcz przedstawi∏ histori´ parafii
i koÊcio∏a w Czernikowie.
MiejscowoÊç Czernikowo w Êredniowieczu nie odgrywa∏a
znaczàcej roli. Erekcja parafii Czernikowo nie jest znana.
Zachowany spis parafii diecezji p∏ockiej z 1510 roku w∏àcza
parafi´ w Czernikowie do Dekanatu Lipnowskiego oraz
do archidiakonatu dobrzyƒskiego (chodzi tu o Dobrzyƒ
nad Wis∏à).
Pierwsza wzmianka o naszej parafii pojawi∏a si´ 1 paêdziernika 1309 roku. Wówczas to biskup p∏ocki Jan Wysocki
postanowi∏, ˝e ka˝dego roku na Êwi´tego Marcina w∏aÊciciele ¸à˝yna i Obrowa majà dawaç rektorowi koÊcio∏a w Czernikowie dziesi´cin´ w wysokoÊci 8 grzywien che∏miƒskich
denarów. Do 1925 roku parafia Czernikowo nale˝a∏a do diecezji p∏ockiej. Zanim jednak powsta∏a Êwiàtynia w Czernikowie, funkcj´ lokalnego koÊcio∏a pe∏ni∏a kaplica ogrodowa
w Steklinie.
W 1360 roku pos∏ug´ proboszcza pe∏ni∏ w kaplicy w Steklinie nie znany bli˝ej ks. Wycko (ks. Wilczek), który 30 marca 1360 roku otrzyma∏ potwierdzenie swojego probostwa
u papie˝a Innocentego VI. Pierwszà Êwiàtynià w Czernikowie, noszàcà wezwanie Êw. Bart∏omieja, by∏a skromna budowla drewniana. Budow´ koÊcio∏a murowanego, wzniesionego przez biskupów p∏ockich, datuje si´ na ok. 1370 rok.
Na miejscu drewnianego, zniszczonego prawdopodobnie
przez po˝ar koÊcio∏a, powsta∏a nowa – gotycka Êwiàtynia, datowana na ok. 1449. KoÊció∏ przebudowany zosta∏ ok. 1641
roku. Odnowiony w 1719 i 1798 roku. Na poczàtku XX wieku – 1904 rok – dodano transept i dobudowano prezbiterium
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oraz dwie kaplice boczne – Matki Bo˝ej i Êw. Izydora, a tak˝e dwie zakrystie. Konsekrowany w 1910 roku.
KoÊció∏ w Czernikowie, w którym si´ dziÊ znajdujemy, jest budowlà orientowanà, murowanà z ceg∏y, w dolnych partiach cz´Êci gotyckiej w uk∏adzie wendyjskim,
w górnych – w uk∏adzie polskim, z u˝yciem zendrówki we
wzorach rombowych. Prezbiterium, transept i górna kondygnacja wie˝y sà otynkowane. Wn´trze zbarokizowane
w XVIII wieku przez wprowadzenie pozornego sklepienia
kolebkowego i pilastrowych podzia∏ów Êcian.
W latach 1966 – 1970 przeprowadzono remont koÊcio∏a, po∏àczony z regotyzacjà cz´Êci zachodnich. W 1984 roku zmieniono pokrycie dachu: zdj´to dachówk´ i po∏o˝ono
blach´ miedzianà. Polichromia w Êwiàtyni jest w stylu fresco Zygmunta Klaryski z koƒca lat siedemdziesiàtych XX wieku. W latach 1988 – 1989 Klaryska wraz z synem
odnowili polichromi´ w prezbiterium i malowid∏a w nawie
g∏ównej oraz kaplicach koÊcio∏a. Od 9 wrzeÊnia 1964 roku
koÊció∏ jest wpisany do rejestru zabytków.
O∏tarz g∏ówny w naszej Êwiàtyni jest barokowy, widniejà
na nim rzeêby Êwi´tych. W polu Êrodkowym znajduje si´ obraz Matki Bo˝ej z Dzieciàtkiem z drugiej po∏owy XVII wieku w sukience metalowej, trybowanej z pierwszej po∏owy XVIII wieku. W otoczeniu obrazu umieszczonych jest 30
wotów srebrnych z okresu od XVII do XIX wieku. Chrzcielnica znajdujàca si´ w kaplicy Matki Bo˝ej (strona prawa)
jest barokowa, pochodzi z XVIII wieku. Witra˝e zosta∏y wykonane przez Pana Kwiatkowskiego pod koniec lat siedemdziesiàtych XX wieku. Na wie˝y koÊcielnej umieszczone sà
dwa dzwony: jeden z 1587 roku – p´kni´ty, nieu˝ywany,
a drugi – obecnie u˝ywany, z 1707 roku.
Nie znamy pierwotnego zasi´gu parafii, ale mo˝na przypuszczaç, ˝e by∏a ona doÊç obszerna. Ju˝ w 1309 roku do Parafii oprócz Czernikowa, nale˝a∏y Obrowo i ¸à˝yn. W 1345
roku w sk∏ad parafii wchodzi∏y Z´bówiec i Z´bowo, b´dàce
w∏asnoÊcià mieszczan toruƒskich. Dok∏adny zasi´g parafii
czernikowskiej podaje rejestr poborowy ziemi dobrzyƒskiej
z 1564 roku. Wymienia on Czernikowo, Czernikówek, Nowogródek, Obrowo, Osówka, Steklin, Witowà˝, W∏´cz i Z´bówiec. Wizytacje biskupie z 1775 i 1781 roku dodajà kolejne
miejscowoÊci – Rumunki Gutowo, Browarek, Wàkole,
Szkleniec, Zgoda, Koczmecz, Wygoda, Nowy Âwiat, Bartoszewo i Skrzypkowo.
Obecnie Parafia liczy 5.376 ochrzczonych, z których
a˝ 1230 osób pracuje aktualnie poza granicami Polski. 53
osoby nale˝à do Âwiadków Jehowy, jedna jest agnostykiem,
trzy – ateistami. Nasza parafia sk∏ada si´ z 1.669 rodzin.
Oprócz koÊcio∏a, istnieje te˝ kaplica filialna w Osówce.
O godz. 18.45 rozpocz´∏a si´ uroczysta Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ksi´dza
Biskupa Wies∏awa Alojzego Meringa, Pasterza KoÊcio∏a w∏oc∏awskiego. W koncelebrze Msz´ Êw. sprawowa∏o 10 kap∏anów, wÊród nich Ojciec Dyrektor Radia Maryja.
W powitaniu ksiàdz proboszcz podkreÊli∏, ˝e dzisiejsza uroczystoÊç to preludium do wielkiego Êwi´towania w 2009 roku. Wtedy w∏aÊnie Czernikowo obchodziç b´dzie 700 lat
swego istnienia oraz odb´dà si´ w Czernikowie Do˝ynki
Diecezjalne i Wojewódzkie. Zaznaczy∏ te˝: „Najdostojniejszy
Pasterzu, przybywasz, by przypomnieç nam, ˝e wiara katolicka ma w sobie moc zbawienia i jedyny ratunek dla dzisiejszych ludzi. Prosz´ Ci´, Ojcze, umocnij swoja pasterskà pos∏ugà – S∏owem i Eucharystià – duszpasterzy i Parafian oraz
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wszystkich zebranych, byÊmy wiernie trwali przy Bogu
i KoÊciele. Niech ten b∏ogos∏awiony czas Twoich nawiedzin
odnowi i utrwali przymierze dzieci Bo˝ych tej Parafii z dobrym Ojcem, a grzesznikom wska˝e drog´ powrotu do Mi∏osiernego Pana, którego dziÊ uwielbiamy poprzez osob´
Êwi´tej Faustyny Kowalskiej, Sekretarki Bo˝ego Mi∏osierdzia”.
W homilii Ksiàdz Biskup wskaza∏ osob´ Êw. Faustyny Kowalskiej jako patronk´ tego dnia, ale tak˝e jako Êwi´tà pochodzàcà z Diecezji w∏oc∏awskiej (urodzi∏a si´ bowiem
w Âwinicach Warckich ko∏o Kniejowa) oraz zach´ci∏ wszystkich wiernych, s∏uchaczy i telewidzów do odwa˝nego g∏oszenia Bo˝ego Mi∏osierdzia.
Po zakoƒczeniu Eucharystii rozpocz´∏a si´ modlitwa ró˝aƒcowa, którà poprowadzi∏ Ks. Krzysztof WiÊniewski, proboszcz Parafii p. w. Âci´cia Âw. Jana Chrzciciela w Nowogrodzie. Apelowi Jasnogórskiemu przewodniczy∏ Ks. Roman
Foksiƒski, proboszcz i dziekan z Mohylewa na Bia∏orusi.
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Po przekazanych ze studia wiadomoÊciach na falach Radia Maryja rozpocz´∏y si´ rozmowy niedokoƒczone na temat: „Misje parafialne i misyjny charakter KoÊcio∏a Katolickiego”. W rozmowach wzi´li udzia∏: O. Grzegorz Moj z Radia
Maryja – prowadzàcy, Ks. Roman Foksiƒski z Mohylewa, O.
Henryk i O. Andrzej – Ojcowie g∏oszàcy Misje Êwi´te w Czernikowie, O. Zdzis∏aw Kamiƒski – misjonarz z Brazylii oraz
Ks. dr Piotr Sio∏kowski – proboszcz Parafii Czernikowo. Wielu s∏uchaczy dzwoniàc, w∏àczy∏o si´ aktywnie do wspólnej
rozmowy na powy˝szy temat.
O godz. 23.45 wspólnym odmówieniem Komplety w studiu, urzàdzonym w plebanii w Czernikowie, zakoƒczono
transmisj´ ze spotkania Radia Maryja w tej parafii.
Wszystkim, którzy gorliwie pomogli w przygotowaniu tej
uroczystoÊci, a tak˝e tym, którzy w niej uczestniczyli, szczególnie przyby∏ym pielgrzymom, sk∏adam serdeczne i szczere podzi´kowanie – Bóg zap∏aç.
Tekst i zdj´cia: Ks. Piotr Sio∏kowski.

Zestawienie dochodów i wydatków gmin
Poni˝ej przedstawiamy dane o dochodach i wydatkach gmin powiatu toruƒskiego i sàsiednich dla Gminy Czernikowo
w roku 2007 opracowane na podstawie nr 2/2008 Biuletyn Regionalny Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Dochody gmin

Wydatki gmin
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