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BBUUDDŻŻEETT NNAA 22000077  rr..
UUCCHHWWAALLOONNYY

Na czwartej w tej kadencji sesji, która odby-
∏a si´ w dniu 7 marca 2007 r. Rada Gminy
w Czernikowie przyj´∏a bud˝et na 2007 r. Po-
dobnie jak w poprzednim roku tak˝e teraz
radni jednog∏oÊnie zaakceptowali projekt pla-
nu finansowego gminy z∏o˝ony przez Wójta.
Zak∏ada on, ˝e dochody Gminy Czernikowo
na ten rok przekroczà 20 mln. Dla porównania

podam, ˝e zesz∏oroczny bud˝et zak∏ada∏ po stro-
nie dochodów kwot´ 18,7 mln. Najwi´kszymi
wp∏ywami sà oczywiÊcie subwencje, z których
uzyskamy 10,3 mln z∏, dochody z tytu∏u podat-
ków 3,1 mln z∏ oraz Êrodki na pomoc spo∏ecz-
nà 3,9 mln z∏. W ka˝dej ze wskazanych pozycji
wp∏ywy, w porównaniu z rokiem poprzednim, sà
wi´ksze. Równie˝ wydatki planowane na obec-
ny rok przewy˝szajà te z roku poprzedniego.
W ubieg∏orocznym bud˝ecie planowane by∏y
one na kwot´ 20,9 mln z∏, a w bie˝àcym roku
osiàgnà one prawie 21,5 mln. Najwi´cej Êrodków
poch∏onie oczywiÊcie oÊwiata, na którà przezna-
czone zostanie 7,7 mln z∏. Zestawienie kwoty
przyznanej gminie subwencji oÊwiatowej z pla-
nowanymi wydatkami wskazuje, ˝e gmina b´-
dzie zmuszona „do∏o˝yç” na ten cel z innych
wp∏ywów prawie 1 mln z∏.

Nast´pnymi co do wielkoÊci wydatkami sà na-
k∏ady inwestycyjne. Omówione zostanà one
w osobnym artykule naszego pisma, dlatego

w tym miejscu poinformuj´ jedynie, ˝e gmina
planuje wydaç na ten cel prawie 6,3 mln z∏. Ma-
my nadziej´, ˝e kwota ta wzroÊnie w trakcie ro-
ku, po uzyskaniu dodatkowych Êrodków.

Znacznà cz´Êç Êrodków finansowych gmina
przeznaczy na pomoc spo∏ecznà. Planowane jest
wydanie na ten cel 4,3 mln z∏. DoÊwiadczenie
z lat poprzednich wskazuje, ˝e kwota ta ulegnie
zwi´kszeniu. Ze wskazanych Êrodków poza za-
daniami Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecz-
nej finansowane sà m.in. zasi∏ki rodzinne oraz
stypendia.

Radni podejmujàc uchwa∏´ bud˝etowà przy-
chylili si´ do wniosku Wójta o zwi´kszenie Êrod-
ków na utrzymanie lokalnych dru˝yn sporto-
wych. Najwi´cej otrzyma dru˝yna seniorów Vic-
torii Czernikowo tj. 19.000 z∏. Na utrzymanie
dru˝yn juniorów m∏odszych i trampkarzy prze-
widziano 8.900 z∏, a dla zespo∏u LZS Stel-

kin 8.000 z∏. Przedstawiciele innych dyscyplin
otrzymajà odpowiednio: dru˝yna beseball’a Co-
mets Mazowsze 6.000 z∏, a siatkarze 3.500 z∏.

Elementem bud˝etu gminy jest bud˝et Gmin-
nego Zak∏adu Komunalnego. Zak∏ada on wp∏y-
wy w wysokoÊci 1,2 mln z∏. i wydatki w tej samej
wysokoÊci. Ze Êrodków tego podmiotu poza
utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej finan-
sowane sà koszty eksploatacji i konserwacji
oÊwietlenia ulicznego, utrzymanie wysypiska
gminnego oraz bie˝àce utrzymanie dróg.

P. M.

AKTUALNOŚCI
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PLANY INWESTYCYJNE
NA 2007 ROK

Najwa˝niejszym elementem bud˝etu
z punktu widzenia mieszkaƒców jest dzia∏
poÊwi´cony inwestycjom. W poprzednim ro-
ku bud˝etowym poprzeczka w zakresie tych
zadaƒ zosta∏a zawieszona wysoko, bowiem
przeznaczono na ten cel ponad 7 mln z∏, co
by∏o wynikiem rekordowym w historii Gminy
Czernikowo bioràc pod uwag´ zarówno kwo-
t´ jak udzia∏ procentowy w wielkoÊci bud˝e-
tu. W obecnym roku wielkoÊç nak∏adów
na inwestycje b´dzie podobna jak w roku po-
przednim. Przewidziano na ten cel 6,3 mln z∏.

Najwi´kszà inwestycjà jaka b´dzie realizo-
wana w tym roku jest oczywiÊcie remont i roz-
budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Czerni-
kowie. Poch∏onie ona blisko 3 mln z∏ przy czym
2 mln z∏ gmina otrzyma w formie dofinansowa-
nia ze Êrodków programu ZPORR i bud˝etu
paƒstwa.

Kolejnym co do wielkoÊci zadaniem, jest bu-
dowa stadionu sportowego w Czernikowie.
W bud˝ecie zarezerwowano na ten
cel 1.265.000 z∏. Koszty budowy tego obiektu
w porównaniu z planowanymi wydatkami nie-
stety wzros∏y. Wynika to z faktu, i˝ podj´to de-
cyzj´ o zmianie rodzaju nawierzchni na bie˝ni.
Pierwotnie zak∏adano, ˝e b´dzie to nawierzch-
nia z màczki ceglanej. Analiza kosztów jej bu-
dowy, a w szczególnoÊci utrzymania spowodo-
wa∏a, i˝ w∏adze gminy podj´∏y decyzj´ o zmia-
nie tego elementu na nawierzchni´ poliureta-
nowà. Koszt jej budowy jest wprawdzie wi´k-
szy ale utrzymanie poch∏ania znacznie mniej
czasu i Êrodków finansowych. Ponadto posta-
nowiono wybudowaç za bramkà w pobli˝u
szko∏y wielofunkcyjne boisko sportowe. Koszt
tych robót przekroczy 100.000 z∏. Po wykona-
niu prac ziemnych koniecznym sta∏o si´ rów-
nie˝ przebudowanie linii energetycznej znaj-
dujàcej si´ na skraju boiska. Koszt tej inwesty-
cji Zak∏ad Energetyczny wyceni∏a na 53.000 z∏.

Radni przy uchwalaniu bud˝etu nie mogli za-
pomnieç o drogach. Przeznaczyli oni na ten
cel 500.000 z∏. Ze Êrodków tych finansowane
b´dà zarówno budowy dróg t∏uczniowych jak
i pokrywanie istniejàcych emulsjà asfaltowà
metodà tzw. wg∏´bnego bitumowania. Naj-
wi´ksza przeszkodà jakà, w tym roku gmina
napotka∏a przy planowaniu inwestycji drogo-
wych, by∏ znaczny wzrost cen kruszywa bu-
dowlanego. Najtaƒsza oferta z∏o˝ona na zorga-
nizowanym przez gmin´ przetargu opiewa∏a
na kwot´ 76 z∏ za ton´ kamienia wapiennego.
W poprzednim roku dostawa tego materia∏u
kosztowa∏a gmin´ 46 z∏ za ton´. Win´ za ten
stan rzeczy ponosi du˝e zapotrzebowanie

na ten budulec ze strony firm budujàcych au-
tostrady i drogi szybkiego ruchu. W drugim
przetargu, w którym zmieniono nieco parame-
try kruszywa uda∏o si´ zmniejszyç cen´
do 59 z∏. Ze wskazanego kruszywa budowlane-
go przy udziale Êrodków z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych prowadzonego przez Urzàd
Marsza∏kowski wykonana b´dzie droga w Wi-
towà˝-Rudno.

W zwiàzku z znacznym zwi´kszeniem cen
kruszywa podj´to dzia∏ania w celu znalezienia
alternatywnego budulca drogowego. Efektem
tego jest zarezerwowanie 4.000 ton gruzu beto-
nowo-ceglanego. Pierwszà inwestycjà która
b´dzie realizowana z wykorzystaniem tego ma-
teria∏u jest utwardzenie drogi mi´dzy Wygodà,
a Witow´˝em. Trasa ta jest obecnie bardzo cz´-
sto wykorzystywana przez rolników dostarcza-
jàcych ˝ywiec do Zak∏adu Mi´snego Pan Pio-
tra Lisiƒskiego.

Dodatkowo du˝e inwestycje drogowe na tere-
nie naszej gminy b´dzie prowadzi∏o NadleÊnic-
two Dobrzejewice. Przy udziale gminy planuje
ono utwardziç kilka kilometrów drogi biegnà-
cej tzw. „Traktem Napoleoƒskim”.

Nast´pnà znaczàcà inwestycjà drogowà b´-
dzie przebudowa skrzy˝owania ul. Szkolnej
i 3-go Maja. Zadanie to planuje si´ zrealizowaç
przy udziale Starostwa Powiatowego w Toru-
niu, wykorzystujàc prace zwiàzane z odtworze-
niem nawierzchni asfaltowych w ramach re-
montu i przebudowy sieci wodno-kanalizacyj-
nej w Czernikowie. Kolejnym zadaniem które
b´dzie realizowane w Czernikowie i jest powià-
zane z trwajàcymi pracami przy sieci wodno-
-kanalizacyjnej jest budowa drogi na ul. Osie-
dle M∏odych. W bud˝ecie zarezerwowano
na ten cel 300 tys. z∏. Z tych Êrodków opracowa-
ny zostanie projekt na wszystkie drogi na tej
ulicy oraz wykonana zostanie nowa nawierzch-
nia z kostki cementowej tzw. polbruku
na pierwszej uliczce od ul. Targowej. Jak wspo-
mniano wy˝ej inwestycja ta powiàzana jest
z realizowanà obecnie modernizacjà sieci wod-
no-kanalizacyjnej w Czernikowie. W ramach
tego drugiego zadania wykonano na ul. Osie-
dle M∏odych kanalizacj´ deszczowà. Warun-
kiem jej sprawnego dzia∏ania w przysz∏oÊci
jest odpowiednie wyprofilowanie dróg i mon-
ta˝ kratek Êciekowych. Prace te najlepiej wy-
konaç „przy okazji” budowy drogi, sà one wów-
czas najmniej praco i kosztoch∏onne. Majàc
na uwadze wskazane powy˝ej okolicznoÊci
podj´to decyzj´ o realizacji tej inwestycji
w tym roku.

Wskazane wy˝ej inwestycje drogowe nie sà
oczywiÊcie wszystkimi, które b´dà realizowane
na terenie naszej gminy. Kolejne, w tym te,
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które planowane sà z wykorzystaniem metody
wg∏´bnego bitumowania, wykonywane b´dà
po ustaleniu ich lokalizacji, stworzeniu projek-
tów i zabezpieczeniu Êrodków finansowych.

Podobnie jak w latach poprzednich tak˝e
w tym roku planowana jest budowa chodników
przy udziale finansowym Starostwa Powiato-
wego w Toruniu. W chwili obecnej wykonywa-
ny jest projekt obejmujàcy realizacj´ tej inwe-
stycji na ul. Targowej, od ul. Zajaczkowo. Pro-
jekt b´dzie obejmowa∏ ca∏à ul. Targowà, nato-
miast d∏ugoÊç po∏o˝onego chodnika uzale˝nio-
na b´dzie od cen materia∏u i „robocizny”. Gmi-
na przewidzia∏ na ten cel 60.000 z∏. Z zapew-
nieƒ w∏adz powiatu wynika, ˝e b´dzie ono par-
tycypowaç w kosztach tej inwestycji, w co naj-
mniej takiej wysokoÊci.

Ostatnià znaczàcà inwestycja planowanà
na ten rok jest wykonanie karosacji samocho-
du ratowniczo-gaÊniczego STAR 266 OSP
Czernikowo. W chwili obecnej jednostka ta
dysponuje jednym ponad dwudziestoletnim
pojazdem ratowniczo-gaÊniczym, który nie
jest przystosowany do prowadzenia akcji
w ci´˝kim terenie. W poprzednim roku otrzy-
maliÊmy zapewnienie, ˝e dostaniemy ze Êrod-
ków Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku OSP

dofinansowanie w wysokoÊci 50% wartoÊci in-
westycji na karosacj´ samochodu STAR 266,
który przystosowany by∏by do prowadzenia
akcji w lasach i trudnym terenie. W zwiàzku
z tym wystàpiliÊmy do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu o po˝yczk´ na sfinansowanie pozo-
sta∏ej cz´Êci inwestycji. Ponadto przygotowu-
jàc si´ do realizacji tego zadania wykonano ka-
pitalny remont silnika i zdemontowano zabu-
dow´ pojazdu. Niestety okaza∏o si´, ˝e Zarzàd
G∏ówny Zwiàzku OSP postanowi∏ finansowaç
w poprzednim roku jedynie zakup nowych po-
jazdów, a nie karosacj´ pojazdów u˝ywanych.
W bie˝àcym roku ponownie wystàpiliÊmy
z wnioskiem o przyznanie Êrodków na tà inwe-
stycj´. Ponownie otrzymaliÊmy zapewnienie o
dofinansowaniu. W bud˝ecie zarezerwowano
na ten cel odpowiednie Êrodki. Wierzymy, ˝e
w tym roku uda si´ zrealizowaç to zadanie.
Jednà z wi´kszych realizowanych inwestycji
w naszej gminie b´dzie kontynuacja budowy
przyzagrodowych oczyszczalni Êcieków. W bu-
d˝ecie zarezerwowano na ten cel 600.000 z∏. Te-
mat ten zostanie omówiony w osobnym arty-
kule.

P. M.

OCZYSZCZALNIE
PRZYZAGRODOWE

Du˝e zainteresowanie budowà oczyszczalni
przyzagrodowych wÊród mieszkaƒców gminy
sprawi∏o, ˝e równie˝ w tym roku powsta-
nie 55 urzàdzeƒ tego typu. Instalacja oczysz-
czalni jest idealnym rozwiàzaniem dla osób,
które mieszkajà na terenach nieskanalizo-
wanych. Ma to przede wszystkim du˝y wp∏yw
na stan Êrodowiska naturalnego, a poÊrednio
równie˝ na nasze zdrowie. Podobnie jak w ro-
ku ubieg∏ym tak˝e w tym roku, a dok∏adnie
w styczniu, mo˝na by∏o zapisaç si´ na list´
osób zainteresowanych budowà oczyszczalni.
Ch´tnych by∏o bardzo wielu, gdy˝ koszt zaku-
pu i monta˝u tych obiektów b´dzie w znacznej
cz´Êci sfinansowany z po˝yczki uzyskanej
przez gmin´ z WFOÂiGW w Toruniu, wynoszà-
cej ponad 400 tys. z∏. Przewidywany koszt ca∏-
kowity zadania to ok. 600 tys. z∏. Op∏ata, jakà
muszà wnieÊç mieszkaƒcy, u których powsta-
nà oczyszczalnie to jedynie 2.000 z∏, co stanowi
ok. 1/5 wartoÊci urzàdzenia. Podczas zg∏oszeƒ
priorytetowo byli traktowani rolnicy zamiesz-
kujàcy tereny o niekorzystnych warunkach go-
spodarowania (ONW). Osoby, które zapisa∏y si´
na listy zainteresowanych, zosta∏y zaproszone
na spotkanie w Urz´dzie Gminy w Czerniko-
wie w dniu 30 stycznia. W jego trakcie zosta∏y

one poinformowane o zasadach finansowania
tego przedsi´wzi´cia i warunkach umowy, któ-
rà muszà podpisaç z gminà. Zgodnie z nimi
umowy podpisano z osobami, które wp∏aci-
∏y I rat´ kosztów, które obcià˝ajà przysz∏ych
u˝ytkowników w kwocie 1.000 z∏. Pozosta∏a
cz´Êç nale˝noÊci ma byç uregulowana po zre-
alizowaniu inwestycji. W trakcie spotkania po-
informowano tak˝e o zasadach eksploatacji
oczyszczalni oraz o planach dotyczàcych tych
inwestycji na kolejne lata. Zainteresowanie
budowà oczyszczalni przesz∏o nasze
najÊmielsze oczekiwania. Ju˝ w dniu spotka-
nia wp∏at dokona∏o blisko 40 osób. Po dwóch
dniach wyczerpana by∏a ca∏a pula na ten rok.

W chwili obecnej tworzone sà podk∏ady geo-
dezyjne, czyli tzw. mapki, a realizacja zadania
rozpocznie si´ prawdopodobnie w lipcu,
po uprzednim przeprowadzeniu post´powania
przetargowego. Planowany termin zakoƒcze-
nia instalacji wszystkich obiektów to koniec li-
stopada.

JednoczeÊnie informujemy, i˝ osoby, które
niestety nie zakwalifikowa∏y si´ do realizacji
opisywanego przedsi´wzi´cia, majà w dalszym
ciàgu szans´ na budow´ oczyszczalni, ponie-
wa˝ w najbli˝szych latach planowana jest bu-
dowa jeszcze kilkuset urzàdzeƒ tego typu.         

D. Â., P. M.
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Szkolenia językowe
z LEADERa

oraz inne inwestycje

Wymagania, jakie stawia przed cz∏owie-
kiem wspó∏czesny Êwiat oraz sytuacja, jakà
obserwujemy na rynku pracy sprawia, ˝e lu-
dzie zmuszeni sà do ciàg∏ego inwestowania
w siebie i do podnoszenia swoich kwalifika-
cji. Dotyczy to tak˝e umiej´tnoÊci pos∏ugiwa-
nia si´ j´zykami obcymi, w szczególnoÊci an-
gielskim. W∏aÊnie z myÊlà o osobach pragnà-
cych uczyç si´ tego j´zyka zosta∏o zorganizo-
wane kolejne szkolenie lingwistyczne.
W zwiàzku z tym, ˝e od listopada prowadzone
sà kursy dla osób pracujàcych, tym razem po-
mocà zostali obj´ci rolnicy oraz bezrobotni.
Nabór na szkolenia odbywa∏ si´ od 1 do 9 mar-
ca, podpisanie umów mia∏o miejsce 15 marca,
a zaj´cia rozpocz´∏y si´ 19 marca. Ogranicze-
nia finansowe sprawi∏y, ˝e zosta∏a utworzona
jedna grupa j´zykowa z∏o˝ona z 15 osób. Zaj´-
cia odbywajà si´ dwa razy w tygodniu w Szko-
le Podstawowej w Czernikowie i obejmujà ma-
teria∏ przewidziany na 150 godzin lekcyjnych.
W ramach szkoleƒ, które sà oczywiÊcie bez-
p∏atne, wszyscy kursanci otrzymali pomoce
dydaktyczne, czyli podr´czniki i çwiczenia.
Szkolenia te sà tylko jednym z dzia∏aƒ, jakie
b´dà realizowane na terenie naszej gminy
w ramach programu LEADER+, o którym mo-
gliÊcie ju˝ Paƒstwo przeczytaç w poprzednich
numerach kwartalnika „Dwa S∏owa”. Dlatego
tylko krótko przypomn´, ˝e w ramach tego
programu gmina Czernikowo wraz z dziewi´-

cioma innymi gminami Ziemi Dobrzyƒskiej
bierze udzia∏ w projekcie wspó∏pracy partner-
skiej. Projekt ten zak∏ada realizacj´ wspólnej
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzi´ki
temu w najbli˝szym czasie w gminie zostanà
przeprowadzone nast´pujàce zadania i przed-
si´wzi´cia. B´dzie to m.in. zgromadzenie do-
kumentacji pod inwestycje, które b´dà realizo-
wane w przysz∏oÊci. W ramach programu zo-
stanie opracowana koncepcja utworzenia cen-
trum rekreacyjno – wypoczynkowego w cen-
trum Czernikowa (obecne targowisko). Nast´p-
nie planuje si´ przygotowanie projektu zago-
spodarowania terenów wokó∏ Êwietlicy wiej-
skiej w Steklinku, a tak˝e stworzenie koncep-
cji trasy turystyczno – rekreacyjnej „Dolinà
Wis∏y” wraz ze stanicà w´dkarskà. W ramach
programu zostanà opracowane równie˝ mate-
ria∏y informacyjne, promujàce naszà gmin´ ta-
kie, jak foldery, ulotki, itp. LEADER+ to tak˝e
dzia∏ania majàce aktywizowaç lokalnà spo∏ecz-
noÊç. W zwiàzku z tym przeprowadzonych zo-
stanie szereg spotkaƒ informacyjnych i szko-
leƒ, np. dla rolników. Jednym z ciekawszych
przedsi´wzi´ç b´dzie równie˝ organizacja, pro-
mujàcej gmin´ oraz ca∏y obszar partnerski, im-
prezy plenerowej dla mieszkaƒców.

To tylko najwa˝niejsze z dzia∏aƒ, jakie zosta∏y
przewidziane w ramach programu LEADER+.
Jak widaç na razie sà to tzw. projekty „mi´k-
kie”, jednak niewykluczone, ˝e w najbli˝szej
przysz∏oÊci mo˝liwe b´dzie równie˝ realizowa-
nie typowych inwestycji „twardych”, jak re-
monty dróg, czy budowy obiektów.

D. Â.

WODA I ŚCIEKI DROŻEJ
W trakcie sesji w dniu 7 marca 2007 r. radni

podj´li uchwa∏´ w sprawie zatwierdzenia ta-
ryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod´
i zbiorowego odprowadzania Êcieków. Konse-
kwencjà przyj´cia tej uchwa∏y jest kilkupro-
centowy wzrost cen tych mediów na terenie
naszej gminy.

Od 21 lutego za wod´ b´dziemy p∏acili 1,71 z∏
za m3, natomiast za Êcieki 2,30 z∏ za m3. Kie-
rownik Gminnego Zak∏adu Komunalnego,
Pan Andrzej Sobociƒski, który zwróci∏ si´
z wnioskiem o ustalenie wy˝szych stawek, uza-
sadni∏ to koniecznoÊcià uwzgl´dnienia w cenie
wi´kszych kosztów energii elektrycznej, pali-
wa oraz cz´Êci zamiennych do konserwacji sie-
ci wodociàgowych i kanalizacyjnych. Wskaza∏
on, ˝e ostatnia podwy˝ka by∏a 2 lata temu.

Od tego czasu taryfa nie by∏a zmieniana. Uza-
sadniajàc z∏o˝ony wniosek wskaza∏ tak˝e, ˝e
pomimo podwy˝ki i tak, wp∏ywy z tego tytu∏u
nie pozwolà na pokrycie w ca∏oÊci kosztów
funkcjonowania ca∏ej sieci wodno-kanalizacyj-
nej na terenie gminy. Zaznaczy∏, ˝e poprzedzi-
∏a jà dok∏adana analiza kosztów funkcjonowa-
nia Zak∏adu Komunalnego. Dodatkowo porów-
nano proponowane ceny z obowiàzujàcymi
w innych gminach. Z uzyskanych danych wy-
nika, ˝e nawet po podwy˝kach, obowiàzujàce
u nas ceny nie odbiegajà od op∏at pobieranych
z tego tytu∏u w innych samorzàdach. Nowo-
Êcià, która za przyk∏adem innych gmin wpro-
wadzono do nowej taryfy jest op∏ata sta∏a,
w wysokoÊci 3,21 z∏ brutto, która b´dzie doli-
czana do ka˝dego rachunku. Mam ona na celu
pokrycie kosztów wystawiania rachunków
i utrzymania urzàdzeƒ do naliczania op∏at. 

P. M.
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BLISKO BOISKO
- w Makowiskach?

Od pewnego czasu mo˝na zauwa˝yç, ˝e
w gminie Czernikowo du˝y nacisk k∏adzie si´
na rozwój kultury fizycznej mieszkaƒców.
Wià˝e si´ to mi´dzy innymi z powstawaniem
licznych obiektów sportowych przeznaczo-
nych do u˝ytku publicznego. I tak mo˝emy
pochwaliç si´ halà sportowà przy Zespole
Szkó∏ w Czernikowie, wielofunkcyjnym bo-
iskiem sportowym w Osówce, jednym z nie-
wielu w województwie boiskiem do base-
ball’a w Mazowszu, a ju˝ nied∏ugo – okaza∏ym
stadionem sportowym. 

W∏adze gminy pragnà w tym roku kontynu-
owaç polityk´ prosportowà, gdy˝ jest ona gwa-
rantem dobrego zdrowia spo∏eczeƒstwa, daje
wiele satysfakcji z osiàgni´tych sukcesów oraz
poÊrednio przyczynia si´ do zmniejszenia pa-
tologii. Idàc tym tropem planowana jest budo-
wa boiska sportowego o syntetycznej na-
wierzchni trawiastej. W tym celu zosta∏ z∏o˝o-
ny do Ministerstwa Sportu wniosek o dofinan-
sowanie takiego przedsi´wzi´cia. Oferta jest
odpowiedzià na konkurs og∏oszony przez Mini-
sterstwo w ramach programu „Blisko boisko”,
który jest finansowany przez Fundusz Rozwo-
ju Kultury Fizycznej oraz spó∏ki Grupy PZU.
Na zadanie mo˝na uzyskaç wsparcie w wyso-
koÊci do 70% jego wartoÊci (PZU przekazu-
je 40% kosztów, Ministerstwo – 30%), jednak
nie wi´cej ni˝ 320.000 z∏. W ramach tego pro-

jektu mo˝na wykonaç ogrodzone boisko z tra-
wy syntetycznej o wymiarach min. 30x60 m.
Ciekawym rozwiàzaniem zaproponowanym
przez ministerstwo jest mo˝liwoÊç zrealizowa-
nia udzia∏u w∏asnego nak∏adem pracy.

Analizujàc stan bazy sportowej i oÊwiatowej
na terenie gminy podj´to decyzje, ˝e najlep-
szym miejscem do wykonania tej inwestycji
jest Szko∏a Podstawowa w Makowiskach.
W zwiàzku z tym zlecono wykonanie projektu
i przygotowano wniosek o wspó∏finansowanie
tej inwestycji ze Êrodków Ministerstwa Sportu.
Zdajemy sobie spraw´, ˝e zaproponowana wy-
sokoÊç dofinansowania i sposób pokrycia
udzia∏u w∏asnego jest bardzo atrakcyjna dla
gmin, czego efektem b´dzie zapewne du˝a
liczba z∏o˝onych wniosków. W zwiàzku z tym
trzeba byç przygotowanym, na to, ˝e mo˝emy
nie otrzymaç Êrodków na ten cel. W takiej sy-
tuacji inwestycja ta nie b´dzie realizowana, po-
niewa˝ gminy nie staç obecnie na wydatek rz´-
du 500 tys. z∏ na boisko szkolne. Mamy jednak
nadziej´, ˝e nasz wniosek zostanie rozpatrzo-
ny pozytywnie czego efektem b´dzie wybudo-
wanie nowoczesnego, wielofunkcyjnego bo-
iska sportowego przystosowanego do gry w pi∏-
k´ no˝nà, r´czna, koszykówk´, siatkówk´ i te-
nis ziemny. Poza tym wspomniany program
rozpisany jest na co najmniej trzy lata, tak
wi´c nawet w przypadku niepowodzenia w tym
roku b´dzie mo˝liwoÊç ubiegania si´ o dofi-
nansowanie w nast´pnych latach.

P. M., D. Â

A-LINIĄ  do Makowisk
W styczniu br. zarówno w∏adze jak i miesz-

kaƒcy naszej gminy zostali zaskoczeni infor-
macjami, ˝e Kujawsko-Pomorski Zak∏ad
Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy pla-
nuje zlikwidowanie z dniem 1 lutego 2007 r.
po∏àczeƒ pasa˝erskich na linii Toruƒ-Sierpc.
WiadomoÊç ta bardzo wszystkich zaniepokoi∏a.
Wspomniana linia kolejowa biegnie m.in.
przez Gmin´ Czernikowo, a na jej terenie zlo-
kalizowane sà dwie stacje tj. Czernikowo
i Ograszka. Informacja o planach przewoênika
w szczególnoÊci zmartwi∏a mieszkaƒców tej
drugiej miejscowoÊci oraz Makowisk, Kie∏pin
i Rozstrza∏ów. Wynika to z faktu, ˝e poza po∏à-
czeniem kolejowym nie maja oni mo˝liwoÊci
skorzystania z innego Êrodka transportu pu-
blicznego. Majàc na uwadze wskazane powy˝ej
fakty w∏adze gminy zwróci∏y si´ do Kujawsko-
-Pomorskiego Zak∏adu Przewozów Regional-
nych w Bydgoszczy z proÊbà o nie likwidowa-
nie wspomnianych po∏àczeƒ. W skierowanym

piÊmie wskazano wiele argumentów przema-
wiajàcych za ich utrzymaniem. Niestety nasza
proÊba spotka∏a si´ z negatywnà odpowiedzià.
JednoczeÊnie skierowano wnioski do firm
transportowych realizujàcych przewozy osób
na naszym terenie, o uruchomienie nowych
po∏àczeƒ autobusowych do miejscowoÊci, któ-
rych mieszkaƒcy korzystali z kolei. Najwi´k-
sze zainteresowanie w tej sprawie wykaza∏a
Toruƒska Korporacja Autobusowa „A-linia”,
która w porozumieniu z w∏adzami naszej gmi-
ny uruchomi∏a 6 kursów autobusowych (3 rano
i 3 po po∏udniu) do Makowisk. Okaza∏o si´, ˝e
jest to bardzo dobre rozwiàzanie. Skorzystali
bowiem z niego nie tylko mieszkaƒcy Mako-
wisk i Kie∏pin ale tak˝e Witow´˝a, Osówki oraz
¸azów. Na marginesie nale˝y podkreÊliç, ze
dzi´ki interwencji Marsza∏ka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski
Zak∏ad Przewozów Regionalnych w Bydgosz-
czy wznowi∏ z dniem 12 marca po∏àczenia
na wspomnianej linii kolejowej.                          

P. M.
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WYBORY SOŁTYSÓW
I RAD SOŁECKICH

W trakcie ostatniej sesji Rady Gminy mia∏o
miejsce mi∏e wydarzenie zwiàzane z koƒcem ka-
dencji so∏tysów i rad so∏eckich. Wójt Gminy
i Przewodniczàcy Radny Gminy w imieniu w∏a-
snym, radnych i ca∏ej naszej lokalnej spo∏eczno-
Êci podzi´kowali obecnym na sesji so∏tysom
za ich dzia∏alnoÊci w mijajàcej kadencji i wr´-
czyli drobne upominki. Ta cz´Êç sesji poprze-
dzona zosta∏a podj´ciem uchwa∏y o zarzàdzeniu
wyborów organów so∏ectwa na terenie gminy
Czernikowo. Zgodnie z nià, wybory do w∏adz
jednostek pomocniczych samorzàdu gminnego
przeprowadzone zostanà w okresie od 13 kwiet-
nia do 10 maja 2007 r. Szczegó∏owy harmono-
gram zebraƒ wiejskich zamieszczony jest w for-
mie tabeli pod niniejszym artyku∏em. 

Wszystkim zainteresowanym kandydowaniem
i g∏osowaniem w tych wyborach przypominamy
warunki przeprowadzenia wyborów. Zosta∏y one
uregulowane w statutach so∏ectw, które zosta∏y
im nadane uchwa∏à rady gminy z 28 marca 2003
r. Zgodnie z § 10 tego aktu prawnego kadencja
so∏tysa i rady so∏eckiej twa 4 lata. Podstawà
przeprowadzenia wyborów jest uchwa∏a rady
gminy, która zarzàdza ich przeprowadzenie.
Podj´ta uchwa∏a musi byç podana do publicznej

wiadomoÊci wszystkim mieszkaƒcom so∏ectwa,
w sposób zwyczajowo przyj´ty w gminie. W na-
szym przypadku poza informacjà w gazetce
gminnej przygotowane zostanà stosowne og∏o-
szenia i okólniki. So∏tys oraz cz∏onkowie rady
so∏eckiej wybierani sà w g∏osowaniu tajnym,
bezpoÊrednim tzn. osobiÊcie, spoÊród nieograni-
czonej liczby kandydatów zg∏oszonych bezpo-
Êrednio przed wyborami. Prawo kandydowania,
zg∏aszania kandydatów oraz g∏osowania przy-
s∏uguje wszystkim doros∏ym mieszkaƒcom so-
∏ectwa. Wybory przeprowadza si´ na oddziel-
nych kartach do g∏osowania poprzez postawie-
nie znaku „x” przy nazwisku kandydata, na któ-
rego oddaje si´ g∏os. Za sprawne przeprowadze-
nie wyborów odpowiada komisja skrutacyjna
w sk∏adzie co najmniej 3 osób, wybrana spoÊród
uprawnionych uczestników zebrania wiejskie-
go. So∏tys oraz cz∏onkowie rady so∏eckiej wybra-
ni w sposób wskazany powy˝ej mogà byç odwo-
∏ani z pe∏nionych funkcji na zebraniu wiejskim
zwo∏anym na wniosek co najmniej 1/10 upraw-
nionych mieszkaƒców so∏ectwa. Wniosek w tej
sprawie nie mo˝e byç jednak zg∏oszony
przed up∏ywem 12 miesi´cy od dnia wyborów.

Zach´camy mieszkaƒców gminy do aktywne-
go uczestniczenia w zebraniach wiejskich i w∏à-
czenia si´ w prace organów pomocniczych gmi-
ny, jakimi sà so∏ectwa.

LOKAL

Urz¹d Gminy Czernikowo

SP Makowiska

SP Makowiska

Œwietlica Pokrzywno

Œwietlica Pokrzywno

Remiza OSP

Remiza OSP Mazowsze

Remiza OSP

SP Steklin

Œwietlica Wiejska

GCI Czernikowo

UG Czernikowo

Remiza OSP Mazowsze

Remiza OSP Mazowsze

Wiata w Czernikówku

Remiza OSP Liciszewy

Œwietlica Steklinek

SO£ECTWO

CZERNIKOWO

MAKOWISKA

KIE£PINY

POKRZYWNO

SKWIRYNOWO

WITOW¥¯

OSÓWKA

STEKLIN

STEKLINEK

WYGODA

ZIMNY ZDRÓJ

MAZOWSZE PARCELE

MAZOWSZE

KIJASZKOWO

LICISZEWY

JACKOWO

CZERNIKÓWKO

TERMIN ZEBRANIA

13.04.2007

16.04.2007

16.04.2007

17.04.2007

17.04.2007

19.04.2007

19.04.2007

20.04.2007

24.04.2007

20.04.2007

23.04.2007

25.04.2007

25.04.2007

26.04.2007

26.04.2007

24.04.2007

04.05.2007

GODZ.

11.00

17.00

11.00

13.00

13.00

13.00

11.00

.13.00

11.00

11.00

11.00

13.00

11.00

13.00

11.00

13.00

16.00
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UTRUDNIENIA KOMUNIKACYJNE
W CZERNIKOWIE

Najwi´kszà inwestycjà realizowanà obecnie
na terenie naszej gminy jest remont i moderni-
zacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Czernikowie.
Celem tej inwestycji, poza wymianà starych azbe-
stowych rur wodociàgowych na nowoczesne z two-
rzywa sztucznego, jest rozdzielenie sieci kanaliza-
cji sanitarnej od deszczowej oraz takie przebudo-
wanie tych instalacji w centrum Czernikowa aby
stworzyç mo˝liwoÊç pod∏àczania do istniejàcej sie-
ci nowych ulic i budynków. W zwiàzku z tym, ˝e
wi´kszoÊç w/w sieci znajduje si´ w pasach drogo-
wych ulic nie mo˝na ich wykonaç bez naruszania
ich nawierzchni. W przypadku prac prowadzonych
w poprzednim roku dzi´ki zastosowanej przez wy-
konawc´ nowoczesnej metody tzw. przecisków ste-

rowanych uda∏o si´ po∏o˝yç nowà sieç wodociàgo-
wà bez uszkadzania nawierzchni ul. Targowej.
Prac planowanych na ten rok nie uda si´ zrealizo-
waç w powy˝szy sposób. Oznacza to, ˝e „du˝e” wy-
kopy liniowe wykonywane b´dà na prawie wszyst-
kich ulicach w centrum Czernikowa, tj. ul. S∏owac-
kiego, 3-go Maja i Szkolnej. Konsekwencjà prowa-
dzenia takich prac b´dà niewàtpliwie utrudnienia
zarówno w ruchu pieszym jak i mechanicznym.
Majàc powy˝sze na uwadze zwracamy si´ do Paƒ-
stwa z apelem o wyrozumia∏oÊç oraz racjonalne po-
dejÊcie do mogàcych nastàpiç utrudnieƒ. Zarówno
wykonawca jak i w∏adze gminy do∏a˝à wszelkich
staraƒ, aby by∏y one jak najmniej ucià˝liwe. Wspo-
mniane prace prowadzone b´dà od kwietnia
do koƒca sierpnia. Po ich zakoƒczeniu na wszyst-
kich wymienionych ulicach po∏o˝ona zostania
nowa nawierzchnia asfaltowa.                      P. M.

INWESTYCYJNE
PODSUMOWANIE ROKU

Patrzàc na ubieg∏y rok bud˝etowy przez pryzmat
inwestycji, mo˝na go w pewnym sensie nazwaç ro-
kiem prze∏omowym. Wynika to z tego, i˝ w bud˝e-
cie na rok 2006 znaczna cz´Êç Êrodków, bo ponad 6
mln z∏, zosta∏a zaplanowana w∏aÊnie na inwestycje.
W du˝ej mierze zawdzi´czamy to olbrzymiemu za-
anga˝owaniu Êrodków pochodzàcych z ró˝nych
êróde∏ zewn´trznych, g∏ównie z funduszy unij-
nych, ale równie˝ z krajowych takich, jak np. Mini-
sterstwo Sportu, czy Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Mo˝na wy-
mieniç mnóstwo inwestycji, które zosta∏y wykona-
ne w ca∏oÊci lub te˝ rozpocz´te w poprzednim ro-
ku, jednak wszystkie w znacznym stopniu wp∏ywa-
jà na wy˝szy poziom ˝ycia mieszkaƒców oraz po-
praw´ Êrodowiska naturalnego, poprzez polepsze-
nie wyposa˝enia infrastrukturalnego gminy. Bu-
dowa na nieskanalizowanych terenach gminy 200
przyzagrodowych oczyszczalni Êcieków jest jed-
nym z najistotniejszych przedsi´wzi´ç zrealizowa-
nych w 2006 roku. Ca∏kowity koszt realizacji tego
zadania to ponad 1,8 mln z∏. Nale˝y jednak podkre-
Êliç, ˝e na ten cel uda∏o si´ pozyskaç cz´Êciowo
umarzalnà po˝yczk´ z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Toru-
niu, w wysokoÊci 1.100.000 z∏, oraz dotacj´ z Powia-
towego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej wynoszàcà 250.000 z∏. Bardzo wa˝na
inwestycja, która zosta∏a rozpocz´ta w 2006 roku to
„Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanaliza-
cyjnej w miejscowoÊci Czernikowo”, która w bli-
sko 70% finansowana jest ze êróde∏ zewn´trznych
(Êrodki unijne oraz bud˝et paƒstwa), a koszt reali-
zacji to ponad 4,6 mln z∏. W ramach tego zadania
w roku ubieg∏ym wykonano prace budowlane
o ∏àcznej wartoÊci przekraczajàcej 2 mln z∏. Znacz-
na cz´Êç tej kwoty zosta∏a pokryta z po˝yczki pozy-
skanej z WFOÂiGW. Zadaniem wspó∏finansowa-
nym z funduszy unijnych, zrealizowanym w mi-
nionym roku jest Êwietlica wiejska, która powsta∏a

w Steklinku. To obiekt o du˝ym znaczeniu kultu-
ralnym, w którym spotyka si´ spo∏ecznoÊç lokalna
podczas ró˝nego typu imprez. WartoÊç tego przed-
si´wzi´cia to ok. 500 tys. z∏, z czego ponad 300 tys.
z∏ pokryje dotacja ze Êrodków wspólnotowych. 

W roku ubieg∏ym w∏adze gminy postawi∏y rów-
nie˝ na inwestycje zwiàzane z infrastrukturà spor-
towà, majàcà istotny wp∏yw na nasz poziom spraw-
noÊci i kultury fizycznej. Dzi´ki temu w Czerniko-
wie rozpocz´to budow´ stadionu sportowego
o wartoÊci ponad 1,3 mln z∏. Na realizacje tego za-
dania gmina otrzyma ∏àcznie 300 tys. z∏ z Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej, a oddanie obiektu
do u˝ytku nastàpi prawdopodobnie po wakacjach.
Ârodki ze wspomnianego wy˝ej Funduszu w wyso-
koÊci 200 tys. z∏ wspar∏y równie˝ budow´ wielo-
funkcyjnego boiska sportowego w Osówce. War-
toÊç tej inwestycji to ponad 500 tys. z∏. Oprócz wy-
mienionych ju˝ przedsi´wzi´ç du˝ych, gmina zre-
alizowa∏a w 2006 roku szereg zadaƒ mniejszych.
Mo˝na tu wymieniç remonty w Szkole Podstawo-
wej w Czernikowie oraz Makowiskach o ∏àcznej
wartoÊci ok. 140 tys. z∏ oraz utworzenie, przy udzia-
le zewn´trznego dofinansowania, sto∏ówki w Szko-
le Podstawowej w Steklinie. Poza tym dzi´ki Êrod-
kom z Urz´du Marsza∏kowskiego (25.000 z∏) po-
wsta∏ w Czernikowie plac zabaw, który jest miej-
scem t∏umnie odwiedzanym przez najm∏odszych
mieszkaƒców miejscowoÊci oraz ich opiekunów.
Inwestycje to równie˝ monta˝ ponad 20 nowych
punktów oÊwietleniowych, budowa chodników,
parkingu przy koÊciele w Czernikowie oraz zakup
autobusu przystosowanego do przewozu osób nie-
pe∏nosprawnych o wartoÊci ponad 200 tys. z∏, dofi-
nansowanego w kwocie 150 tys. z∏ ze Êrodków
PFRON-u.

Jak widaç poziom inwestycji w gminie w ro-
ku 2006 by∏ bardzo wysoki. Âwiadczy to o du˝ej go-
spodarnoÊci w∏adz gminy oraz zaradnoÊci w pozy-
skiwaniu Êrodków zewn´trznych i jest jednocze-
Ênie gwarantem jej rozwoju, który z pewnoÊcià b´-
dzie utrzymywany równie˝ w roku bie˝àcym.

D. Â.
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BRUDNA SPRAWA
W ostatnim czasie do w∏adz gminy zwraca si´

coraz wi´cej osób z proÊbà o interwencje
w sprawie brudu i ba∏aganu wokó∏ koszy do se-
lektywnej zbiórki odpadów. Temat ten nie jest
nowy, poruszaliÊmy go ju˝ na ∏amach naszego
pisma w trzecim numerze 2005 r. Impulsem
do napisania tamtego artyku∏u by∏o pismo
otrzymane z Miejskiego Zak∏adu Oczyszczania
z Torunia. Wynik∏o z niego, ˝e w sytuacji gdy ko-
sze nie b´dà u˝ytkowane zgodnie z przeznacze-
niem w/w firma wypowie Gminie Czernikowo
umow´ na odbiór poselekcjonowanych odpa-
dów. W powy˝szym artykule poinformowaliÊmy
mieszkaƒców, ˝e gdy sytuacja si´ nie poprawi,
konieczne b´dzie zlikwidowanie tej formy od-
bioru Êmieci. Wydawa∏o mam si´, ˝e interwencja
w tej sprawie odnios∏a skutek. Niestety nie
na d∏ugo. Obecnie znowu mamy do czynienia
z wykorzystywaniem, przez cz´Êç mieszkaƒców
naszej gminy, koszy do selektywnej zbiórki od-
padów jak zwyk∏ych koszy komunalnych. Poza
tym plagà sta∏o si´ podrzucanie zwyk∏ych nie-
poselekcjonowanych Êmieci obok tych koszy.
Obs∏uga naszej Êmieciarki stara si´ je sukce-
sywnie zbieraç, ale nie mo˝e tego robiç codzien-
nie. Efektem tego sà Êmieci porozrzucane przez
wiatr i psy, które znajdujà si´ w promieniu kil-
kudziesi´ciu metrów od koszy. Najgorsza sytu-
acja w tym zakresie jest w Czernikowie na ul.
Zajàczkowo oraz rogu ul. Szkolnej i 3-go Maja,
a tak˝e w Witow´˝u i Osówce. 

Opisane wy˝ej zachowanie cz´Êci naszego spo-
∏eczeƒstwa psuje opini´ wszystkim jej miesz-
kaƒcom oraz jej w∏adzom. Dotychczas bowiem
wÊród mieszkaƒców okolicznych gminy ucho-
dziliÊmy za jednostk´ wzorcowà w zakresie se-
lektywnej zbiórki odpadów. W naszym przypad-
ku okaza∏o si´ jednak, ˝e cz´Êç mieszkaƒców
nie „doros∏a” do takich u∏atwieƒ cywilizacyj-
nych. Obecny stan rzeczy nie mo˝e pozostaç bez
interwencji ze strony w∏adz gminy. W zwiàzku

z powy˝szym prosimy mieszkaƒców gminy
Czernikowo o przestrzeganie zasad korzystania
z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
i wrzucanie do nich tylko rzeczy zgodnych z opi-
sem na pojemnikach. Prosimy tak˝e o zwróce-
nie uwagi na sposób korzystania z tych Êmietni-
ków przez innych mieszkaƒców gminy. W∏adze
gminy nie sà w stanie postawiç przy ka˝dym
Êmietniku pracownika do pilnowania porzàdku.
JeÊli zatem chcecie Paƒstwo nadal korzystaç
z tego sposobu odbioru odpadów interweniujcie
w sytuacji podrzucania Êmieci pod kosze
i umieszczania w nich niew∏aÊciwych odpadów.
Nie musicie tego robiç osobiÊcie. Wystarczy za-
dzwoniç, nawet anonimowo, do Gminnego Za-
k∏adu Komunalnego (tel.: 288-92-21) lub Urz´du
Gminy (tel. 287-50-01) i poprosiç o interwencj´
w tej sprawie. Wskazane instytucje podejmà od-
powiednie dzia∏ania w tym zakresie. Opisane za-
chowanie jest bowiem wykroczeniem i podlega
karze do 500 z∏. Liczymy, ˝e tej grupie miesz-
kaƒców naszej gminy, która w∏aÊciwie korzysta
z koszy do selektywnej zbiórki odpadów zale˝y
na dalszej mo˝liwoÊci korzystania z nich i do∏o-
˝y wszelkich staraƒ, aby poprawiç obecnà sytu-
acj´. Wiara nasza poparta jest dobrymi doÊwiad-
czeniami w tym zakresie. Swego czasu bowiem
z podobnà sytuacja mieliÊmy do czynienia na ul.
LeÊnej, gdzie nagminnie wrzucano do koszy
pieluchy jednorazowe. W obliczu mo˝liwoÊci za-
brania koszy mieszkaƒcy sami „namierzyli”
winnego tej sytuacji. W sytuacji gdy niniejszy
apel nie odniesie spodziewanego efektu podej-
miemy dzia∏ania polegajàce na zabieraniu po-
jemników z miejsc gdzie sytuacja w tym zakre-
sie jest najgorsza. Zdajemy sobie spraw´, ˝e
wskazane rozwiàzanie jest ostateczne, dlatego
postaramy si´ je maksymalnie odsunàç w cza-
sie. Dopiero w sytuacji, gdy nie zaobserwujemy
znaczàcej poprawy b´dziemy zmuszeni zastoso-
waç takie rozwiàzanie.

P. M.

Z ŻYCIA GMINY

ZESPÓŁ WYPADKOWY
W CZERNIKOWIE

Od 15 stycznia br. w budynku GCI (przy bi-
bliotece) zaczà∏ dzia∏aç Zespó∏ Wypadkowy
W1. Lokalizacja jest nieprzypadkowa, gdy˝
umo˝liwia bezpoÊredni wyjazd na drog´ krajo-
wà nr 10. Jest to podstacja Wojewódzkiej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. Jed-
nostka sk∏adajàca si´ z za∏ogi ambulansu pe∏-
ni dy˝ur ca∏odobowy i wyje˝d˝a do wezwaƒ
z terenu Czernikowa i okolic.
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Ambulans wyposa˝ony jest
w najnowszy sprz´t ratujàcy
˝ycie. Oprócz sprz´tu pod-
stawowego znajduje si´ tam
równie˝ defibrylator umo˝li-
wiajàcy badanie serca bezpo-
Êrednio w domu u pacjenta.
Wynik takiego badania mo˝-
na nast´pnie przes∏aç na dy-
˝urujàcy oddzia∏ kardiologii.
Diagnoza postawiona przez
specjalist´ trafia z powrotem
do zespo∏u, co umo˝liwia
bardzo szybkà reakcje za∏ogi
pogotowia.

Podstacja nie udziela porad
ambulatoryjnych. Do godzin
popo∏udniowych nale˝y si´
udaç do swojej przychodni.
W przypadku zagro˝enia ˝y-
cia lub zdrowia osoby nale˝y
wezwaç zespó∏ ratownictwa
medycznego dzwoniàc
na nr 999 (zarówno z telefonu
stacjonarnego jak i z komór-
ki). Tam po zg∏oszeniu si´ dyspozytora nale˝y
w miar´ precyzyjnie okreÊliç stan pacjenta (czy
jest przytomny, czy oddycha, ewentualnie, jakie
odczuwa dolegliwoÊci) i dok∏adnie okreÊliç dro-
g´ dojazdu. Po wezwaniu karetki nale˝y udzieliç
pierwszej pomocy (w zale˝noÊci od stanu pa-
cjenta) do czasu przyjazdu zespo∏u ratownictwa
medycznego. Aby u∏atwiç przybycie karetki na-
le˝y poprosiç osob´ trzecià o wyjÊcie na drog´
w widoczne miejsce.                                      GCI

Kilka porad
o pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc towarzyszy cz∏owiekowi od ty-
siàcleci i ma za zadanie ratowaç cz∏owieka b´dà-
cego w stanie nag∏ego zagro˝enia zdrowotnego
przez przypadkowego Êwiadka zdarzenia, czyli
byç mo˝e równie˝ przez Ciebie. Kilka zasad, ja-
kimi powinna kierowaç si´ osoba, która udziela
pierwszej pomocy:

1. Oceƒ bezpieczeƒstwo na miejscu zdarzenia
– ta zasada jest szczególnie wa˝na, kiedy udzie-
lamy pomocy w wypadku drogowym lub osobie
pora˝onej pràdem. Udzielajàcy pierwszej pomo-
cy najpierw powinien upewniç si´ czy nie grozi
mu niebezpieczeƒstwo, a nast´pnie dopiero wte-
dy zaczàç udzielaç pierwszej pomocy.

2. Oceƒ czy poszkodowany reaguje – zbli˝ si´
do poszkodowanego, z∏ap go za ramiona, deli-
katnie potrzàÊnij i zapytaj „Halo, prosz´ pa-
na/pani czy coÊ si´ sta∏o?”

3. JeÊli poszkodowany jest przytomny i reagu-
je, zapytaj, jakie ma dolegliwoÊci i jeÊli to ko-
nieczne wezwij pomoc.

4. JeÊli poszkodowany nie reaguje (jest nie-

przytomny) – g∏oÊno zawo∏aj
o pomoc i poproÊ o wezwanie
zespo∏u ratownictwa me-
dycznego.

5. Udro˝nij drogi oddecho-
we – po∏ó˝ jednà r´k´ na czo-
le, drugà z∏ap brod´ (˝uchw´)
i odchyl g∏ow´ do ty∏u uno-
szàc przy tym brod´ do góry
(ten manewr u∏atwia oddy-
chanie osobie poszkodowa-
nej).

6. Oceƒ czy poszkodowany
oddycha – trzymajàc g∏ow´
odchylonà do ty∏u pochyl si´
tak, aby Twoje ucho znajdo-
wa∏o si´ nad ustami i nosem
poszkodowanego. Oceniaj
przez 10 sekund czy poszko-
dowany oddycha.

7. JeÊli poszkodowany od-
dycha utrzymuj dro˝noÊç
dróg oddechowych w takiej
pozycji jak le˝y (osoby po wy-
padku drogowym) lub u∏ó˝

w pozycj´ bezpiecznà.
8. JeÊli poszkodowany nie oddycha – upewnij

si´, ˝e wezwano pomoc lub wezwij jà sam. Za-
wsze dzwoƒ pod numer 999, odpowiadaj spokoj-
nie na pytania dyspozytora, dok∏adnie opisz
drog´ dojazdu, poproÊ kogoÊ o wyjÊcie na drog´.

9. JeÊli poszkodowany nie reaguje (nieprzy-
tomny) i nie oddycha rozpocznij i powtarzaj:

• 30 uciÊni´ç klatki piersiowej
• 2 oddechy ratunkowe
10. Przerwij, jeÊli:
• Zobaczysz oznaki ˝ycia u poszkodowanego,
• Nadjedzie wykwalifikowana pomoc i przej-

mie akcj´ ratunkowà,
• Wyczerpiesz ca∏à swojà si∏´ i nie ma nikogo,

kto móg∏by Ci´ zastàpiç.

Pamiętaj!
PIERWSZA POMOC

RATUJE ŻYCIE!
Zapraszamy na kursy z pierwszej

pomocy i kursy BHP!

Centrum Pomocy w Domu „Adiutor”
ul. Âw. Katarzyny 10

pn-pt od 11:00 do 17:00
Tel. 056 655 10 10

www.kursynaratunek.pl
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MŁODA WŁADZA
W marcu br. Wójt skierowa∏ do Komisji OÊwia-

ty, Zdrowia, Kultury i Sporu Rady Gminy
w Czernikowie wniosek o zaopiniowanie projek-
tu uchwa∏y w sprawie powo∏ania M∏odzie˝owej
Rady Gminy w Czernikowie. Z dokumentu tego
oraz za∏àczonego do niego uzasadnienia wynika,
˝e jeszcze przed wakacjami planowane jest po-
wo∏anie tego organu i zorganizowanie do niego
wyborów. Ze wzgl´du na trwajàce prace nad pro-
jektem nie mo˝emy poinformowaç o terminie
przeprowadzonych wyborów ani o warunkach
i zasadach g∏osowania oraz ubiegania si´ o man-
dat. Postaramy si´ jednak przybli˝yç w tym ar-
tykule ogólne zasady funkcjonowania i kompe-
tencje togo organu.

Organizacje m∏odzie˝owe dzia∏ajàce na rzecz
oraz w imieniu m∏odego pokolenia majà d∏ugie
tradycje. Wynika to z potrzeby wspólnego dzia-
∏ania w grupie, a przede wszystkim z ∏atwiejsze-
go i czytelniejszego prezentowania swoich ini-
cjatyw i poglàdów. W ostatnich czasach najpo-
pularniejszà formà wspólnego dzia∏ania sta∏y
si´ M∏odzie˝owe Rady Gminy (Miasta). Zada-
niem Rady, zgodnie z projektem statutu jest m.
in.: 

1. opiniowanie projektów uchwa∏ Rady Gminy
w Czernikowie mogàcych mieç wp∏yw na wa-

runki rozwoju m∏odego pokolenia,
2. udzia∏ przedstawicieli Rady w pracach Rady

Gminy w Czernikowie w sprawach dotyczàcych
m∏odzie˝y,

3. inicjowanie i wspó∏udzia∏ w realizacji dzia∏aƒ
z zakresu nauki, kultury i sportu dotyczàcych
m∏odzie˝y,

4. rozwijanie wÊród m∏odzie˝y idei samorzàd-
noÊci,

5. prezentacja potrzeb m∏odzie˝y w∏adzom
Gminy Czernikowo,

6. wspó∏praca z samorzàdami uczniowskimi,
7. inicjowanie dzia∏aƒ s∏u˝àcych rozwojowi lo-

kalnemu, w tym wnioskowanie w tych sprawach
do Rady Gminy, Rady Powiatu, samorzàdowych
organów wykonawczych, jednostek gospodar-
czych i organizacji pozarzàdowych gminy.

Zainteresowanych tà formà dzia∏alnoÊci spo-
∏ecznej prosimy o Êledzenie gminnej strony in-
ternetowej. Po przyj´ciu uchwa∏y w sprawie po-
wo∏ania M∏odzie˝owej Rady Gminy w Czerniko-
wie zostanà umieszczone na niej szczegó∏owe
warunki funkcjonowania tej instytucji. Ponadto
wskazany zostanie termin i zasady przeprowa-
dzenia wyborów. Dodatkowe informacje doty-
czàce wyborów i funkcjonowania M∏odzie˝owej
Rady Gminy zostanà przekazane do wszystkich
szkó∏ z terenu naszej gminy.                       P. M.

„Czyż-nie“ warto być  
Świętym Mikołajem 

W poprzednim numerze naszego pisma infor-
mowaliÊmy Paƒstwa o przeprowadzonej przez
Czernikowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Wspie-
rania Edukacji, Kultury i Sportu „CZY˚-NIE”
we wspó∏pracy z Urz´dem Gminy w Czerniko-
wie, GOPS, Zespo∏em Charytatywnym przy Pa-
rafii w Czernikowie III edycji akcji- konkursu
dla uczniów i klas szkó∏ gminy:”Czy˝-Nie” war-
to zostaç Âw. Miko∏ajem w Gminie Czernikowo”
na najefektywniejszà i najefektowniejszà kwe-
st´ bo˝onarodzeniowà.

Celem akcji by∏o uzyskanie pieni´dzy z akcji
charytatywnej, zbiórki, kwesty przeprowadzo-
nej, przez klasy – z pomocà wychowawców i ro-
dziców. Pieniàdze z kwesty by∏y przeznaczone
na dofinansowanie wypoczynku zimowego dzie-
ci z najubo˝szych rodzin. Dzi´ki zaanga˝owaniu
dzieci i m∏odzie˝y z naszych szkó∏ i hojnoÊci
mieszkaƒców gminy uda∏o si´ zebraç rekordowà
kwot´ 3.360 z∏. Laureatami og∏oszonego konkur-
su zostali: I miejsce klasa 4a (505, 23 z∏/ 25,26 z∏
na ucznia), II miejsce kl. 3a (477 z∏/ 22, 71 z∏
na ucznia) obie ze Szko∏y Podstawowej w Czer-
nikowie. Dodatkowo przyznano 5 równorz´d-
nych trzecich miejsc: kl. 2a (397,87 z∏/ 19, 89 z∏
na ucznia), kl. 3b (440 z∏/ 20, 95 z∏ na ucznia),

kl. 6a (366,69 z∏/15, 94 z∏ na ucznia) wszystkie ze
Szko∏y Podstawowej w Czernikowie i kl. 1e
(432, 57 z∏/ 19,66 z∏ na ucznia) oraz kl. 1f (224 z∏
/18,67 z∏ na ucznia) z Gimnazjum w Czerniko-
wie. Uroczyste podsumowanie akcji odby∏o si´
na balu zorganizowanym przez Zespó∏ Charyta-
tywny przy Parafii pw. Âw. Bart∏omieja w Czer-
nikowie. W trakcie tej imprezy przedstawiciele
laureatów otrzymali dyplomy, a ca∏ym klasom
po zakoƒczeniu ferii wr´czono s∏odkie upomin-
ki.

Dzi´ki uzyskanym Êrodkom uda∏o si´ zorgani-
zowaç zimowisko po has∏em „CZY˚-NIE WODY
gminy”. Bra∏o w nim udzia∏ prawie 140 uczestni-
ków ze Szkó∏ Podstawowych w Czernikowie,
Osówce, Makowiskach i Mazowszu a tak˝e har-
cerze z8DH i 23DH, zuchy, dzieci zakwalifikowa-
ne do akcji. Uczestnicy podzieleni zostali
na grup´ starszà (od poniedzia∏ku do Êrody)
i m∏odszà (od Êrody do piàtku). W trakcie zimo-
wiska dokonano objazdu wszystkich wód gmi-
ny: jezioro Steklin, Liciszewy, Mazowsze-Kijasz-
kowo, stawy rybne; Wieprzeniec- Zacisze k/
Osówki, sfotografowano je, obmierzono, doko-
nano obejÊcia wokó∏, namalowano prace o nich
i schematy, pisano piosenki i opowiadania. Po-
znano te˝ cieki wodne, strugi, Lubiank´, Strug´,
i rzeki – Mieƒ, Martwà Wis∏´ i Wis∏´ w okolicach
Zielonej K´py- wyspy na WiÊle.

D. Ch., P. M.
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DWA SŁOWA Zespołu Charytatywnego
W ostatnim numerze zapowiedzieliÊmy zbiórk´

s∏odyczy i sprzeda˝ kart Êwiàtecznych oraz stro-
ików i Êwiec Caritas. W trakcie akcji przed Êwi´ta-
mi „Bo˝ego Narodzenia” uda∏o si´ zebraç kilka
kartonów s∏odyczy i fundusze, które przeznaczyli-
Êmy na zorganizowanie balu choinkowego dla
dzieci naszej parafii. W tym miesiàcu chcielibyÊmy
podzi´kowaç tym wszystkim, którzy zakupili kart-
ki Êwiàteczne i Êwiece Caritas. Szczególne podzi´-
kowania nale˝à si´ wszystkim ofiarodawcom,
Szkole Podstawowej w Czernikowie, wszystkim in-
stytucjom i osobom prywatnym pomagajàcym
w zorganizowaniu balu oraz Czernikowskiemu
Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Edukacji
Kultury i Spory „Czy˝- Nie”, które by∏o jego wspó∏-
organizatorem. Wzi´∏o w nim udzia∏ oko∏o 200
dzieci wraz z rodzicami. By∏o wiele zabaw, konkur-
sów, mnóstwo s∏odyczy i napojów. Mamy nadzieje,
˝e wszystkie dzieci by∏y zadowolone. Stroikami
bo˝onarodzeniowymi zosta∏y obdarowane osoby
niepe∏nosprawne podczas przedÊwiàtecznego spo-

tkania (wigilijnego),
które odbywajà si´
cyklicznie w ka˝dy
ostatni czwartek
miesiàca. Obecnie
Zespó∏ zajmuje si´
konkursem na pal-
m´ wielkanocnà. Or-
ganizowany on jest
we wspó∏pracy
z Gimnazjum
w Czernikowie.
Do udzia∏u w nim
zaproszono dzieci
i m∏odzie˝ z terenu
ca∏ej gminy. Wzorem roku ubieg∏ego fundusze po-
zyskane ze sprzeda˝y tych palm zostanà przezna-
czone na zorganizowanie „Dnia Dziecka”.

Korzystajàc z okazji, Zespó∏ Charytatywny sk∏a-
da wszystkim mieszkaƒcom parafii i gminy ˝ycze-
nia g∏´bokiego i radosnego prze˝ywania Triduum
Paschalnego.                         Zespó∏ Charytatywny

Droga Krzyżowa
ulicami Czernikowa

W piàtek 30 marca 2006 ulicami Czernikowa prze-
sz∏a kolejny raz Droga Krzy˝owa ku czci M´ki Je-
zusa Chrystusa. Ta droga krzy˝owa jest nie tylko
rozpami´tywaniem wydarzeƒ sprzed dwóch tysi´-
cy lat, ale jest drogà w której ka˝dy cz∏owiek ma
odnaleêç swoje miejsce; gdy˝ jedni wspó∏czuli,
drudzy ∏àczyli swoje cierpienie, inni byli tylko
zwyk∏ymi widzami, zupe∏nie oboj´tnymi, a jeszcze
inni szydzili ze skazaƒca. W tej drodze ka˝dy z nas
móg∏ dostrzec samego siebie, ale do której si´ zali-
cz´ grupy, to niech na to pytanie odpowie sobie
ka˝dy sam w swoim w∏asnym sumieniu. Droga
krzy˝owa jest Êwiadectwem wiary w to, ˝e cierpie-
nie cz∏owieka ma tylkowtedy sens, kiedy jest z∏à-
czone z krzy˝em Chrystusa. To wszystko nie zmie-

rza do tego, ˝e ˝ycie ludzkie koƒczy si´ na grobie,
gdy˝ jest to stan przejÊcia – PASCHY – do nowego
˝ycia wiecznego, które da∏ sam Bóg, a wyjednanie
przez Jezusa Chrystusa. Wchodzimy teraz w Tridu-
um Paschalne, czyli w trzy dni w których prze˝y-
wamy M´k´, Âmierç i Zmartwychwstanie Zbawi-
ciela.

Parafia Êwi´tego Bart∏omieja w Czernikowie Êle
wszystkim, którzy prze˝ywajà ten Êwi´ty czas
trzech dni: ustanowienia Eucharystii i Kap∏aƒ-
stwa, Êmierci Jezusa oraz Jego Zmartwychwstania,
najserdeczniejsze ˝yczenia; aby Bóg udzieli∏ swo-
jego hojnego b∏ogos∏awieƒstwa, na radosne Êwi´to-
wanie Wielkiej Nocy. RadoÊç z powrotu do ˝ycia,
niech wleje w nas nowe nadzieje, optymizm i si∏´
do naszych codziennych zmagaƒ. I jak budzi si´
ziemia do ˝ycia wiosnà, tak niech budzà si´ w nas
nowe si∏y witalne do wydawania owoców zarówno
tych ziemskich jak i wiecznych.            Ks. Janusz

Wanda Chotomska
w CZERNIKOWIE 

W dniu 15 marca br.
w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Czernikowie goÊci-
∏a s∏ynna pisarka Wanda Cho-
tomska, której twórczoÊç zna-
na jest nie tylko wszystkim
dzieciom, ale równie˝ doro-
s∏ym. To spod jej pióra wysz∏y takie utwory jak
„Kram z literami”, „Dzieci Pana Astronoma”,
„Chc´ mieç przyjaciela”, „Drzewo z czerwonym ˝a-
glem” oraz wiele innych. W spotkaniu z pisarkà
wzi´li udzia∏ najm∏odsi czytelnicy ze Szko∏y Pod-
stawowej w Czernikowie. Mo˝liwoÊç poznania au-
torki, jej niezwyk∏a osobowoÊç oraz poczucie hu-
moru dostarczy∏y dzieciom wielu niezapomnia-

nych wra˝eƒ. Zw∏aszcza, ˝e po spotkaniu uczestni-
cy mieli okazj´ otrzymania od Pani Chotomskiej
dedykacji wraz z autografem.                           D. Â.
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SEZON WĘDKARSKI ROZPOCZĘTY
25 lutego 2007 odby∏o si´ walne zebranie Ko∏a

Gminnego Polskiego Zwiàzku W´dkarskiego,
na którym podj´to decyzje o wysokoÊci op∏at
za w´dkowanie na stawie gminnym oraz przyj´to
terminarz zawodów w´dkarskich na 2007 rok.

Opłaty za wędkowanie na stawie gminnym
mieszkaniec gminy - członek PZW: 70 zł.
mieszkaniec gminy nie będący członkiem PZW: 100 zł.
członek PZW koła w Czernikowie nie będący mieszkańcem gminy: 80 zł.
członek PZW nie będący mieszkańcem gminy: 150 zł.
nie zrzeszony, nie będący mieszkańcem gminy: 200 zł.
pozwolenie 1-dniowe: 20 zł.
Wakacyjne (Lipiec-Sierpień): 100 zł.

DWA SŁOWA O SPORCIE

TOR ŻUŻLOWY 
W GMINIE
CZERNIKOWO?

W dniu 20 lutego 2007 r. w Ze-
spole Szkól w Czernikowie,
z inicjatywy w∏adz gminy zorga-
nizowane zosta∏o spotkanie m∏odzie˝y gimnazjal-
nej z ˝u˝lowcem Karolem Zàbikiem (to m. in. Mistrz
Europy Juniorów 2005; M∏odzie˝owy Indywidualny
Mistrz Polski 2006; Indywidualny Mistrz Âwiata Ju-
niorów 2006) oraz jego ojcem i trenerem Janem Zàbi-
kiem (to m. in. M∏odzie˝owy Wicemistrz Polski 1968;
czterokrotny finalista Indywidualnych Mistrzostw
Polski; Wicemistrz Polski Par Klubowych 1981).
Uczniowie i nauczyciele zadawali pytania m∏odemu
zawodnikowi oraz trenerowi. Mimo, ˝e spotkanie
trwa∏o niespe∏na godzin´ zainteresowani dowiedzieli

si´ bardzo wiele
o ich ˝yciu, do-
tychczasowej ka-
rierze i planach.
Po spotkaniu by∏
te˝ czas na auto-
grafy. Korzystajàc
z wizyty osób tak
zaanga˝owanych

w sport ˝u˝lowy podj´to rozmowy dotyczàce budowy
na terenie naszej gminy toru do minispeedway’a.
Idea budowy takiego obiektu pojawi∏a si´ w zesz∏ym
roku. Najwi´kszym problemem okaza∏a si´ jednak
kwestia lokalizacji i Êrodków finansowych. Pierwszà
z przeszkód uda∏o si´ rozwiàzaç. Zrodzi∏ si´ bowiem
pomys∏, aby obiekt ten wybudowaç na gminnej dzia∏-

ce w Osówce, która znajduje si´ pod lasem i dotych-
czas wykorzystywana by∏a jako boisko. Korzystajàc
z wizyty Pana Jana Zabika, przedstawiliÊmy mu tà lo-
kalizacj´ i spytaliÊmy o opini´ w tej sprawie. Okaza∏o
si´, ˝e dzia∏ka ta idealnie nadaje si´ na taki obiekt.
Ponadto z z∏o˝onych przez niego deklaracji wynika,
˝e Klub KS UNIBAX Toruƒ, by∏by bardzo zaintereso-
wany udzia∏em w tej inwestycji, a ponadto ch´tnie ko-
rzysta∏by z tego obiektu jak i Szko∏y Podstawowej
w Osówce przy organizacji zaj´ç z m∏odymi adeptami
˝u˝la. Lokalizacja ta rozwiàza∏a cz´Êciowo drugi pro-
blem. Okaza∏o si´ bowiem, ze dzi´ki wczeÊniejszemu
zagospodarowaniu terenów wokó∏ szko∏y Êrodki zare-
zerwowane na ten cel w programie Leader+ mo˝na
przeznaczyç na przygotowanie dokumentacji toru
˝u˝lowego. W dniu 15 marca w Urz´dzie Gminy
w Czernikowie goÊci∏ Dyrektor KS UNIBAX Toruƒ
Pan Marek Kornacki, który podtrzyma∏ deklaracj´
z∏o˝onà prze Pana Jana Zàbika i przyjà∏ ofert´ prze-
prowadzenia konkretnych rozmów w tej sprawie. Po-
nadto poprosi∏ on o wskazanie osoby z terenu naszej
gminy, która na koszt klubu ˝u˝lowego zostanie skie-
rowana na szkolenie instruktora sportu ˝u˝lowego. 

Zdajemy sobie spraw´, ˝e to dopiero poczàtek drogi
majàcej na celu powo∏anie w naszej gminie szkó∏ki
˝u˝lowej. Widzàc jednak zainteresowanie m∏odych
mieszkaƒców naszej gminy motoryzacjà jesteÊmy
spokojni o nabór do niej. Najwa˝niejszà kwestà pozo-
staje zatem znalezienie Êrodków na wykonanie nie-
zb´dnych prac, formalne uregulowanie spraw zwiàza-
nych z dzia∏alnoÊci tego klubu i podpisanie porozu-
mienia z KS UNIBAX Toruƒ w sprawie obj´cia go pa-
tronatem. Informacje dotyczàce post´pów w tej spra-
wie b´dà na bie˝àco umieszczane na stronie interne-
towej Urz´du Gminy.                                             P. M.

ZAKOŃCZENIE LIGI HALÓWKI
W marcu zakończyły się rozgrywki gminnej ligi piłki nożnej halowej.

W zawodach wzięło udział 16 drużyn. Po rundzie zasadniczej 8 najlep-
szych drużyn wzięło udział w fazie „play off”. Do półfinałów awansowa-
ły zespoły: Mont Team, Barca FC, Spółmet i K. S. Wygoda. Mont Team
– Spólmet 6:0, Barca FC – K. S. Wygoda 5:3, o III miejsce: Spółmet
– K. S. Wygoda 6:4, Finał: Mont Team – Barca FC 2:0. Mont Team:
Jarosław Makowski, Patryk Lewandowski, Paweł Grąbczewski, Mariusz
Myszkowski, Łukasz Strzałkowski, Nikodem Romanowski, Łukasz Zwie-
rzyński, Bartłomiej Duszyński, Marcin Iwiński. Królem strzelców został
Dawid Afelt drużyny „Spółmet”. Końcowa tabela ligi: 1. Mont Team, 2.
Barca FC, 3. Spółmet, 4. K. S. Wygoda, 5. Belfer, 6. FC Liciszewy, 7.
Karmelki, 8. Osówka, 9. Dream Team, 10. Republika, 11. FC Wały, 12.
Comfort Team, 13. Wojciechy, 14. Steklin, 15. Paróweczki, 16. Zip Skład 
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MISTRZOSTWA POLSKI w Mazowszu
28 grudnia 2006 roku, decyzjà Prezydium Polskiego Zwiàzku Baseballu i Soft-

ballu z siedzibà w Warszawie, Uczniowski Klub Sportowy Comets Mazowsze
otrzyma∏ prawo do organizacji turnieju rangi Mistrzostw Polski dla jednej z kate-
gorii (kategoria tee ball dla klas 0-3) w sezonie 2007. Planowana impreza odb´dzie
si´ w terminie 27-30 czerwca 2007 roku, tu˝ po zakoƒczeniu roku szkolnego,
a uczestnikami b´dà kluby baseballowe z terenu ca∏ego kraju. WÊród zaproszo-
nych oÊrodków znalaz∏y si´: Kutno, Osielsko, Miejska Górka, Warszawa, Augu-
stów, Toruƒ, Bydgoszcz, W∏oc∏awek, Police i inne ze wspomnianà kategorià. W za-
le˝noÊci od iloÊci zg∏oszonych dru˝yn, organizatorzy planujà rozgrywki na dwóch boiskach. Jednym z nich z pew-
noÊcià b´dzie boisko w Mazowszu, pierwsze profesjonalne boisko do gry w baseball na terenie powiatu toruƒskie-
go. Drugie zlokalizowane b´dzie na terenie gminy, w pobli˝u miejsca zakwaterowania uczestników imprezy. Pla-
nowana liczba uczestników to oko∏o 120-150 osób. Nad przygotowaniem imprezy czuwa powo∏any w tym celu Ko-
mitet Organizacyjny. Zadaniem Komitetu b´dzie sprawne i dok∏adne przygotowanie si´ klubu z Mazowsza
na przyj´cie goÊci z ca∏ej Polski i przeprowadzenie rozgrywek sportowych najwy˝szej rangi. W sk∏ad Komitetu
wchodzà: Wójt Gminy Czernikowo Zdzis∏aw Gawroƒski – Honorowy Przewodniczàcy, Robert Szwajkowski – Kie-
rownik Organizacyjny, Zarzàd UKS Comets Mazowsze i rodzice baseballistów. Lista Komitetu jest otwarta i wszy-
scy, którzy chcieliby w∏àczyç si´ z pomocà w przygotowania, w jakiejkolwiek formie, sà mile widziani. Impreza ta
z pewnoÊcià pozwoli szerszemu ni˝ dotychczas gronu spo∏ecznoÊci lokalnej zaprezentowaç baseball jako doskona-
∏à form´ ruchu dla dzieci i m∏odzie˝y, a tak˝e w sportowej formie promowaç Gmin´ Czernikowo.       Robert Szwaj-

RUNDA WIOSENNA piłki nożnej
Z poczàtkiem kwietnia rozpoczyna si´ wiosenna

runda rozgrywek pi∏ki no˝nej o mistrzostwo w gru-
pach w sezonie 2006/2007. Szczególnie interesujàce
sà dla nas mecze: Klasy A grupy 3 seniorów, gdzie
VICTORIA Czernikowo po15-tu kolejkach rundy je-
siennej zajmuje 12-te miejsce z 4 zwyci´stwami, 2 re-
misami i 9 pora˝kami (11 strzelonych i 35 straconych
bramek). Juniorów m∏odszych grupy V, którym wie-
dzie si´ du˝o lepiej, gdy˝ na pó∏metku zajmujà 7-mà
pozycj´ z 6 zwyci´stwami i 5 przegranymi (22 strzelo-
ne, 23 stracone bramki). Trampkarzy grupy V, którzy
radzà sobie zdecydowanie najlepiej (20 strzelonych, 5
straconych bramek) i chocia˝ w ostatnim jesiennym
meczu stracili drugie miejsce w grupie, to z 5 zwyci´-
stwami, 1 remisem i 2 przegranymi (po bardzo wy-
równanych spotkaniach), majà doskona∏y punkt wyj-
Êcia do ataku na czo∏o tabeli. Poni˝ej, mecze, które
rozgrywane b´dà na boisku w Czernikowie:

Terminarz rozgrywek VICTORII Czernikowo
(boisko SP w Czernikowie ul. Szkolna)

SENIORZY:
01.04 (niedziela, 1100) VICTORIA - LZS Bobrowo
15.04 (niedziela, 1100) VICTORIA - WĘGROWIANKA Węgrowo
29.04 (niedziela, 1100) VICTORIA - RADZYNIANKA Radzyń
Chełmiński
13.05 (niedziela, 1100) VICTORIA - STAL Grudziądz
20.05 (niedziela, 1100) VICTORIA - UNISŁAVIA Unisław

03.06 (niedziela, 1100) VICTORIA - SOKÓŁ Radomin
JUNIORZY MŁODSI:
01.04 (niedziela, 1315) VICTORIA - KASZTELAN Papowo Biskupie
15.04 (niedziela, 1315) VICTORIA - FLISAK Złotoria
29.04 (niedziela, 1315) VICTORIA - LEGIA Chełmża
13.05 (niedziela, 1315) VICTORIA - MUSTANG Orliki Ostaszewo
26.05 (sobota, 1030) VICTORIA - TARTAK Klamry
03.05 (niedziela, 1315) VICTORIA - TKP II Toruń
TRAMPKARZE
21.04 (sobota, 1030) VICTORIA - TKP II Toruń
05.05 (sobota, 1030) VICTORIA - POMORZANIN I Toruń
20.05 (niedziela, 1315) VICTORIA - CHEŁMINIANKA Chełmno
09.06 (sobota, 1030) VICTORIA - LEGIA Chełmża

LZS Steklin w tabeli Klasy B grupy V zajmuje 6 po-
zycj´ z 4 zwyci´stwami i 5 przegranymi meczami (17
strzelonych, 25 straconych bramek). Poni˝ej, mecze,
które rozgrywane b´dà na boisku w Steklinie:

Terminarz rozgrywek LZS Steklin (na boisku w Steklinie)
SENIORZY:
15.04 (niedziela, 1100) LZS Steklin - ZAMEK Zamek Bierzgłowski
29.04 (niedziela, 1100) LZS Steklin - BŁĘKITNI/Komplex Górsk
13.05 (niedziela, 1100) LZS Steklin- GWIAZDA Starogród
27.05 (niedziela, 1100) LZS Steklin - KASZTELAN Papowo
Biskupie
10.06 (niedziela, 1100) LZS Steklin - OPATRUNKI Toruń

Wi´cej szczegó∏ów na gminnej stronie internetowej:
wwwwww..cczzeerrnniikkoowwoo..ppll GCI

Wicemistrzostwo województwa w piłce siatkowej
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czernikowie reprezentowali gminę, powiat oraz rejon toruński w finale wojewódzkim w piłce siat-

kowej drużyn 4-osobowych. Turniej z udziałem 8 zespołów, odbył się w Bydgoszczy 5.03.2007 r. Zawody rozegrano w dwóch grupach, gdzie
rywalizowano systemem „każdy z każdym” Nasza drużyna wygrywając z SP Szubin 2:1 oraz z SP Strzelewo 2:0 awansowała z drugiego miej-
sca do półfinałów mistrzostw. W meczu o wejście do finału pokonała SP Radziejów 2:0. W walce o złoty medal i udział w zawodach ogólnopol-
skich (16 nalepszych zespołów z Polski), uległa gospodarzom turnieju SP 60 z Bydgoszczy 0:2, po zaciętym pierwszym secie przegranym 26:28.
Ostateczna kolejność finału wojewódzkiego: 1. SP 60 Bydgoszcz, 2. SP Czernikowo, 3. SP Radziejów, 4. SP Janowiec Wlk., 5. SP Toruń 28, 6.
SP Strzelewo, 7. SP Lubraniec, 8. SP Szubin. Szkoła im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie, odnosząc jeden z większych sukcesów sportowych
szkoły, gminy i powiatu, wystąpiła w składzie: Damian Gajewski, Kamil Więciorkowski, Michał Nawrotek, Dawid Wieczyński, Radosław Ostrow-
ski, Dawid Karolak, Jakub Furmański, Kamil Wasilewski, Artur Drzażdżewski, Mateusz Pryl rezerwowi: Karol Lisiński, Kamil Popławski. Opiekun:
Grzegorz Grzywiński GRATULACJE!!! 
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