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AKTUALNOŚCI
DZIĘKCZYNIENIE ZA CHLEB
„Wszechmogàcy Bo˝e i najlepszy Ojcze, Ty
pozwalasz ludziom uprawiaç ziemi´ i wydobywaç
z niej coraz to nowe plony, {...} przyjmij
dzi´kczynienie za tegoroczne plony i pob∏ogos∏aw
przyniesione tu dary, nowe wieƒce ˝niwne, owoce
i warzywa...” /z modlitwy b∏ogos∏awieƒstwa owoców ziemi/
Od wielu lat do˝ynki sà tradycyjnym Êwi´tem, podczas którego rolnicy dzi´kujà za zebrane plony.
Stanowià te˝ okazj´ do wypoczynku i dobrej zabawy
po pe∏nej wysi∏ku pracy na roli. Tegoroczne Do˝ynki
Gminne i Parafialne w Czernikowie odby∏y si´ 9 wrzeÊnia. Obchody rozpocz´∏y si´ o godzinie 12:00, dzi´kczynnà Mszà Âwi´tà w KoÊciele Parafialnym Êw. Bart∏omieja. Przewodniczy∏ jej ksiàdz Piotr Sio∏kowski,
miejscowy proboszcz, który przywita∏ wszystkich zebranych, szczególnie tych, którzy z wdzi´cznoÊcià
przynieÊli do Êwiàtyni owoc ziemi i pracy ràk ludzkich, podkreÊlajàc g∏´bokà wi´ê pomi´dzy chlebem
powszednim a Chlebem Eucharystycznym. Temat
ten rozwinà∏ ks. Piotr Pawlak, proboszcz parafii Êw.
Bogumi∏a w Kole, który wyg∏osi∏ uroczystà homili´.
PodkreÊli∏ on w niej, ˝e praca rolnika i ca∏ych rodzin
pracujàcych na wsi nie jest w Polsce wystarczajàco
doceniana.
Uroczystà opraw´ Eucharystii zapewni∏a orkiestra
d´ta z Lipna oraz chór Klubu Seniora z Czernikowa.
Wzi´∏y w niej udzia∏ w∏adze samorzàdowe na czele
z Panem Wójtem Zdzis∏awem Gawroƒskim i Starostà
Toruƒskim Panem Miros∏awem Graczykiem oraz
poczty sztandarowe i delegacje jednostek OSP z terenu gminy. Nieod∏àcznym elementem do˝ynek sà
wieƒce, które w tym roku zaprezentowa∏y so∏ectwa
Osówka i Czernikówko oraz Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich z Czernikowo. Dary w postaci chlebów, owoców
i kwiatów z∏o˝y∏y so∏ectwa: Czernikowo, Jackowo, Liciszewy, Steklin, Steklinek, Wygoda, Zimny Zdrój,
Czernikówko, Osówka, Makowiska, Witowà˝, Ko∏o
Gospodyƒ Wiejskich z Czernikowo oraz Klub Seniora.
Po odprawieniu Eucharystii i poÊwi´ceniu darów
przyniesionych do Êwiàtyni g∏os zabra∏ Wójt – Pan
Zdzis∏aw Gawroƒski, który podzi´kowa∏ kap∏anom
i wszystkim zebranym za uczestnictwo w tej pi´knej
Mszy Âwi´tej i zaprosi∏ na dalszà cz´Êç uroczystoÊci
do˝ynkowej na boisko w Czernikowie. Korowód do˝ynkowy ustawi∏ si´ przed koÊcio∏em, gdzie mia∏o
miejsce b∏ogos∏awieƒstwo nowego pojazdu stra˝ackiego, o który wzbogaci∏a si´ jednostka stra˝y po˝arnej w Czernikowie. Z powodu niekorzystnej aury
cz´Êç oficjalna (dzi´ki przychylnoÊci dyrektora) przeniesiona zosta∏a na hal´ gimnastycznà Zespo∏u Szkó∏.
W jej trakcie przedstawiciele so∏ectw i lokalnych organizacji wr´czyli Wójtowi przyniesione dary. Nast´pnie g∏os zabrali Wójt i Starosta, którzy podzi´kowali
rolnikom za w∏o˝ony trud i prac´ na roli oraz ˝yczyli

sukcesów i satysfakcji z wykonywania tego trudnego
zawodu. Ku uciesze organizatorów i mieszkaƒców naszej gminy pogoda si´ poprawi∏a i Êwi´towanie przeniesiono na boisko szkolne, gdzie zapewniono uczestnikom ciep∏y posi∏ek (grochówka oraz kie∏baski
z grilla). By∏o wiele ró˝nych atrakcji m. in. mini plac
zabaw dla dzieci (zje˝d˝alnia, trampoliny, samochodziki, kucyki), pokaz sprz´tu stra˝ackiego, stoiska
gastronomiczne, stoiska firm oferujàcych produkty
i us∏ugi zwiàzane z rolnictwem, gry, konkursy i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami. Zabaw´ umila∏y wyst´py solistów z SP oraz Zespo∏u Szkó∏ w Czernikowie, koncert orkiestry d´tej OSP z Lipna, wyst´p kapeli im. Kamieƒskich z Osieka, koncert Klubu Seniora i zespo∏u „Jutrzenka” z Czernikowa. Gwiazdà wieczoru by∏ zespó∏ „WEEKEND”. Pokaz sztucznych ogni
by∏ niezwyk∏ym uwieƒczeniem obchodów do˝ynkowych.
Organizatorzy sk∏adajà wielkie podzi´kowania
sponsorom, bez których impreza by∏aby znacznie
skromniejsza:
- „BEHRENDT” i Partnerzy Brodnica
- PPH Bresse Pol Sp. z o.o.
- Kujawski Bank Spó∏dzielczy w Czernikowie
- F. P. H. U. „Baja”- Pan Grodziƒski Jaros∏aw
- Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku
- SOTRALENTZ Sp. z o. o.
- AGROHANDLER P. P. H. U. – Pan ¸ukasz Woêniak
- Wiejska Spó∏dzielnia Handlowo-Us∏ugowa
w Czernikowie
- Zak∏ad Masarski - Paƒstwo Stefan i Helena
Romanowscy, Miliszewy
- FHU„ELPOL" Komis Maszyn Rolniczych Grzegorz Ch∏opecki
- „PICO" - Pani Marzanna Przystalska
- „BEMAR" - Paƒstwo Maria i Marian Gerc
- „DOMEX” – Paƒstwo Teresa i Ryszard Chlebowscy
- Zak∏ad Mi´sny „PEKMAR" - Pan Piotr Lisiƒski
- Pan Romuald Masalski
- Przetwórstwo Mi´sa „RAFA¸“ - Pan Miros∏aw
Mi´tkiewicz
- „MEROL" Firma H.U. Pani Beata Pietruszewska
- Zak∏ad Us∏ug Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek
- LGD Gmin Dobrzyƒskich Region Po∏udnie
- „DOSSCHE” Sp. z o.o.
- Zak∏ad
Fryzjerski „U Beaty“ Pani Beata
Maciejewska
UroczystoÊci w Czernikowie nie by∏y jedynymi tego
typu na terenie naszej gminy. Dnia 2 wrzeÊnia 2007 r.
w kaplicy w Osówce odby∏a si´ msza dzi´kczynna po∏àczona z poÊwi´ceniem wieƒców i chlebów. Tego samego dnia mieszkaƒcy Makowisk i Kie∏pin mieli
mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u w uroczystoÊciach do˝ynkowych, które odby∏y si´ w koÊciele parafialnym
Ks. Piotr Siu∏kowski, A. M., P.M.
w Suminie.
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Budowa Stadionu
Sportowego zakończona
W dniu 6 wrzeÊnia 2007 r. dokonano technicznego odbioru stadionu sportowego w Czernikowie. Przedstawiciele wykonawcy i Inwestora tj.
Urz´du Gminy w Czernikowie sprawdzili jakoÊç
obiektu i ocenili, ˝e jest on wykonany zgodnie
ze sztukà budowlanà, projektem i z∏o˝onà ofertà. Po zakoƒczeniu prac uregulowano nale˝noÊci. Ca∏kowity koszt budowy stadionu wyniós∏
ponad 1 mln 400 tys z∏. Planowany poczàtkowo
koszt by∏ o 300 tys mniejszy jednak w trakcie realizacji inwestycji wykonano wiele dodatkowych prac. Przede wszystkim zmieniono rodzaj
nawierzchni na bie˝ni. Zgodnie z projektem
mia∏a byç ona wykonana z màczki ceglanej.
Po dokonaniu analizy kosztów jej budowy,
a szczególnoÊci eksploatacji oraz zaciàgni´ciu
opinii osób zajmujàcych si´ zawodowo sportem
podj´to decyzj´ o wykonaniu jej z poliuretanu.
Oznacza∏o to zwi´kszenie kosztów budowy stadionu o ponad 100 tys z∏otych. Dzi´ki temu,
bie˝nia odpowiada standardom nowoczesnych
obiektów sportowych, a jej konserwacja i przygotowanie do zawodów sà zdecydowanie ∏atwiejsze i mniej kosztowne od bie˝ni z màczki ceglanej. Nast´pnym elementem, który zwi´kszy∏
koszty budowy stadionu to budowa boiska
do siatkówki. W trakcie budowy okaza∏o si´, ˝e
za jednà z bramek pozostanie niewykorzystany
plac, na którym mo˝na utworzyç wspomniane
boisko. Po analizie kosztów jego budowy podj´to decyzj´ o wykonaniu takiego obiektu. Dodatkowà instalacjà, o którà wzbogaci∏ si´ stadion
w stosunku do pierwotnych za∏o˝eƒ jest system
nawadniania p∏yty boiska. Dzi´ki jej wykonaniu
mo˝liwym b´dzie utrzymanie trawy na odpowiednim poziomie niezale˝nie od opadów atmosferycznych. Koszt tego elementu infrastruktury stadionu wyniós∏ 67 tys z∏. Poza wymienionymi pracami koniecznym sta∏o si´ przebudowanie linii energetycznej, która kolidowa∏a
ze stadionem. Zak∏ad energetyczny wyceni∏
koszty tego zadania na ponad 50.000 z∏. W trosce
o bezpieczeƒstwo osób korzystajàcych ze stadionu, a tak˝e majàc na celu unikni´cie dewastacji
obiektu sportowego zainstalowano na nim system monitoringu. Sk∏ada si´ on z czterech kamer, które pozwalajà na obserwacj´ ca∏ego
obiektu sportowego przez 24 godziny na dob´.
Do koƒca paêdziernika wykonane zostanie
ogrodzenie zarówno nowego jak i starego boiska. Po jego zakoƒczeniu planowany jest monta˝ bramy na drodze dojazdowej do gimnazjum
od ul. Szkolnej. Ma to na celu mo˝liwoÊç zamkni´cia ca∏ego obiektu sportowego. OczywiÊcie zarówno stare jak i nowe boisko b´dzie
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ogólnodost´pne dla mieszkaƒców naszej gminy.
Jednak w zwiàzku z faktem, ˝e coraz cz´Êciej
zdarzajà si´ przypadki dewastacji, przyj´ty zostanie regulamin, okreÊlajàcy godziny i zasady
korzystania z obiektów sportowych. Zak∏adamy,
ze zamkni´cie obiektu b´dzie nast´powaç po zapadni´ciu zmroku. Przebywanie na tym terenie
poza ustalonymi godzinami b´dzie zakazane,
a w stosunku do osób, które nie zastosujà si´
do tych zasad wyciàgane b´dà konsekwencje
prawne.

W chwili obecnej uczniowie zarówno Zespo∏u
Szkó∏ w Czernikowie jak i Szko∏y Podstawowej
w Czernikowie korzystajà ju˝ z bie˝ni i boiska
do siatkówki. P∏yta boiska zostanie oddana
do u˝ytku dopiero w po∏owie przysz∏ego roku.
Wynika to z faktu, i˝ warunkiem jej trwa∏oÊci
jest odpowiednie zakorzenienie si´ trawy.
Z tych wzgl´dów monta˝ osprz´tu sportowego
tj. bramek, s∏upków na boisku do siatkówki, pi∏kochwytów i innych urzàdzeƒ sportowych nastàpi dopiero w przysz∏ym roku.
P. M.
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Czernikowskie
inwestycje
Mijajàcy rok podobnie jak lata poprzednie obfituje
w inwestycje zarówno w Czernikowie jak i na terenie
ca∏ej gminy. Poza przebudowà i modernizacjà sieci
wodno-kanalizacyjnej realizowane sà inne zadania.
Obecnie trwajà prace przy budowie chodnika na ul.
Targowej. Po ich zakoƒczeniu b´dzie on po∏o˝ony
po obu stronach jezdni na ca∏ym ocinku tej drogi
od przejazdu kolejowego do skrzy˝owania z ul. Zajàczkowo. Nowobudowany chodnik spe∏nia standardy
ciàgu pieszo-rowerowego. Ma on szerokoÊç 2.5 metra
i d∏ugoÊç 419 m. Poza wykonaniem tego elementu infrastruktury drogowej powstanà podjazdy do posesji,
które w cz´Êci sà finansowane przez mieszkaƒców
nieruchomoÊci po∏o˝onych wzd∏u˝ ul. Targowej.
Zgodnie z dokonanymi ustaleniami Urzàd Gminy finansuje kostk´ brukowà, mieszkaƒcy natomiast zobowiàzani sà do porycia kosztów prac budowlanych.
Wspomniana inwestycja realizowana jest we wspó∏pracy ze Starostwem Powiatowym w Toruniu, które
w po∏owie finansuje koszt budowy tego chodnika.
Pierwotnie zadanie to mia∏o polegaç, na budowie
chodnika wzd∏u˝ ul. Targowej od ul. Zajàczkowo. Niestety okaza∏o si´, ˝e po wymianie rur wodociàgowych
na tym odcinku grunt nie zag´Êci∏ si´ na tyle, ˝eby
mo˝na by∏o realizowaç takie inwestycje. Nie oznacza,
to, ˝e chodnik na tym odcinku nie powstanie z przyczyn technologicznych nale˝a∏o jednak prace od∏o˝yç
w czasie.
W ostatnich miesiàcach posta∏ nowy chodnik na ul.
Kwiatowej. Po zakoƒczeniu przebudowy sieci wodociàgowej na tej ulicy okaza∏o si´, ˝e nawierzchnia betonowa istniejàcego chodnika nie nadaje si´ do dalszej bezpiecznej eksploatacji. Podj´to zatem decyzj´
o pokryciu go kostkà brukowà. Inwestycje realizowane by∏a w okresie wakacji, a nowy chodnik po∏o˝ony
zosta∏ od skrzy˝owania ul. Kwiatowej i LeÊnej
do skrzy˝owania z ul. Reja na d∏ugoÊci 234 m.
Najwi´kszà inwestycjà drogowà realizowanà obecnie na terenie naszej miejscowoÊci jest budowa nowej
nawierzchni drogi na ul. Osiedle M∏odych. Powstanie
ona na pierwszej „alejce” od ul. Targowej i wykonana zostanie z kostki brukowej. Ca∏kowita d∏ugoÊç tego odcinka wynosi 305 m. Wykonany projekt nie przewiduje ju˝ budowy na tej ulicy chodników. Nowobudowana droga przeznaczona b´dzie zarówno do ruchu
pieszego jak i samochodowego. Koszt budowy przekroczy 520. tys z∏ i poza budowà jezdni obejmie pod∏àczenie i uruchomienie kanalizacji deszczowej, która
powsta∏a na tej ulicy w ramach przebudowy modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej w Czernikowie.
Jak ju˝ wielokrotnie informowaliÊmy na ∏amach naszego pisma najwi´kszà inwestycjà realizowanà
na terenie naszej gminy jest przebudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej. Obecnie wkracza
ona w koƒcowy etap. Poza korzyÊciami p∏ynàcymi
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z faktu realizacji tego zadania sà jednak tak˝e jej
ujemne strony. Chodzi tu w szczególnoÊci o utrudnienia dla osób korzystajàcych z ulic w Czernikowie.
Zdajemy sobie spraw´, ˝e nie jest to ∏atwe, ale niestety nie uda∏o si´ tego uniknàç ani zmniejszyç niedogodnoÊci w tym zakresie. Rozpoczynajàc prace planowaliÊmy, ˝e uda si´ po∏o˝yç asfalt na ulicach Szkolnej
i 3 Maja w Czernikowie przed rozpocz´ciem roku
szkolnego. Niestety termin ten okaza∏ si´ nierealny.
Z∏o˝y∏o si´ na to wiele przyczyn. Przede wszystkim
koniecznym sta∏o si´ wykonanie wielu nieplanowanych robót. W przypadku ul. 3 Maja planowane by∏o
jednoczesne uk∏adanie sieci kanalizacyjnej i wodociàgowej. W trakcie prac okaza∏o si´, ˝e jest to niemo˝liwe. Najpierw trzeba by∏o po∏o˝yç nowà sieç wodociàgowà i przy∏àczyç do niej wszystkie posesje
a dopiero po tym rozpoczàç prace przy sieci kanalizacyjnej. Zadanie to by∏o bardzo trudne i z∏o˝one.
Wielokrotnie dochodzi∏o bowiem do sytuacji, ˝e
po uruchomieniu odcinka nowego wodociàgu cz´Êç
posesji do niego pod∏àczonych mia∏a wod´, a cz´Êç
by∏a jej pozbawiona. Skutkiem tego by∏y takie, powszechnie komentowane „obrazki”, ˝e wykonywano
wykopy kilkakrotnie w tym samym miejscu. Prac
tych nie mo˝na by∏o wczeÊniej przewidzieç. Sieç
na tej ulicy po∏o˝ona by∏a bowiem kilkadziesiàt lat temu i nie zosta∏a ona w∏aÊciwie wykonana i zinwentaryzowane geodezyjnie. Z tych samych przyczyn nale˝a∏o wykonaç dodatkowe prace przy przy∏àczach
do posesji. W wielu przypadkach nie mo˝na by∏o zlokalizowaç przy∏àcza albo okazywa∏o si´, ˝e jest ono
w zupe∏nie innym miejscu ni˝ na mapach. Dodatkowo w trakcie realizacji inwestycji wykonano wiele
prac poza planowanym zakresem. Korzystajàc z okazji, ˝e wykonywane by∏y wykopy w pasie drogowym
remontowano równie˝ te odcinki kanalizacji, które
nie by∏y planowane oraz wykonano wiele nowych odcinków wodociàgów i kanalizacji sanitarnej. Przyczynà przed∏u˝ajàcych si´ prac by∏o równie˝ wykonywanie kanalizacji teleinformatycznej. W poprzednim
numerze naszego pisma informowaliÊmy Paƒstwa
o planach gminy w zakresie po∏àczenia wszystkich
jednostek siecià Êwiat∏owodowà i umo˝liwienie
w przysz∏oÊci korzystania przez mieszkaƒców Czernikowa z internetu w oparciu o Kujawsko-Pomorskà
Sieç Informatycznà. Nie bez znaczenia w kwestii
przed∏u˝ania si´ prac by∏y warunki atmosferyczne.
Tegoroczne lato nie rozpieszcza∏o pogodà i wielokrotnie z powodu intensywnych opadów niemo˝liwym
by∏o prowadzenie prac.
Mam nadziej´, ˝e w niniejszym artykule uda∏o mi
si´ wyjaÊniç spraw´ przed∏u˝enia realizacji wspomnianej inwestycji. Zgodnie z umowà ma byç ona zakoƒczona do 30 listopada i wszystko wskazuje na to,
˝e termin ten nie jest zagro˝ony. Wszystkim mieszkaƒcom dzi´kujemy za wyrozumia∏oÊç i rzeczowe podejÊcie do tej sprawy, jednoczeÊnie przepraszamy
za niedogodnoÊci i utrudnienia, które ich spotka∏y.
P. M.
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Fundusz Wsparcia
Nawiàzujàc do artyku∏u z poprzedniego numeru kwartalnika „Dwa S∏owa”
pt.: „Biedna gmina Czernikowo”, chcielibyÊmy
poinformowaç, ˝e nasza gmina otrzyma∏a
w ramach wspomnianego wówczas Funduszu
Wsparcia Êrodki finansowe w wysokoÊci
510 tys. z∏ na remont czterech odcinków drogowych.
Fundusz Wsparcia jest autorskim pomys∏em
samorzàdu województwa i zosta∏ utworzony
w celu wspierania najbiedniejszych gmin regionu. Przy czym poziom biedy jest mierzony
w tym przypadku poprzez wskaênik dochodów
w∏asnych gminy, przypadajàcych na mieszkaƒca. Zadaniem Funduszu jest finansowanie
przede wszystkim niewielkich inwestycji, które
majà charakter prorozwojowy. I tak mo˝e to byç
na przyk∏ad remont drogi, bàdê budowa odcinka wodociàgu, przy czym katalog przedsi´wzi´ç
nie jest zamkni´ty, co daje samorzàdom wi´ksze
pole do dzia∏ania. W tym roku Fundusz zosta∏
uruchomiony po raz pierwszy, a kwota jaka zosta∏a przeznaczona na pomoc dla najbiedniej-

Oczyszczalnie
przydomowe
Wàtek oczyszczalni przydomowych by∏ ju˝ wielokrotnie poruszany na ∏amach naszego pisma.
Podobnie jest i tym razem. Przypomnijmy, ˝e
na ten rok planowana by∏a budowa 50 urzàdzeƒ
tego typu, rozmieszczonych przy indywidualnych gospodarstwach na terenie ca∏ej gminy,
i tyle te˝ zosta∏o podpisanych umów wst´pnych.
Jednak po rozstrzygni´ciu przetargu, co mia∏o
miejsce w lipcu br., lista ch´tnych zosta∏a zweryfikowana, na skutek czego liczba obiektów
zmniejszy∏a si´ z 50 do 45. Wynika to z tego, i˝
cz´Êç osób zrezygnowa∏a z powodu braku Êrodków na pokrycie wk∏adu w∏asnego inwestycji.
Wykonawcà przedsi´wzi´cia zosta∏o przedsi´biorstwo, które budowa∏o oczyszczalnie w roku

Targowisko już na nowym
miejscu
W poprzednim numerze naszego pisma informowaliÊmy Paƒstwa o podpisaniu mi´dzy Gminà Czernikowo a Paƒstwem Kwiatkowskimi porozumienia, na podstawie którego targowisko
zostanie przeniesione z „centrum” Czernikowa
na dzia∏k´ Paƒstwa Kwiatkowskich przy ul. Kolejowej. Informacja ta wywo∏a∏a wÊród mieszkaƒców naszej gminy wiele emocji. Cz´Êç wyra˝a∏a obawy co do jego dalszego funkcjonowania,
wró˝àc mu rych∏y upadek, natomiast osoby ma-
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szych jednostek to 10 mln z∏. Nale˝y jeszcze dodaç, ˝e w bie˝àcym roku wsparcie uzyska∏o 25
projektów z ró˝nych gmin, w tym z gminy Czernikowo.
Projekt zaproponowany przez naszà gmin´ dotyczy∏ przebudowy odcinków drogowych w Makowiskach, Liciszewach, Ograszce i Steklinku
o ∏àcznej d∏ugoÊci 5,36 km. Wszystkie te drogi
majà dla gminy strategiczne, ponadlokalne znaczenie, gdy˝ sà ∏àcznikami dróg powiatowych
lub sàsiednich gmin i powiatów. Dlatego ich dobra jakoÊç jest wa˝na zarówno dla rozwoju gospodarczego, jak równie˝ dla bezpieczeƒstwa
uczestników ruchu drogowego. Wszystkie wymienione odcinki posiadajà nawierzchni´ z kruszywa, która zgodnie z projektem zostanie odpowiednio oczyszczona, uzupe∏niona i pokryta
emulsjà asfaltowà. To tzw. metoda wg∏´bnego
bitumowania. Ca∏e przedsi´wzi´cie, na które
∏àcznie przeznaczono kwot´ ponad 900 tys z∏ z∏,
zostanie zakoƒczone w paêdzierniku br., a wykonawcà robót, wy∏onionym na drodze przetargu
nieograniczonego, jest Przedsi´biorstwo Robót
Drogowych z Lipna.
D. Â.

ubieg∏ym, czyli firma „BEHRENDT” – Grupa
SBS z Brodnicy, a jego ca∏kowita wartoÊç to blisko 590 tys. z∏. Wszystkie urzàdzenia powstanà
do koƒca roku, a ich w∏aÊciciele b´dà musieli
pokryç tylko okreÊlony procent kosztów budowy, zgodnie z zawartymi wczeÊniej umowami.
W tym miejscu nale˝y tak˝e wspomnieç o tym,
˝e gmina ubiega si´ o przyznanie preferencyjnej po˝yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na realizacj´ tego zadania.
Na sam koniec dodajmy, ˝e du˝y popyt sprawi∏,
i˝ na przysz∏y rok równie˝ zaplanowano budow´
oczyszczalni przyzagrodowych, w zwiàzku z tym
osoby zainteresowane mogà zg∏aszaç si´
do Urz´du Gminy w Czernikowie, w celu dokonania wst´pnych zapisów na list´ ch´tnych.
D. Â.

jàce swoje nieruchomoÊci przy ulicach: Strumykowej i Mickiewicza, obawia∏y si´ o przejezdnoÊç ulic w zwiàzku z du˝ym nap∏ywem sprzedajàcych i kupujàcych, szczególnie tych handlujàcych zwierz´tami. W tej drugiej sprawie
do Urz´du Gminy wp∏yn´∏o pismo podpisane
przez mieszkaƒców wspomnianych ulic, w którym protestowali przeciwko ulokowaniu targowiska w tym miejscu, a w szczególnoÊci wskazywali na zagro˝enia z tym zwiàzane. W celu za∏agodzenia konfliktu w tej sprawie zorganizowano
w Urz´dzie Gminy spotkania m. in. z radnymi
i z w∏aÊcicielami nieruchomoÊci le˝àcych
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przy w/w ulicach. WyjaÊniono na nich wszystkie
okolicznoÊci i fakty zwiàzane z nowà lokalizacjà
targowiska oraz starano si´ rozwiaç wàtpliwoÊci
dotyczàce ca∏ej sprawy. W ka˝dym z tych spotkaƒ uczestniczy∏ Pan Marek Kwiatkowski, który zapewni∏, ˝e b´dzie prowadzi∏ swojà dzia∏alnoÊç w sposób jak najmniej ucià˝liwy dla mieszkaƒców.
Od wspomnianych wydarzeƒ min´∏y ju˝ ponad
dwa miesiàce. Zgodnie z planami Paƒstwa
Kwiatkowskich „jarmarki” odbywajà si´ w ka˝dà Êrod´. Cieszà si´ one nadal du˝ym zainteresowaniem i to nie tylko mieszkaƒców naszej
gminy. Obawy mieszkaƒców ul. Strumykowej
i Mickiewicza okaza∏y si´ bezpodstawne. W naszej ocenie nowa lokalizacja jest du˝o lepsza
od dotychczasowej. Paƒstwo Kwiatkowscy cià-

gle ulepszajà plac targowy i starajà si´, aby spe∏nia∏ on standardy przewidziane dla takich
miejsc. W trakcie funkcjonowania „jarmarku”
na nowym miejscu pojawi∏ si´ ma∏y problem.
Mieszkaƒcy ul. Kolejowej w dni targowe mieli
utrudniony dojazd do swoich posesji przez zaparkowane samochody. W∏adze gminy chcàc
rozwiàzaç tà spraw´ zwróci∏y si´ do Wojewódzkiego Zarzàdu Dróg z wnioskiem o postawienie
na tej ulicy znaków „zakaz zatrzymywania”
w Êrody. Po dwóch tygodniach od ich umieszczenia problem zosta∏ rozwiàzany. Osoby odwiedzajàce targowisko parkujà teraz na placu
przy bocznicy kolejowej bàdê na parkingu, który Paƒstwo Kwiatkowscy wyznaczyli na swojej
dzia∏ce naprzeciwko wjazdu na plac targowy.
P. M.

Do szkoły wrócić czas

strojów. Osoby najubo˝sze, które mia∏y dochód
mniejszy od 351 z∏ na cz∏onka rodziny mog∏y
ubiegaç si´ o dofinansowanie na ten cel w wysokoÊci 50 z∏. ¸àcznie z tej formy pomocy skorzysta∏o 388 uczniów z terenu naszej gminy. Rodzice, których dzieci chodzà do szko∏y wiedzà bardzo dobrze, ˝e zakup jednolitego stroju jest niewielkim wydatkiem w porównaniu z innymi
kosztami koniecznymi do poniesienia na poczàtku roku szkolnego. Znacznie wi´ksze koszty
stanowi zakup podr´czników. Rodzice uczniów
klas 0-3, z rodzin, których dochód na osob´ by∏
ni˝szy od 351 z∏ mogli ubiegaç si´ o dofinansowanie na ten cel. Kwota wsparcia uzale˝niona
by∏a od klasy, do której ucz´szcza dziecko i wynosi∏a od 70 z∏ w przypadku „0” do 170 z∏ w przypadku kl. 3. Z tej formy pomocy skorzysta∏o
w naszej gminie 171 uczniów.

Wrzesieƒ jest miesiàcem, który m∏odszej cz´Êci
naszego spo∏eczeƒstwa kojarzy si´ wy∏àcznie
z koniecznoÊcià powrotu do szko∏y. Perspektywa
ta najcz´Êciej nie jest przyjmowana z zadowoleniem. Równie˝ dla rodziców jest to trudny czas,
szczególnie zaÊ dla tych, którzy prowadzà swoje
pociech pierwszy raz do szko∏y. Poza tym powrót
do nauki oznacza wzmo˝one wydatki dla bud˝etów domowych.
W tym roku nauk´ w szko∏ach na terenie naszej gminy rozpocz´∏o prawie 1.400 uczniów,
najwi´cej w Zespole Szkó∏ w Czernikowie 535
uczniów (464 w Gimnazjum, 71 w Liceum)
i Szkole Podstawowej w Czernikowie 410
uczniów. Najmniej dzieci ucz´szcza do Szko∏y
Podstawowej w Steklinie – 85. W pozosta∏ych
szko∏ach uczy si´ odpowiednio: Szko∏a Podstawowa w Makowiskach – 94 uczniów, Szko∏a Podstawowa w Mazowszu – 128 uczniów, Szko∏a
Podstawowa w Osówce – 132 uczniów. Dodatkowo 42 dzieci ucz´szcza do przedszkola. Z przedstawionych danych wynika, ˝e uwzgl´dniajàc
uczniów doje˝d˝ajàcych do szkó∏ w innych miejscowoÊciach, ok. 2.000 mieszkaƒców naszej gminy jest uczniami.
Rozpoczynajàcy si´ rok szkolny przyniós∏ zarówno nauczycielom jak i uczniom sporo nowoÊci. Najwi´kszà i najbardziej kontrowersyjnà
z nich jest jednolity strój. Wszystkie nasze placówki dostosowa∏y si´ do na∏o˝onego w tym zakresie obowiàzku. W okresie wakacji w porozumieniu z radami rodziców dyrektorzy wybrali
rodzaj i kolor „mundurków” i zamówili je u producenta. W przypadku naszej gminy ca∏e zamówienia realizowa∏a firma „WIPO-1” Pani Ma∏gorzaty WiÊniewskiej z Czernikowa. Wielu rodziców obawia∏o si´ kosztów zakupu jednolitych

Sprawà, która bardzo interesowa∏a wielu rodziców i uczniów z terenu naszej gminy by∏a kwestia dowozów do szkó∏. Podobnie jak w latach
poprzednich w celu wy∏onienia przewoênika
gmina zorganizowa∏a przetarg. Pomimo zamieszczenia informacji o nim w prasie, Internecie i Biuletynie Zamówieƒ Publicznych oferty
z∏o˝y∏y tylko dwie firmy tj PKS Toruƒ i Firma
„ADSAJ” z P∏ocka. Druga z tych firma zaproponowa∏ znacznie ni˝szà stawk´ za kilometr i z nià
zosta∏a podpisana umowa na transport dzieci
do szkó∏. Przewoênik ten Êwiadczy∏ us∏ugi
w tym zakresie na terenie naszej gminy w roku
szkolnym 2005/2006. Zna on dobrze ten teren,
a poza tym zatrudni∏ kierowców, którzy wykonywali transport w poprzednim roku. Majàc
na uwadze wskazane okolicznoÊci nale˝y mieç
nadziej´, ˝e us∏ugi transportowe b´dà wykonywane rzetelnie i zgodnie z wymogami bezpieczeƒstwa.
P. M.
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Monitoring w szkołach
Obserwujàc obecnà sytuacj´ spo∏ecznà w kraju
mo˝na dojÊç do wniosku, ˝e przemoc oraz patologie, zw∏aszcza wÊród m∏odzie˝y, stajà si´ zjawiskami coraz bardziej powszechnymi. Co gorsza
problem ten dotyczy bardzo cz´sto placówek publicznych, jakimi sà szko∏y. W celu zapobiegania
i walki z sytuacjami zagra˝ajàcymi bezpieczeƒstwu osób przebywajàcych na terenie szkó∏, Ministerstwo Edukacji Narodowej wyda∏o rozporzàdzenie w sprawie uruchomienia programu
„Monitoring wizyjny w szko∏ach i placówkach”,
którego zadaniem jest dofinansowywanie tworzenia systemów monitorujàcych w szko∏ach
i placówkach. Ministerstwo przyj´∏o, ˝e maksymalne wysokoÊci pomocy b´dà wynosiç odpowiednio: 6.400 z∏ dla szkó∏ podstawowych
oraz 12.000 z∏ dla zespo∏ów szkó∏. Nale˝y jednak
zaznaczyç, i˝ za∏o˝ono równie˝, ˝e priorytetowo
potraktowane zostanà szko∏y z liczbà uczniów
przekraczajàcà 200 osób.
W celu wykonania ministerialnego rozporzàdzenia, Kujawsko-Pomorski Kurator OÊwiaty
og∏osi∏ konkurs na realizacj´ projektów w wy˝ej
wymienionym zakresie. Ca∏a procedura przedstawia∏a si´ nast´pujàco. Najpierw dyrektorzy
szkó∏ zg∏aszali do Urz´du Gminy potrzeb´ insta-

W „Dwóch Słowach“
o pomocy społecznej
Realizacja programu „Pomoc paƒstwa w zakresie do˝ywiania”
Nie zmieni∏y si´ zasady realizacji przez Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej programu wieloletniego „Pomoc paƒstwa w zakresie do˝ywiania”. Z tej formy pomocy mogà korzystaç rodziny, w których dochód na osob´ nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osob´
w rodzinie – tj. kwoty 526,50 z∏.
W okresie od stycznia 2007 r. do wrzeÊnia 2007
r. z pomocy w formie zakupu posi∏ków w szko∏ach korzysta 698 uczniów szkó∏ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Pomocà w formie zasi∏ku celowego na zakup
posi∏ku lub ˝ywnoÊci obj´tych jest 25 rodzin.
W ramach powy˝szego programu w paêdzierniku br przewidujemy uruchomienie punktu wydawania goràcych posi∏ków w Szkole Podstawowej w Makowiskach oraz doposa˝enie w sprz´t
istniejàcych sto∏ówek szkolnych. Na powy˝szy
cel przewidywana jest dotacja celowa w wysokoÊci 24.000 z∏. W roku szkolnym 2007/2008 we
wszystkich naszych szko∏ach, z wy∏àczeniem
Szko∏y Podstawowej w Mazowszu (brak warunków technicznych) – b´dà wydawane dzieciom
goràce posi∏ki.
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lacji monitoringu na terenie ich placówki, a nast´pnie jednostka samorzàdu terytorialnego
po akceptacji pomys∏u przekazywa∏a do Kuratorium OÊwiaty zbiorczy wniosek o przyznanie
dotacji wraz z opinià policji lub stra˝y miejskiej.
W przypadku naszej gminy potrzeb´ wprowadzenia monitoringu zg∏osili dyrektorzy dwóch
szkó∏: Szko∏y Podstawowej im. K. K. Baczyƒskiego w Czernikowie oraz Zespo∏u Szkó∏
w Czernikowie. Koszt monta˝u monitoringu wed∏ug kosztorysu wyniós∏ odpowiednio ok. 16 tys
z∏ dla Szko∏y Podstawowej oraz 44 tys z∏ dla Zespo∏u Szkó∏.
Impulsem do takiego przedsi´wzi´cia sta∏y si´
przypadki dewastacji na terenach tych placówek oraz w ich najbli˝szym otoczeniu, a tak˝e
prawdopodobieƒstwo zaistnienia zdarzeƒ mogàcych zagra˝aç zdrowiu i bezpieczeƒstwu
uczniów i pracowników. Chodzi tu m.in. o ró˝ne
bójki, urazy podczas przerw oraz pojawienie si´
u˝ywek. Monitoring daje mo˝liwoÊç zapobiegania, jak równie˝ szybkiej interwencji w przypadku zagro˝enia oraz szybkie uj´cie „winnego”.
W chwili obecnej oczekujemy na wyniki konkursu i mamy nadziej´, ˝e pomys∏ przedstawiony przez gmin´ (na wniosek szkó∏) zostanie rozpatrzony pozytywnie przez Kuratorium.
D. Â.
Realizacja programu „Dostarczanie ˝ywnoÊci dla najubo˝szej ludnoÊci Unii Europejskiej”.
W roku bie˝àcym w ramach powy˝szego programu Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
otrzyma∏ 15.816 kg ˝ywnoÊci (cukier, mleko, ser
topiony, màka, ser ˝ó∏ty, p∏atki kukurydziane,
makaron). Z tej formy pomocy sukcesywnie korzysta 160 rodzin, spe∏niajàcych kryteria
do przyznania Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej.
Dodatkowo z W∏oc∏awskiej Diecezji „Caritas”
otrzymaliÊmy 2.250 kg ˝ywnoÊci, która zosta∏a
przekazana 200 najubo˝szym rodzinom z naszej
Parafii.
„Uczeƒ na wsi”
We wrzeÊniu br nasza gmina wyrazi∏a gotowoÊç
wstàpienia w rol´ realizatora obszaru A pilota˝owego programu „Uczeƒ na wsi – pomoc w zdobyciu wykszta∏cenia przez osoby niepe∏nosprawne zamieszkujàce gminy wiejskie”.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach powy˝szego programu mogà ubiegaç si´ osoby
niepe∏nosprawne, pobierajàce nauk´ w szkole
podstawowej, gimnazjum lub w szko∏ach ponadgimnazjalnych, posiadajàce sta∏e zameldowanie
na terenie gminy.
Dofinansowanie przeznaczone jest na:
1) zakup przedmiotów u∏atwiajàcych lub
umo˝liwiajàcych nauk´,
2) pokrycie kosztów uczestnictwa w zaj´ciach majàcych na celu podniesienie sprawno-
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Êci fizycznej lub psychicznej,
3) kursów doszkalajàcych w zakresie programu nauczania oraz kursów j´zykowych,
4) kosztów zwiàzanych z dost´pem do Internetu (instalacja, abonament),
5) wyjazdów organizowanych w ramach zaj´ç
szkolnych.
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki sk∏ada si´ w Gminnym OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej
– do dnia 30 wrzeÊnia, ka˝dego roku realizacji
programu.
Program realizowany jest na terenie ca∏ego
kraju w gminach wiejskich, na terenie, których

znajdujà si´ wy∏àcznie wsie lub w gminach
miejsko-wiejskich na terenie, których znajdujà
si´ wy∏àcznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkaƒców, od dnia 1 wrzeÊnia 2007 roku do 30
czerwca 2010 r.
We wrzeÊniu br do Gminnego OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej wp∏yn´∏o 60 wniosków o dofinansowanie kosztów nauki.
Do 15 paêdziernika gmina z∏o˝y w Oddziale
PFRON w Toruniu wymaganà dokumentacj´
o przyznanie Êrodków finansowych na realizacj´
powy˝szego programu.
M. Sztuka

Nasz czernikowski
wandalizm
W bie˝àcym numerze naszego kwartalnika po-

nia. Prosimy Paƒstwa o nie pozostawanie biernymi w tej sprawie. Nie pozwólmy aby „czarne
owce” naszej spo∏ecznoÊci lokalnej czu∏y si´
bezkarne. Brak reakcji na takie zdarzenie mo˝e
dotknàç nas i naszych najbli˝szych. Trudno bowiem oczekiwaç od innych reakcji na przypadki
∏amania prawa w sytuacji gdy samemu nic si´
nie robi aby je wyeliminowaç. Tylko „t´pienie”
takich zachowaƒ w zarodku pomo˝e nam uchroniç si´ w przysz∏oÊci przed zdarzeniami, które
mogà byç znacznie bardziej niebezpieczne. Osoby, które chcia∏yby przekazaç informacje na ten
temat prosimy o kontakt z Posterunkiem Policji
w Czernikowie albo z Urz´dem Gminy w Czernikowie. Zapewniamy anonimowoÊç osobom, które chcia∏yby to sobie zastrzec.
Nast´pnym zdarzeniem, które bardzo zbulwersowa∏o mieszkaƒców naszej gminy jest kradzie˝
elementów z metali kolorowych z cmentarza
w Czernikowie. Niezidentyfikowani dotàd
sprawcy na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia zbezczeÊcili naszà lokalnà nekropoli´ dokonujàc
tych czynów. Podobne zdarzenie mia∏y miejsce
w sàsiednich miejscowoÊciach. Podobnie jak
w przypadku stadionu zwracamy si´ z apelem
o przekazywanie wszelkich informacji, które
mog∏yby przyczyniç si´ do uj´cia sprawcy czy
sprawców tego przest´pstwa. Ponadto prosimy
o interweniowanie w przypadku zaobserwowania takich zdarzeƒ. Nie trzeba tego robiç osobiÊci. Wystarczy zawiadomiç Policje, która podejmie odpowiednie dzia∏ania.
P. M.

informowaliÊmy Paƒstwa o oddaniu do u˝ytku
stadionu sportowego w Czernikowie. W naszej
ocenie jest to dobra wiadomoÊç nie tylko dla
w∏adz naszej gminy, ale przede wszystkim dla
jej mieszkaƒców. Wspomniany obiekt sportowy
przeznaczony jest dla ca∏ej naszej spo∏ecznoÊci
szczególnie zaÊ dla m∏odszej jej cz´Êci. Dzi´ki
niemu m∏odzie˝ z terenu naszej gminy b´dzie
mi∏a mo˝liwoÊç realizowania swoich pasji i zainteresowaƒ sportowych w warunkach, których
mo˝e im pozazdroÊciç wielu mieszkaƒców naszego województwa. Niestety okaza∏o si´, ˝e sà
wÊród nas osoby, które nie szanujà pracy innych
osób i nie sà zainteresowane, aby taki obiekt istnia∏ na terenie naszej gminy. W kilka dni po oddaniu stadionu do u˝ytku murawa stadionu zosta∏a bowiem cz´Êciowo zniszczona przez osob´,
która wjecha∏a na nià samochodem osobowym.
Wspomniane zdarzenie mia∏o miejsce w dniu 13
wrzeÊnia 2007 r. ok. godz 21.30. Sprawca zdarzenia porusza∏ si´ prawdopodobnie samochodem
marki Fiat 126P. Pracownicy Urz´du Gminy
zg∏osili to zdarzenie Policji, w chwili obecnej
trwajà czynnoÊci majàce na celu ustalenie jego
sprawcy. Zwracamy si´ z apelem do mieszkaƒców naszej gminy w szczególnoÊci zaÊ Czernikowa o przekazywanie nam informacji dotyczàcych tego zdarzenia. Podejrzewamy, ˝e sà osoby,
które wiedzà kto móg∏ spowodowaç te zniszcze-

Iluminacja zewnętrzna
Kościoła p. w. św
Bartłomieja
Dzi´ki staraniom duszpasterzy parafii: ks. Proboszcza Piotra Sio∏kowskego i ks. Janusza Ma∏eckiego oraz ˝yczliwoÊci i ofiarnoÊci parafian, 26 sierpnia 2007 oÊwietlenia zewn´trznego,
czyli iluminacji, doczeka∏ si´ koÊció∏ parafialny

p. w. Êw. Bart∏omieja w Czernikowie. Obecna
Êwiàtynia w g∏ównej swej cz´Êci zosta∏a zbudowana w 1370 roku, na miejscu poprzedniej z roku 1309. Zewn´trzne pi´kno koÊcio∏a czernikowskiego zas∏uguje na jego oÊwietlenie.
W UroczystoÊç NMP Cz´stochowskiej po Apelu
Jasnogórskim nastàpi∏o uroczyste za∏àczenie
lamp podÊwietlajàcych bry∏´ koÊcielnà. KoÊció∏
parafialny pod wezwaniem Êw. Bart∏omieja
w Czernikowie niewàtpliwie stanowi wizytówk´
Czernikowa. Jest najstarszym i zdecydowanie
najpi´kniejszym obiektem zabytkowym miej-
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scowoÊci i gminy. Pi´kne podÊwietlenie koÊcio∏a
z pewnoÊcià podkreÊla znaczenie tego miejsca
i wzbudza du˝e zainteresowanie, tak˝e tych,
którzy przeje˝d˝ajà w pobli˝u znajdujàcà si´
krajowà dziesiàtkà Warszawa – Toruƒ.
Bogu niech b´dà dzi´ki, ˝e to dzie∏o uda∏o si´

doprowadziç do szcz´Êliwego fina∏u. Niech te˝
sprawi, aby wszyscy promieniowali takim Êwiat∏em, jak promieniuje nasz koÊció∏.
Iluminacja – s∏owo to bardzo stare, ale w ostatnich czasach znów wraca do obiegu j´zyka. Tym,
co si´ w du˝ym stopniu do tego przyczyni∏o, to
instalacja emiterów Êwiat∏a, majàcych na celu
podÊwietlenie danego obiektu i ukazanie jego
pi´kna – nocà. Iluminacja ma ró˝ne znaczenia,
ale zawsze odnosi si´ do Êwiat∏a. Ju˝ Êw. Augustyn mówi∏, ˝e: prawdy wieczne mo˝na w pe∏ni
poznaç tylko dzi´ki iluminacji, czyli nadprzyrodzonemu Êwiat∏u udzielonemu umys∏owi przez
Boga. Jednak˝e w naszych czasach g∏ównie odnosi si´ do oÊwietlenia obiektów architektonicznych, majàcego na celu uczynienie ich widocznych nocà, wyeksponowanie, tworzenie nastroju oraz pokazanie istotnych detali. Dotyczy za-
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równo zewn´trznych cz´Êci budynków jak
i wn´trz np. obiektów sakralnych.
Âwiat∏o, oÊwietlenie zajmuje w Liturgii KoÊcio∏a bardzo wa˝ne miejsce, szczególnie w obrz´dzie poÊwiecenia o∏tarza koÊcio∏a, oraz w Liturgii Wigilii Paschalnej w Wielkà Noc. Âwiat∏o jako symbol jest desygnatem wielu rzeczywistoÊci. Jego niezwyk∏e znaczenie polega na tym, ˝e
jest ono warunkiem wszelkich spostrze˝eƒ wizualnych. W nim objawia si´ pi´kno i niezale˝ny
od cz∏owieka porzàdek we wszechÊwiecie.
Swym dzia∏aniem jest ono w stanie przeniknàç
nawet tego, kto jest pozbawiony wzroku. Samo
jednak, mimo przeprowadzonych badaƒ naukowych i z∏o˝onych analiz fizykalnych, pozostaje
dla cz∏owieka ciàgle niezg∏´bionà tajemnicà.
Wszyscy znajà dzia∏anie Êwiat∏a, lecz nikt poza
Stwórcà nie zna jego istoty. Ono jak wszystko inne pochodzi od Boga i tak jak ca∏e stworzenie
na niego równie˝ wskazuje. Dlatego te˝ Êwiat∏o
jest szczególnym znakiem Boga: jako najbardziej niematerialne zjawisko ca∏ego stworzenia
jest odpowiednim symbolem duchowoÊci Boga;
ukazuje coÊ z Boga samego.
W Biblii Êwiat∏oÊç jest równie˝ atrybutem Boga; szatà, w którà On si´ przyodziewa (por.
Ps 104, 2), „S∏oƒcem sprawiedliwoÊci” (por.
Ml 3, 20). Eschatologiczna Êwiat∏oÊç realizuje si´
wraz z przyjÊciem Chrystusa. Wówczas „lud,
który siedzia∏ w ciemnoÊci, ujrza∏ Êwiat∏o wielkie” (Mt 4, 16), bo jest to „Êwiat∏o na oÊwiecenie
pogan” (¸k 2, 32). To objawienie si´ Jezusa jako
Êwiat∏oÊci – gdy˝ sam powiedzia∏: „Ja jestem
Êwiat∏oÊcià Êwiata” (J 8, 12; 9, 5) – uwypukla antytez´: Êwiat∏o – ciemnoÊci. Âwiat∏oÊç oznacza
królestwo Chrystusa CiemnoÊç natomiast jest
synonimem królestwa szatana, czyli z∏a i nieprawoÊci. ChrzeÊcijanin jest depozytariuszem Êwiat∏oÊci; ˝yjàc jak prawdziwy syn Êwiat∏a sprawia,
˝e ono promieniuje na innych.
Âwiat∏o to równie˝ znak czuwania i gotowoÊci
na przyjÊcie Pana (por.: Mt 25, 1-12; ¸k 12, 35).
Rozwijajàc t´ myÊl, mo˝na dostrzec równie˝
w iluminacji prefigur´ stanu ostatecznego, w∏aÊciwego niebieskiemu Jeruzalem, którego budynek koÊcielny symbolizuje. Zgodnie z tekstem Ap 21, 22-23, Êwiat∏o jest wyrazem chwa∏y
Boga, która oÊwietla Jerozolim´ oraz symbolizuje jedynà lamp´ miasta, czyli Baranka. KoÊció∏
z iluminacjà zewn´trznà mo˝e wi´c si´ staç wyrazem t´sknoty do Niebieskiego Jeruzalem;
znakiem na który ka˝dy zwraca uwag´. Wierzàcemu w Chrystusa przypomina o Jego obecnoÊci poÊród swego ludu, natomiast dla innych
mo˝e staç si´ przyczynà do odkrywania pi´kna,
którego êród∏em jest sam Bóg. Taki zamiar
przyÊwieca ka˝dej instalacji iluminacji zewn´trznej.
Ks. Janusz Ma∏ecki
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Z życia parafii Czernikowo
1/ W okresie wakacyjnym trwa∏y na plebani
remonty – wymiana okien, drzwi, remont
kuchni oraz malowanie wszystkich pomieszczeƒ.
2/ Pod koniec lipca rozpocz´∏y si´ prace
nad przygotowaniem nowego parkingu koÊcielnego, który b´dzie si´ znajdowa∏ za kaplicà pogrzebowà.
3/ 23 sierpnia, dzi´ki pomocy Stra˝y Po˝arnej z Czernikowa, zosta∏y przywiezione z Caritas we W∏oc∏awku dary ˝ywnoÊciowe dla najbiedniejszych rodzin i osób: 100 kg cukru, 1200 l mleka, 500 kg makaronu, 200 kg
màki i tyle˝ samo kaszy. Dary zosta∏y przekazane do Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Czernikowie, który obdarzy∏ nimi ponad 200 osób i rodzin.
4/ 24 sierpnia odby∏ si´ doroczny Odpust parafialny ku czci Êw. Bart∏omieja Aposto∏a. Sum´ odpustowà odprawi∏ i homili´ wyg∏osi∏ Ks.
Pra∏at Stefan Spychalski z Lubienia Kujawskiego.
5/ 26 sierpnia 40-te urodziny obchodzi∏ ks.
Piotr Sio∏kowski, proboszcz Parafii Czernikowo. W tym te˝ dniu podczas Apelu Jasnogórskiego o godzinie 21.00 odby∏ si´ uroczystoÊç
iluminacji zewn´trznej koÊcio∏a czernikowskiego – patrz artyku∏ ks. Janusza Ma∏eckiego.
6/ 3 wrzeÊnia rozpoczà∏ si´ nowy rok szkolny.
Msz´ Êwi´tà w Osówce odprawi∏ ks. prefekt,

Wybory do Młodzieżowej
Rady Gminy Czernikowo
W pierwszym tegorocznym numerze naszego pisma poinformowaliÊmy Paƒstwa o planach powo∏ania M∏odzie˝owej Rady Gminy.
Zamierzenia w tym zakresie zosta∏y sfinalizowane podj´ciem w dniu 10 kwietnia 2007 r.
przez Rad´ Gminy w Czernikowie uchwa∏y,
która powo∏a∏a tà instytucj´ i nada∏a jej statut.
Zgodnie z nim do jej zadaƒ nale˝y:
1/ opiniowanie projektów uchwa∏ Rady Gminy w Czernikowie mogàcych mieç wp∏yw
na warunki 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 samorzàdnoÊci,
5/ prezentacja potrzeb m∏odzie˝y w∏adzom
Gminy Czernikowo,
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a w Steklinie – ks. proboszcz. Potem duszpasterze czernikowscy razem z w∏adzami gminy
uczestniczyli w rozpocz´ciu roku szkolnego
w Osówce, Steklinie, Czernikowie – w Szkole
Podstawowej i Zespole Szkó∏.
7/ 9 wrzeÊnia odby∏y si´ w Czernikowie Do˝ynki Gminno-Parafialne. Rozpocz´∏y si´
Mszà Êwi´tà w koÊciele parafialnym, a po poÊwi´ceniu wieƒców do˝ynkowych, chlebów
i koszów owoców i warzyw korowód przeszed∏
ze Êwiàtyni na boisko szkolne na dalsze punkty programu do˝ynkowego – patrz artyku∏
i zdj´cia ks. Piotra Sio∏kowskiego.
8/ Przedstawiciele Parafii i Gminy uczestniczyli te˝ w Do˝ynkach Diecezji W∏oc∏awskiej,
które odby∏y si´ równie˝ 9 wrzeÊnia w Wierzchach ko∏o Uniejowa.
9/ We wrzeÊniu wyremontowano gara˝ parafialny i zamontowano nowe drzwi oraz odnowiono ∏azienk´ na plebani.
10/ Pod koniec wrzeÊnia nastàpi∏a zmiana
na stanowisku koÊcielnego parafii Czernikowo. Nowym koÊcielnym zosta∏ pan Ireneusz
Pryl.
11/ Parafia Czernikowo ma nowà drugà stron´ internetowà (w fazie tworzenia): www.parafiaczernikowo.pl, a w niedalekiej przysz∏oÊci
ma zaczàç ukazywaç si´ miesi´cznik parafialny.
12/ Na prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika
trwa wymiana pieca w domu parafialnym (wikariatce) z mia∏owego na ekogroszek.
Opracowa∏: ks. proboszcz Piotr Sio∏kowski
6/ wspó∏praca z samorzàdami uczniowskimi,
7/ inicjowanie dzia∏aƒ s∏u˝àcych rozwojowi
lokalnemu, w tym wnioskowanie w tych sprawach do Rady Gminy, Rady Powiatu, samorzàdowych organów wykonawczych, jednostek gospodarczych i organizacji pozarzàdowych gminy.
M∏odzie˝owa Rada Gminy podobnie
jak „doros∏a” Rada Gminy ma liczyç 15 cz∏onków. Jej kadencja trwaç b´dzie 4 lata liczàc
od dnia wyborów, przy czym wybory do niej
muszà si´ odbyç w ciàgu 3 miesi´cy od wyborów do Rady Gminy. Z powy˝szego wynika, ze
M∏odzie˝owa Rada Gminy, która zostanie wybrana w tym roku b´dzie mia∏a kadencj´
skróconà do 3 lat. Bierne prawo wyborcze, tj
prawo kandydowania i bycia wybieranym,
majà wszyscy mieszkaƒcy gminy Czernikowo
w wieku 14 – 18 lat, stale zamieszkali na jej terenie. Natomiast czynne prawo wyborcze tj
prawo g∏osowania majà wszyscy mieszkaƒcy
gminy w wieku 13 – 21 lat, stale zamieszkali
na terenie gminy Czernikowo. Wybory cz∏onków Rady sà bezpoÊrednie (cz∏onków Rady
wybiera si´ bezpoÊrednio spoÊród zg∏oszonych kandydatów) i odbywajà si´ w g∏osowa-
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niu tajnym. G∏osowaç mo˝na tylko osobiÊcie
po okazaniu dokumentu to˝samoÊci ze zdj´ciem (np. legitymacja szkolna lub studencka,
prawo jazdy, dowód osobisty, paszport). G∏osowanie odbywa si´ za pomocà kart do g∏osowania. W celu przeprowadzenia wyborów Wójt
Gminy powo∏uje Gminnà Komisj´ Wyborczà,
do zadaƒ której nale˝y:
1/ rejestrowanie kandydatów na cz∏onków
Rady,
2/ ustalenie listy kandydatów i podanie jej
do publicznej wiadomoÊci,
3/ ustalenie wzoru karty do g∏osowania wraz
z opisem sposobu g∏osowania i warunkami
wa˝noÊci g∏osu,
4/ zarzàdzenie drukowania kart do g∏osowania,
5/ rozpatrzenie protestów,
6/ ustalenie wyników wyborów i ich og∏oszenie.
Kandydatów na cz∏onków Rady mo˝e zg∏aszaç reprezentant grupy sk∏adajàcej si´ z co
najmniej 10 osób posiadajàcych czynne prawo
wyborcze do Rady. Technicznie b´dzie to wyglàdaç w ten sposób, ˝e osoba, która b´dzie
chcia∏a zg∏osiç kandydata w wyborach, pobiera ze strony internetowej gminy lub osobiÊcie
z Urz´du Gminy (pok. 17) list´, na której nale˝y zebraç podpisy osób popierajàcych kandydatur´. Po zebraniu odpowiedniej iloÊci podpisów poparcia, nale˝y jà dostarczyç do Urz´-

du Gminy (pok. 17).
Wójt Gminy Czernikowo zarzàdzeniem
z dnia 1 paêdziernika 2007 r. wyznaczy∏ dat´
wyborów na dzieƒ 16 listopada 2007 r. Informacja o nich poza niniejszym pismem, zamieszczona jest na stronie internetowej urz´du i oraz na tablicy og∏oszeƒ w Urz´dzie Gminy i poszczególnych so∏ectwach oraz Zespole
Szkó∏ w Czernikowie. Kandydatów wraz z listami poparcia nale˝y zg∏aszaç do 5 listopada
do godz. 14.00 w Urz´dzie Gminy
w Czernikowie (pok. 17). Zgodnie z przyj´tym statutem, nie mo˝na zg∏osiç kandydata,
który do dnia wyborów w∏àcznie ukoƒczy∏ 18
lat. G∏osowanie przeprowadzone zostanie
w dniu 16 listopada 2007 r. w Zespole Szkó∏
w Czernikowie w godzinach od 10-18. Za wybranych b´dà uwa˝ani ci kandydaci, którzy
otrzymajà najwi´kszà liczb´ g∏osów.
Zainteresowanych tà formà dzia∏alnoÊci spo∏ecznej prosimy o wzi´cie czynnego udzia∏u
w zarzàdzonych wyborach, zarówno przez
kandydowanie jak i g∏osowanie. Do w∏adz
gminy docierajà g∏osy, ˝e m∏odzie˝ nie ma
mo˝liwoÊci realizowania swoich pasji i zainteresowaƒ oraz, ˝e nikt nie liczy si´ z jej zdaniem i potrzebami. Wzi´cie udzia∏u w tych
wyborach pozwoli Wam mieç wp∏yw
na wszystkie sprawy, które Was dotyczà, majàce miejsce na terenie naszej gminy.
P. M.

Czernikowscy maturzyści
„ruszyli w świat“

Min´∏y ju˝ trzy lata od powstania Liceum
Ogólnokszta∏càcego w Czernikowie. Pierwsi
absolwenci opuÊcili mury naszej szko∏y i jest
to czas na podsumowanie trzyletniej pracy.
By∏a nadzieja na rozwój nowej szko∏y i czas
na wàtpliwoÊci – czy przetrwa, czy b´dà ch´tni do nauki. Sà trzy oddzia∏y klasowe z podzia∏em na grupy (rozszerzenie kulturowo-j´zykowe i ekonomiczno-j´zykowe) dla ka˝dego
z roczników. Du˝ym atutem szko∏y okaza∏a
si´ sprzyjajàca atmosfera i wyÊmienite warunki szkolne. Liceum posiada w∏asnà pracowni´ multimedialnà, gdzie uczniowie ch´tnie sp´dzajà czas po zaj´ciach lekcyjnych.
Ogó∏em do liceum ucz´szcza 61 uczniów. Biorà oni udzia∏ w zaj´ciach pozalekcyjnych, korzystajà z dowozów, otrzymujà ró˝norodne
stypendia, uzyskujà mi´dzynarodowe certyfikaty umiej´tnoÊci komputerowych, prawo
jazdy, uczestniczà w konkursach na ró˝nych
szczeblach osiàgajàc sukcesy. Po raz pierwszy
w historii szko∏y uczennicy liceum Annie Kowalskiej za osiàgni´cia edukacyjne w roku
szkolnym 2006/07 zosta∏o przyznane stypen-
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dium Prezesa Rady Ministrów.
Do matury podesz∏o 96 % uczniów, a zda∏o 89 % ze Êrednim wynikiem ze wszystkich
przedmiotów 53 %. Osiàgni´ty wynik jest du˝à zas∏ugà zarówno uczniów jak i nauczycieli.
Znane ju˝ sà wyniki rekrutacyjne: piàtka naszych absolwentów od paêdziernika b. r. rozpocznie studia na Uniwersytecie Miko∏aja Kopernika w Toruniu, kilkoro na Uniwersytecie
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w Wy˝szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy i Wy˝szej Szkole Bankowej w Toruniu.
JesteÊmy dumni z naszych absolwentów
i ˝yczymy im wielu sukcesów!!!!
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Mo˝na z pewnoÊcià stwierdziç, ˝e powstanie
Liceum Ogólnokszta∏càce w Czernikowie by∏o
dobrym posuni´ciem i warto w nie inwestowaç.
Aktualnie do matury przygotowuje si´ kolejny rocznik licealistów i liczymy, ˝e wyniki b´d´ podobne do tegorocznych, a mo˝e nawet
lepsze?
Na bie˝àco na stronie www.gimlo.czernikowo.pl
A. Sivickis

„Pożar w Zespole Szkół
w Czernikowie“
W dniu 3 paêdziernika 2007 r. w godzinach
porannych – w Zespole Szkó∏ w Czernikowie
rozleg∏ si´ sygna∏ po˝arowy. Chocia˝ – jak si´
póêniej okaza∏o – by∏ to alarm çwiczebny, to
wszystko odbywa∏o si´ zgodnie z instrukcjà
post´powania w sytuacji zagro˝enia. Po˝ar
wybuch∏ na drugim pi´trze w pracowni chemicznej – nauczyciel informuje dyrektora – dyrektor zg∏asza
na 997 – trwa
ewakuacja
szko∏y – po 2
min i 30 sekundach
wszyscy uczniowie bezpiecznie opuszczajà
budynek. Po sprawdzeniu ca∏ego budynku,
jako ostatni szko∏´ opuszcza dyrektor Andrzej
Padlewski. W tym czasie rozlegajà si´ dêwi´ki

syren alarmowych we wszystkich jednostkach stra˝y po˝arnej w gminie, uruchomione
przez centrum dowodzenia w Toruniu. Przybywa jednostka OSP Czernikowo a za nià
OSP Steklin oraz OSP Mazowsze. Rozpoczyna si´ akcja gaszenia po˝aru przez stra˝aków-ochotników. Po˝ar zostaje opanowany i ugaszony.
Dzia∏aniami stra˝aków dowodzi∏ Jerzy
Szwargulski, koordynatorem çwiczeƒ by∏ Komendant Gminny OSP Wies∏aw Zió∏kowski.
Ca∏oÊç çwiczenia obserwowana by∏a przez
przedstawicieli Komendy Miejskiej PSP
w Toruniu Grzegorza Jastrz´bskiego oraz
Adama Robaczewskiego.
Wed∏ug oceny obserwatorów wszystkie dzia∏ania ewakuacyjne przeprowadzane przez dyrekcj´ szko∏y oraz akcj´ gaszenia po˝aru przebiega∏y prawid∏owo.
Dyrekcja Zespo∏u Szkó∏ w Czernikowie sk∏ada podzi´kowania wszystkim çwiczàcym jednostkom za sprawnie przeprowadzonà akcj´
oraz ˝yczy stra˝akom i sobie, aby nigdy nie
musia∏o dojÊç do takich dzia∏aƒ naprawd´.
A. S.

VI Wojewódzkie Zawody
Sportowo-Pożarnicze
w Bydgoszczy
15 wrzeÊnia, na Stadionie Chemika w Bydgoszczy odby∏y si´ VI Wojewódzkie Zawody Sportowo – Po˝arnicze Jednostek MDP Województwa
kujawsko-Pomorskiego. Gmin´ Czernikowo reprezentowa∏y, najlepsze dru˝yny,: M∏odzie˝owe
Dru˝yny Po˝arnicze z OSP Steklin w kategorii
ch∏opców i OSP Czernikowo w kategorii dziewczàt. MDP z OSP Steklin zaj´∏a 12 miejsce,
a MDP z OSP Czernikowo miejsce 15.
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Derby Gminy Czernikowo (1-6)
Pierwszy raz w historii czernikowskiego futbolu w jednej klasie rozgrywkowej gra∏y ze sobà dru˝yny
z naszej gminy. LZS Steklin podejmowa∏ na w∏asnym boisku lidera rozgrywek Victori´ Czernikowo.
Derbowe spotkanie wywo∏a∏o emocje wÊród kibiców, czego dowodem by∏y wype∏nione trybuny miejscowego boiska. Niestety wspania∏emu Êwi´tu nie sprosta∏a ekipa s´dziowska która jedynie w dwuosobowym sk∏adzie poprowadzi∏a to widowisko. W pierwszej po∏owie obie jedenastki mia∏y po kilka dobrych sytuacji, które po sta∏ych fragmentach wykorzystali przyjezdni prowadzàc dwa do zera. Po zmianie stron przez pierwsze pi´tnaÊcie minut wyrównanej gry pi∏karze Steklina po rzucie ro˝nym i fantastycznej g∏ówce pomocnika K. ¸opuszyƒskiego uzyskali kontaktowego gola. Kilka minut póêniej
po indywidualnych b∏´dach w Êrodku pola pi∏karze Victorii grajàc szybko i z pierwszej pi∏ki „rozklepali” obron´ goÊci pokonujàc bramkarza jeszcze czterokrotnie. Pomimo tak wysokiego wyniku i rangi
(derby gminy Czernikowo) nale˝y podkreÊliç bardzo czystà gr´ z obu stron (zero kartek) oraz kulturalny doping kibiców na boisku w Steklinie.
autor: T. Ró˝ewicki
Po spadku do klasy B dru˝yna seniorów VICTORII Czernikowo prowadzona przez Piotra Raba˝yƒskiego, z 4 zwyci´stwami i 1 remisem, zajmuje 1 miejsce w tabeli. W 5 meczach strzeli∏a 24 bramki,
straci∏a 6 i zgromadzi∏a 13 pkt., co daje bezpiecznà (3 punktowà) przewag´ nad drugà dru˝ynà w tabeli B∏´kitnymi Komplex Górsk.
Terminarz rozgrywek VICTORII Czernikowo (seniorzy)

W sezonie 2007\2008 zespó∏ ze Steklina za∏o˝y∏ sobie walk´ o pierwszà trójk´ w B klasie rozgrywkowej grupy pierwszej. Pierwsze mecze boleÊnie zweryfikowa∏y te plany. Po czterech spotkaniach pi∏karze LZS-u zdobyli tylko 2 punkty remisujàc z Ogniwem Zegartowice i Gwiazdà Starogród. W pozosta∏ych dwóch spotkaniach pi∏karze Steklina doznali bolesnych pora˝ek przegrywajàc w stosunku 1:6
z zespo∏ami B∏´kitnych Komplex Górsk oraz Victorià Czernikowo.
Pomimo skromnego dorobku punktowego zawodnicy, Zarzàd klubu oraz wierni kibice LZS Steklin
majà nadziej´ odwróciç ten niekorzystny bilans spotkaƒ sprawiajàc wszystkim niespodziank´.
Terminarz rozgrywek LZS Steklin

Dru˝yna juniorów m∏odszych sk∏adajàca si´ z 16 m∏odych zawodników jest prowadzona pod kierunkiem p. Tomasza Pa∏aszyƒskiego. W sezonie 2007/2008 w V grupie KPZPN – podokr´g Toruƒ znajduje
si´ 11 dru˝yn z województwa kuj – pom. a nasi m∏odzi pi∏karze po pi´ciu rozegranych meczach w rundzie jesiennej zdobyli 12 punktów (4 Z: 0 R: 1 P) i obecnie zajmujà 3 pozycj´. Do tej pory strzelili 15
bramek a tylko 6 stracili. Dru˝yn´ juniorów czeka jeszcze kilka ci´˝kich meczów w tym z wice liderem
grupy TKP Toruƒ. Wszystkich ch´tnych i lubiàcych pi∏k´ no˝nà zapraszamy na mecze.

14

DwaSlowa2:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

2-02-09

12:50

Page 13

Terminarz rozgrywek VICTORII Czernikowo

W sezonie 2007/2008 dru˝yna trampkarzy UKS Victoria Czernikowo powi´kszy∏a swój sk∏ad do 25 zawodników i jest trenowana przez p. Rafa∏a Dzwonkowskiego. Po pi´ciu kolejkach rundy jesiennej dru˝yna zdoby∏a 13 pkt (4 Z: 1 R: 1 P) obecnie znajduje si´ na miejscu 2. Najlepszym strzelcem jest Tomasz Janiszewski, który do tej pory zdoby∏ ju˝ 14 bramek (na 22 strzelone ogó∏em). Warto równie˝
wspomnieç, ˝e nasi pi∏karze jako jedyni w swojej grupie majà najmniej straconych bramek, bo zaledwie 7. Przed m∏odymi pi∏karzami zosta∏o jeszcze do rozegrania 6 spotkaƒ w tym z liderem grupy Unis∏awià Unis∏aw.
Terminarz rozgrywek VICTORII Czernikowo (trampkarze)

Terminarze, tabele, wyniki mo˝na znaleêç na stronie www.czernikowo.pl w zak∏adce sport (Sport/
A. M., R. D., T. R.
Sport Gminny / Pi∏ka no˝na) lub na www.kpzpn.pl.

Wędkarze zakończyli sezon
W dniu 25 sierpnia w´dkarze z terenu naszej gminy zakoƒczyli oficjalnie sezon w´dkarski. W jego
trakcie rozegrano cykl zawodów sp∏awikowych i gruntowych w nast´pujàcych terminach i akwenach:
1 maja – staw gminny na Zajàczkowie, 27 czerwiec jezioro Sumin,15 lipca jezioro Konotopie, 25
sierpnia jezioro Wildno. W trakcie potkania, które odby∏o si´ w domku myÊliwskim w Pokrzywnie
dokonano jego posumowania i wr´czono nagrody. Poni˝ej przedstawiamy koƒcowà tabel´ obejmujàcà
wyniki z ca∏ego sezonu w´dkarskiego 2007 wg której najlepszymi w´dkarzami naszej gminy sà:
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