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AKTUALNOŚCI
BBuuddżżeett  GGmmiinnyy  CCzzeerrnniikkoowwoo

nnaa 22000099  rr..  uucchhwwaalloonnyy
Na sesji w dniu 27 lutego 2009 r. radni Rady Gminy

w Czernikowie przyj´li bud˝et gminy na 2009 r. Za-
k∏ada on dochody naszej jednostki samorzàdu tery-
torialnego w wysokoÊci 2200..661133..113377 z∏, a wydatki
w kwocie 2211..008888..113377 z∏. Najwi´ksze wp∏ywy, podob-
nie jak w latach poprzednich, pochodziç b´dà z sub-
wencji otrzymanych z bud˝etu paƒstwa. ¸àczna
kwota Êrodków z tego êród∏a to 1133..000088..227733 z∏
przy czym 7.944.055 z∏ to subwencja oÊwiatowa. Zna-
czàce dochody naszej jednostce przyniosà podatki
p∏acone zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne.
Planowane wp∏ywy to 44..114400..881155 z∏ z tego ponad 2
mln. powinny zap∏aciç osoby prawne i fizyczne z ty-
tu∏u podatków: rolnego, leÊnego, od nieruchomoÊci,
Êrodków transportowych oraz od czynnoÊci cywilno -
- prawnych. W tym dziale sà Êrodki w kwo-
cie 1.845.145 z∏, które powinny zasiliç konto gminy
z tytu∏u jej udzia∏u w podatkach stanowiàcych do-
chód bud˝etu gminy m.in. z podatku dochodowego
od osób fizycznych. Poza wspomnianymi ju˝
êród∏ami finansowymi otrzymamy co naj-
mniej 33..222255..220000 z∏ na realizacj  ́zadaƒ z zakresu po-
mocy spo∏ecznej. 

Opisujàc bud˝et gminy od strony wydatków nale˝y
zaczàç od najwi´kszej pozycji, którà od wielu lat jest
oÊwiata i wychowanie. Zaplanowano na ten cel kwo-
t´ 9.555.755 z∏ przy czym wszystko wskazuje na to, i˝
nie zabezpieczà one wszystkich potrzeb w tym za-
kresie. Wskazana suma wydatkowana b´dzie na wy-
nagrodzenia nauczycieli oraz obs∏ugi szkó∏, utrzyma-
nie placówek oÊwiatowych w tym ich bie˝àce remon-
ty, dowóz dzieci do szkó∏, utrzymanie sto∏ówek szkol-
nych. Nast´pnà w kolejnoÊci pozycjà jest pomoc spo-
∏eczna, na którà przeznaczymy w tym ro-
ku 33..557777..770000 z∏. W pozycji tej mieszczà si  ́Êwiadcze-
nia rodzinne, wydatki na zasi∏ki i pomoc w naturze
oraz zasi∏ki celowe. 

Podobnie jak w latach poprzednich tak i teraz zna-
czàca cz´Êç Êrodków wydatkowana zostanie na zada-
nia inwestycyjne. Zosta∏y one omówione szczegó∏o-
wo w innym artykule, dlatego w tym miejscu jedynie
wspomn ,́ ˝e poch∏onà co najmniej 33..551177..000000 z∏

Elementem bud˝etu gminy jest plan finansowy
Gminnego Zak∏adu Komunalnego. Zaplanowano
w nim dochody i wydatki tego podmiotu w kwo-
cie 11..775566..880000 z∏. Najwi´cej wp∏ywów uzyska on z do-
tacji otrzymanej z gminy. Ca∏kowita jej kwota
to 860.600 z∏, przy czym Êrodki te w znaczàcej wi´k-
szoÊci przeznaczone sà na finansowanie zadaƒ ko-
munalnych nie generujàcych dochodów tj. utrzyma-
nie dróg, utrzymanie oÊwietlenia ulicznego lub tych,
z których wp∏ywy w niewielkim zakresie pokrywajà
koszty utrzymania tj. wysypisko Êmieci. W bud˝ecie
GZK zaplanowano tak˝e wp∏ywy za wod  ́ i Êcieki
w kwocie 720.200 z∏. Najwi´cej Êrodków poch∏onà
oczywiÊcie p∏ace i pochodne (ok. 500.000 z∏) oraz
koszty energii elektrycznej zakupionej na potrzeby
oÊwietlenia ulicznego i oczyszczalni (ok. 400.000 z∏).
Zak∏ad komunalny w swoim zakresie dzia∏alnoÊci
ma bie˝àce utrzymanie dróg gminnych. W tym roku
przeznaczy na ten cel 234.300 z∏. Pami´taç jednak na-
le˝y, ̋ e ze Êrodków tych finansowane sà tylko remon-
ty dróg w tym zakup ˝u˝la i kamienia. Inwestycje
drogowe finansowane sà bezpoÊrednio z bud˝etu
gminy. 

W bud˝ecie gminy znalaz∏y si  ́tak˝e Êrodki w kwo-
cie 885500..000000 z∏ m.in. na:

– badania gleb, dofinansowanie szkoleƒ rolniczych
oraz gminnej spó∏ki wodnej

– roboty publiczne
– utrzymanie jednostek OSP 
– utrzymanie bibliotek 
– kultur  ́fizycznà i sport 
– zorganizowanie obchodów 700 lecia Czernikowa 
– zorganizowanie do˝ynek wojewódzkich
– dofinansowanie sprz´tu dla Komendy Miejskiej

PSP w Toruniu z okazji 100 – lecia
– dofinansowanie policji 
Przedstawione Paƒstwu dane sà oparte w wi´kszo-

Êci na szacunkach. W trakcie roku bud˝etowego mo-
gà si  ́ one znaczàco zwi´kszyç zarówno po stronie
dochodów, jak i wydatków. Zazwyczaj w przypadku
naszej gminy by∏o tak, ˝e na koniec roku bud˝et
zwi´ksza∏ si  ́o par  ́mln. z∏otych, w tym w znaczà-
cym zakresie wzrasta∏y wydatki inwestycyjne. Ma-
my nadziej ,́ ˝e te prawid∏owoÊci potwierdzà si  ́tak-
˝e w tym roku.

WWiieellee  rraaddoośśccii,,  wwsszzeellkkiieejj  ppoommyyśśllnnoośśccii,,  
rraaddoossnnyycchh  ii ppooggooddnnyycchh  śśwwiiąątt  wwiieellkkaannooccnnyycchh,,  

ssmmaacczznneeggoo  jjaajjkkaa,,  mmookkrreeggoo  ddyynngguussaa  
oorraazz  zzddrroowwiiaa,,  ppooggooddyy  dduucchhaa  żżyycczzlliiwweejj  

ii ppeełłnneejj  cciieeppłłaa  aattmmoossffeerrzzee  pprrzzyy śśwwiiąątteecczznnyymm  ssttoollee..  
NNiieecchh  tteenn  wwiieellkkaannooccnnyy  cczzaass  zzwwyycciięęssttwwaa  nnaadd śśmmiieerrcciiąą  

bbęęddzziiee  ookkrreesseemm  zzaadduummyy  ii rreefflleekkssjjii  nnaadd żżyycciieemm  
oorraazz  nnaaddzziieeii  nnaa nnaaddeejjśścciiee  nnoowweeggoo  jjuuttrraa..
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W co zainwestujemy?
Jednym zelementów uchwalonego27 lutego2009 r. przez

radnych Gminy Czernikowo bud̋ etu sà zadania inwestycyj-
ne. W obecnym roku planujemy zrealizowaç kilka zadaƒ,
przyczym cź Êç znich zosta∏o zapisane wsposób umő liwia-
jàcy ubieganie sí  o dofinansowanie ze Êrodków UE. Plano-
wane wydatki na zadania inwestycyjne wyno-
szà33..551177..000000z∏. Najwí kszà inwestycjà podwzgĺ dem war-
toÊci jest budowa drogi gminnej Makowiska-Kie∏piny.
Wubieg∏ym roku nazadanie to zosta∏ opracowywany projekt
budowlany, przygotowano kosztorys oraz uzyskano pozwole-
nie nabudow .́ Nast́ pnie opracowano wniosek iwystàpiono
odofinansowanie tego zadania doUrź du Marsza∏kowskie-
go Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. Wniosek zosta∏ zweryfiko-
wany pozytywnie, pojawi∏ sí  jednak problem zwiàzany ztà
inwestycjà. Ca∏kowity koszt zadania wg. projektanta mia∏ wy-
nieÊç ponad 2.200.000 z∏, co przekracza∏o mő liwoÊci gminy.
Urzàd Marsza∏kowski chcàc dofinansowaç wszystkie gminy
zagwarantowa∏ naka̋ dà znich tylko500.000z∏. Oznacza∏o to,
e̋ gmina musia∏by ponieÊç koszt blisko1.700.000z∏. Próbowa-

liÊmy go zmniejszyç nak∏aniajàc w∏adze Gminy Kikó∏
dokontynuowania inwestycji naswoim terenie. Niestety na-
sze dzia∏ania okaza∏y sí  nieskuteczne. Wzwiàzku ztym, wy-
stàpiliÊmy do Urź du Marsza∏kowskiego z wnioskiem
o zmiań  technologii wykonania drogi z „pe∏nego asfaltu”
tj.4cm warstwy wià̋ àcej i4 Êcieralnej nawersj́  oszcź dniej-
szà tj. 4cm warstwy wià̋ àcej iutrwalenie jej4-krotnie gryzem
bazaltowym. Dzí ki temu zachowujàc wszystkie w∏aÊciwoÊci
drogi asfaltowej uda∏o sí  zmniejszyç koszt budowy
do11..660000..000000z∏. Wzwiàzku ztym, ̋ e dofinansowanie Urź du
Marsza∏kowskiego nie mő e przekroczyç500.000 gmina po-
niesie pozosta∏e koszty inwestycji. Ca∏kowita wartoÊç zadania
znana b́ dzie dopiero pozakoƒczeniu post́ powania przetar-
gowego.

Nast́ pnym zadaniem, które b́ dzie realizowane wtym ro-
ku to budowa studni g∏́ binowej wraz z siecià wodociàgowà
zasilajàcà hydroforní  w Osówce. Planujemy przeznaczyç
naten cel 667700..000000z∏ przyczym475.000z∏ pochodziç b́ dzie
zpő yczki zWojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska.
Wykonanie tego zadania jest niezb́ dne dla prawid∏owego
dzia∏ania sieci wodociàgowej wca∏ej gminie. Ka̋ dy znas od-
czu∏ zapewne skutki k∏opotów zzaopatrzeniem wwod́ , któ-
re mia∏y miejsce szczególnie w okresie upa∏ów. Wynika∏o to
ztego, ̋ e obecne studnie wokresie wzmő onego zapotrzebo-
wania nie by∏y w stanie go zaspokoiç. Koniecznym sta∏o sí
rozwiàzanie tego problemu. Z uwagi na lepszà jakoÊç wody
oraz zasobnoÊç z∏ó̋  zdecydowano sí  wykonaç odwiert
wOsówce izasiliç wodà hydroforní  wOsówce. Zak∏adamy,
e̋ dzí ki tej inwestycji, rozwià̋ e sí  wspomniany wy̋ ej pro-

blem zaopatrzenia wwod́ , tym bardziej, ̋ e wubieg∏ym roku
zmodernizowano tà hydrofoní .

Dű ym zadaniem inwestycyjnym realizowanym z udzia-
∏em Êrodków gminy, najej terenie, b́ dzie przebudowa drogi
powiatowej Dzia∏yƒ-Czernikowo-Bobrowniki. Starostwo po-
wiatowe, planujàc tà inwestycj́  wystàpi∏o do Ministerstwa
Spraw Wewń trznych i Administracji o dofinansowanie jej
jako tzw. „schetynówki”. Warunkiem koniecznym ubiegania
sí  ote Êrodki by∏o partnerstwo zinnymi jednostkami samo-
rzàdu terytorialnego. Gmina Czernikowo by∏a zainteresowa-

na wspó∏pracà w tym zakresie i zobowiàza∏a sí  do pokry-
cia10% planowany kosztów inwestycji, które mia∏y wynieÊç
ok.6.000.000z∏. Ze Êrodków tych mia∏a byç wykona moderni-
zacja wskazanej drogi prawie naca∏ym odcinku odLiciszew
doOsówki. Niestety okaza∏o sí , ̋ e Starostwo Powiatowe nie
otrzyma∏o Êrodków naten cel wzwiàzku ztym, podj́ ∏o decy-
zj́ , ̋ e zadanie to wykona wograniczonym zakresie. Planujàc
naten cel ok.3.000.000z∏ zak∏adano wykonanie modernizacji
drogi naodcinku odKijaszkowa doMazowsza, wCzerniko-
wie ul. Targowa doskrzy̋ owania zul. Zajàczkowo wstroń
Witow´̋ a, w Osówce od skrzy̋ owania na Bobrowniki
doszko∏y oraz przebudowanie skrzy̋ owania wCzernikowie
ul. S∏owackiego i3-go Maja. Równie̋  wprzypadku ograniczo-
nej inwestycji Gmina Czernikowo planuje partycypowaç
wjej kosztach kwotà350.000z∏. Wostatnim czasie okaza∏o sí ,
e̋ jest dű a szansa naotrzymanie Êrodków nainwestycj́  w

„pe∏nym zakresie”, co oznacza wí kszy zakres prac ale izna-
czàco wí ksze obcià̋ enie bud̋ etu gminy. Decyzje w tym
temacie zapadnà najpóêniej wpo∏owie kwietnia, iwtedy te̋
oka̋ e sí , czy gmina zwí kszy swój udzia∏ w inwestycji
do750.000z∏. Monta̋  finansowy by∏ by nast́ pujàcy10 % gmi-
na,40% powiat i50% Êrodki pozyskane.

Dű a pula Êrodków przeznaczona zostanie namodernizacj́
dróg. Planowane jest wydanie na ten cel co naj-
mniej360.000z∏. Zuwagi nawysokà skutecznoÊç stosowanej
od kliku lat metody wg∏́ bnego bitumowania priorytetowo
b́ dà traktowane drogi t∏uczniowe oraz wykonane zfrezu as-
faltowego, które mogà byç utrwalone wten sposób. Wzwiàz-
ku z tym w bie̋ àcym roku inwestycje realizowane b́ dà
na nast́ pujàcych drogach: Szkleniec, Mazowsze-Parcele
(droga za cmentarzem), Kijaszkowo (530 m wykonanych
zfrezu2006 roku). Je̋ eli wystarczy Êrodków to planowane jest
tak̋ e wykonanie we wspomnianej technologii drogi w Ma-
zowszu-Parcelach (∏àcznik mí dzy drogami powiatowymi).
Podobnie jak wlatach poprzednich planujemy tak̋ e ubiegaç
sí  o dofinansowanie budowy dróg z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych prowadzonego przez Urzàd Marsza∏kow-
ski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zak∏adamy, e̋
uda sí  przy udziale tych Êrodków zmodernizowaç przynaj-
mniej jednà droǵ . Wpierwszej kolejnoÊci chcielibyÊmy po-
∏ő yç asfalt nadrodze wZajàczkowie ipo∏àczyç wten sposób
nowà droǵ  asfaltowà zCzernikowem. Dzí ki temu powsta∏-
by ca∏y ciàg dróg lokalnych alternatywnych do„10” ∏àczàcych
Steklinek, Wygod́  zWitow´̋ em, Czernikowem iOsówkà.

W planach inwestycji drogowych znalaz∏a sí  te̋  droga
wSteklinie (SHRO). Zamierzamy zerwanie starej nawierzch-
ni zkostki betonowej iwykonanie nowej asfaltowej. Zaplano-
wano naten cel330000..000000z∏.

Poza wspomnianymi inwestycjami drogowymi zak∏adane
jest wykonanie szeregu chodników, przy czym w pierwszej
kolejnoÊci realizowane b́ dà inwestycje przydrogach powia-
towych, wspó∏finansowane przez Starostwo Powiatowe.
WÊród planowanych na ten rok znalaz∏y sí  nast́ pujàce
chodniki: wzd∏ű  ul. Targowej wCzernikowie wstroń  Wito-
w´̋ a, od „10” w stroń  Mazowsza ok. 150 m, w Osówce
odskrzy̋ owania naBobrowniki dosklepu WSHU. Budowa-
ne b́ dà te̋  chodniki przydrogach gminnych. Poza chodni-
kami dofinansowana ma byç budowa parkingu przykoÊcie-
le wCzernikowie. Zarezerwowano naten cel50.000z∏. Uzna-
no, ̋ e parking jest potrzebny, poniewa̋  brakuje wCzerniko-
wie miejsc parkingowych. Jest to widoczne szczególnie wÊro-
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Podatki w gminie
Czernikowo i okolicznych
gminach (porównanie)

W zwiàzku z pojawiajàcymi sí  ró˝nymi pytaniami
i uwagami mieszkaƒców naszej gminy dotyczàcymi
stawek podatku rolnego, od nieruchomoÊci oraz Êrod-
ków transportowych przedstawiam uzasadnienie
uchwa∏, porównanie z latami ubieg∏ymi oraz innymi
gminami. Przypominam, ̋ e zgodnie z ustawà z dnia 8
marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym art. 18 ust 2
pkt. 8 wysokoÊç podatków i op∏at lokalnych ustala
w drodze uchwa∏y Rada Gminy. Ustawy szczegó∏owe
regulujà ustalenie konkretnych przypadków.

PPooddaatteekk  oodd nniieerruucchhoommooÊÊccii ustalony jest na ca∏y
rok podatkowy na podstawie ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 roku o podatkach i op∏atach lokalnych.
Na podstawie tej ustawy ustalone sà stawki maksy-
malne podatku a Rada Gminy okreÊla wysokoÊç sta-
wek podatku od nieruchomoÊci w kwocie nie wy˝szej
ni̋  maksymalna.

Za∏àcznik Tabela nr 1
W tabeli podano stawki podatków w przeciàgu

lat 2004 – 2009, ich stawki maksymalne w danym ro-
ku oraz obowiàzujàce w gminie Czernikowo. Jak wi-
daç w tabeli stawki te by∏y podnoszone o poziom infla-
cji, nie co roku, ale co 2 lata.

Tak budzàca du˝o uwag stawka „za pozosta∏e grun-
ty” nie by∏a w∏aÊciwie podnoszona od 2004 roku.
Obecnie stanowi ona 54 % stawki maksymalnej, jest
jednà z proporcjonalnie ni̋ szych stawek podatko-
wych w naszej gminie.

Radni przy podejmowaniu uchwa∏y podatkowej bra-
li pod uwag  ́stawki podatku w innych gminach oraz
czy konkretna stawka jak w innych pozycjach stano-
wi∏a odpowiednià proporcj́  do stawek maksymal-
nych.

Analizowano te  ̋ przyczyny tak niskich dochodów
w∏asnych gminy Czernikowo (tabela nr4), co sytuowa-
∏o nas na koƒcu listy gmin w województwie, którà
opracowa∏ Urzàd Marsza∏kowski. Uznano, ˝e jednà
z wielu przyczyn sà niskie stawki podatku od nieru-
chomoÊci, szczególnie w niektórych pozycjach, zwol-

nienie rolników i emerytów rolników od „budynków
mieszkalnych” oraz zwolenie 50 % z pozosta∏ych bu-
dynków emerytów rencistów oraz sta∏ych podopiecz-
nych GOPS. Takich zwolnieƒ nie ma w sàsiednich
gminach, jesteÊmy jednà z nielicznych gmin, która
zwalnia rolników z podatku od „budynków mieszkal-
nych”, wyst´powa∏o te  ̋niedoszacowanie powierzchni
budynków.

Za∏àcznik Tabela nr 2
Podane stawki podatku od nieruchomoÊci w ro-

ku 2009 w gminach powiatu toruƒskiego i okolicz-
nych, przedstawiajà gmin  ́Czernikowo w szerszym
tle.

Jak widaç z zestawienia stawki podatku od nieru-
chomoÊci nie sà najwy˝sze w ˝adnej pozycji, za to
w kilku pozycjach niskie a za „grunty zwiàzane z pro-
wadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej” mamy najni̋ -
sze stawki wokolicy. Tak˝e stawka za„pozosta∏e grun-
ty” nie jest najwy˝sza. Stanowi ona dotkliwe obcià˝e-
nie w porównaniu z latami poprzednimi, kiedy ustalo-
no jà na bardzo niskim poziomie.

PPooddaatteekk  oodd ÊÊrrooddkkóóww  ttrraannssppoorrttoowwyycchh nie by∏
podnoszony od dwóch lat i wzrós∏ o 10 %. Porównujàc
uchwa∏y z innych gmin jest on podobny. Ze wzgĺ du
na bardzo obszernà i skomplikowanà uchwa∏́  trudno
go w prosty sposób w tej informacji przedstawiç.

PPooddaatteekk  rroollnnyy jest ustalony na podstawie ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Pod-
stawà obliczania podatku rolnego jest Êrednia cena
skupu ˝yta za okres pierwszych trzech kwarta∏ów ro-
ku poprzedniego. Podaje to w komunikacie Prezes
GUS. Cena ta do ustalenia podatku w 2009 r. wyno-
si 55,80 z∏. Podatek ustalany jest na ca∏y rok podatko-
wy. Podstawà naliczenia podatku rolnego jest równo-
wartoÊç piení ˝na 2,5 q ˝yta od 1 ha przeliczeniowego
gruntów dla gospodarstw rolnych co daje 139,50 z∏.
Dla pozosta∏ych gruntów rolnych – dzia∏ki przydomo-
we nie przekraczajàce 1 ha podstawà naliczenia po-
datku rolnego jest równowartoÊç piení ˝na 5 q ˝yta
od 1 ha gruntów.

Rada analizujàc stawki podatku uzna∏a, ˝̋ee  rroollnniiccyy
mmaajjàà  zzwwoollnniieenniiee  zz ppooddaattkkuu  oodd nniieerruucchhoommooÊÊccii
i nale˝y utrzymaç stawki ustawowe podatku rolnego.
Zwolnienie podatkowe z tytu∏u „budynków mieszkal-
nych” jest korzystne dla mniejszych gospodarstw, po-

dy, piàtki isoboty, wdni wzmő onych zakupów oraz ró̋ nego
rodzaju uroczystoÊci m.in. koÊcielnych. Poprzebudowie dro-
gi nr 10 brak jest miejsc parkingowych w dniu Wszystkich
Âwí tych. Ca∏kowity koszt budowy tego parkingu to kwota
ookk.. 116600..000000 z∏. Reszt́  pokryje parafia.

W bud̋ ecie gminy zaplanowano te̋  Êrodki w kwo-
cie3300..000000z∏ nabudow  ́nowych punktów oÊwietleniowych.
Ich lokalizacja zostanie ustalona poanalizie potrzeb wtym za-
kresie oraz konsultacjach zradnymi iso∏tysami.

Jednà zwí kszych inwestycji, która ma rozpoczàç sí  wtym
roku jest budowa Wiejskiego Centrum Kultury wMazowszu.
Zaplanowano na ten cel 330000..000000 z∏. Inwestycja ta zosta∏a
omówiona wosobnym artykule dlatego wtym miejscu tylko
oniej wspomnimy.

Jak wiadomo rok 2009 jest szczególny dla Czernikowa.

Wtym w∏aÊnie roku mija równo700 lat odpierwszej wzmian-
ki o naszej miejscowoÊci. Majàc na uwadze donios∏oÊç tej
rocznicy podj́ to starania majàce na celu odpowiednie jej
uÊwietnienie. Poza uroczystoÊciami, które omówiono wosob-
nym artykule zrealizowane b́ dà inwestycje budowlane. Naj-
wí kszà znich b́ dzie zakoƒczenie rozpocź tej wzesz∏ym ro-
ku budowy centrum rekreacyjnego wCzernikowie. Powyko-
naniu ciàgów spacerowych nawiosń  tego roku planowane
jest zagospodarowanie tego terenu zielenià. Ponadto zak∏ada-
ne jest wykonanie wtym miejscu placu zabaw iskate parku.
Elementem bezpoÊrednio odwo∏ujàcym sí  doobchodzonej
rocznicy b́ dzie okolicznoÊciowy pomnik zlokalizowany
wprzygotowanym dotego miejscu. Nawszystkie wspomnia-
ne zadania przeznaczono wbud̋ ecie ∏àcznie222200..000000z∏.
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niewa  ̋ gospodarstwo ma najcz´Êciej jeden dom
mieszkalny i proporcjonalnie przy kilku hektarach
stanowi to du˝e obcià˝enie.

Od roku 1990 Rada Gminy w Czernikowie tylko raz
w 2008 roku obni̋ y∏a Êrednià cen  ́˝yta. Do tej pory
obowiàzywa∏a wczeÊniej ustalona zasada, ̋ e z powodu
nie pobierania podatku od nieruchomoÊci nie ma ob-
ni̋ eƒ podatku rolnego mimo, ˝e by∏y stosowane ob-
ni̋ ki w innych gminach. 

Rolnicy korzystajà te  ̋z ulg (tabela nr 3): in-
westycyjnych – 25% poniesionych kosztów; z tytu∏u
nabycia gruntów – 100 % zwolnienia przez okres 5
lat, 75% w 6 roku i 50% w 7 roku zwolnienia; ˝o∏nier-
skiej.

Dochody z podatku rolnego to dotychczas 350-400
tyÊ z∏ przy 22-23 mln w bud˝ecie gminy.

Niestety nie wszyscy podatnicy p∏acà podatki. Ko-
rzystajà z ulg ustawowych (tabela nr 3) umorzeƒ
w przypadku upadku inwentarza, d∏ugotrwa∏ej choro-
by czy innych zdarzeƒ losowych. Jest jednak spora
grupa podatników, którzy od wielu lat zalegajà z po-
datkami (tabela nr 6). Podejmujemy coraz nowsze
dzia∏ania w celu egzekucji zaleg∏oÊci ∏àcznie z wpisa-
mi w hipotek .́

DDoocchhooddyy  zz ppooddaattkkóóww  ww zznnaacczzààccyy  ssppoossóóbb
wwpp∏∏yywwaajjàà  nnaa rroozzwwóójj  ggmmiinnyy  CCzzeerrnniikkoowwoo. Pra-
wie 30% bud˝etu przeznacza sí  corocznie na inwesty-
cje (jeden z najwy˝szych wskaêników w wojewódz-
twie). Oczekiwania mieszkaƒców sà coraz wí ksze (ta-
bela nr5). Potrzeba nowych utwardzonych dróg, chod-
ników, lamp, nowego przedszkola, parkingów, placów
zabaw, bezprzewodowego Internetu itp. Niestety mo -̋
liwoÊci pozyskania Êrodków sà ma∏e na wymienione
cele, a jak sí  pojawià to potrzebny jest udzia∏ w∏asny
w wysokoÊci od 50 do 70 % kosztów inwestycji. Liczy-
my w tym roku na pozyskanie ok 1, 5 mln z∏ Êrodków
z zewnàtrz na inwestycje.

NNiikktt  zz nnaass  nniiee  lluubbii  pp∏∏aattnnooÊÊccii  ppooddaattkkóóww,,  aallee  ssàà
oonnee  kkoonniieecczznnee..

BBaarrddzzoo  pprroosszz´́  PPaaƒƒssttwwaa  oo zzrroozzuummiieenniiee  ii wwyyccii--
sszzeenniiee  eemmooccjjii..

Z powa˝aniem Zdzis∏aw Gawroƒski

Za∏àcznik Tabela nr 1
Podatki od nieruchomoÊci w
gminie Czernikowo

Za∏àcznik Tabela nr 3
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Za∏àcznik Tabela nr 2
Podatki od nieruchomoÊci w
oÊciennych gminach

Za∏àcznik Tabela nr 4
Dochody gmin

Za∏àcznik Tabela nr 5
Wydatki gmin
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Wiejskie Centrum Kultury
w Mazowszu

Mieszkaƒców Mazowsza i okolic ucieszy za-
pewne informacja, ˝e w ich miejscowoÊci plano-
wane jest wybudowanie Wiejskiego Centrum
Kultury. Mo˝na powiedzieç, ˝e zamiary te sà od-
powiedzià na inicjatyw´ samych mieszkaƒców,
którzy swego czasu podj´li decyzj´, ˝eby Êrodki
ze sprzeda˝y nieruchomoÊci nale˝àcej do Kó∏ka
Rolniczego w kwocie 117777..000000 z∏ przeznaczyç
na remont remizy. Niestety sporzàdzona przez
specjalistów ekspertyza wykaza∏a, ˝e ze wzgl´-
du na stan techniczny obiektu nie ma mo˝liwo-
Êci przeprowadzenia takich prac. Jedynym roz-
wiàzaniem jest wybudowanie nowego budynku.
Niestety na obecnej dzia∏ce jest to praktycznie
niemo˝liwe. Nawet je˝eli uda∏oby si´ zrealizo-
waç takà inwestycj´ nadal nie poprawi∏oby to
sytuacji z parkingami, których brak jest naj-
wi´kszà bolàczkà obecnej lokalizacji. W zwiàzku
z tym, Wójt zaproponowa∏ aby nowy obiekt po-
wsta∏ na dzia∏ce gminnej, zlokalizowanej za bu-
dynkiem, w którym znajduje si´ poczta i biblio-
teka. Ma ona powierzchni´ ponad 16 arów, po∏o-
˝ona jest blisko ulicy i jednoczeÊnie na uboczu,
a wi´c idealnie nadaje si´ na taki obiekt. Po wy-
borze lokalizacji zamówiono projekt budowlany.
Postanowiono maksymalnie wykorzystaç nowy
obiekt i przenieÊç do niego bibliotek´. Dzi´ki te-
mu znacznie poprawià si´ warunki lokalowe tej
instytucji, a jednoczeÊnie osoba tam zatrudnio-
na, przypilnuje obiektu, zadba o jego ogrzanie

i porzàdek wokó∏ niego. Dodatkowo zostanie
stworzona mo˝liwoÊç przygotowania przez nià
oferty kulturalnej dla doros∏ych, m∏odzie˝y
i dzieci.. Opracowany projekt zak∏ada, ˝e nowy
obiekt b´dzie si´ sk∏ada∏ z du˝ej sali Êwietlico-
wej o powierzchni 155 m2 wraz z magazynkami,
szatnià, kot∏ownià, pe∏nym zapleczem sanitar-
nym i kuchennym o powierzchni ca∏kowi-
tej 372,4 m2. Dodatkowo dwa pomieszczenia zaj-
mie biblioteka. Zak∏adamy, ˝e inwestycj´ tà uda
si´ zakoƒczyç w 2010 r., w roku obchodów 90
rocznicy jednostki OSP w Mazowszu.

Wybudowanie takiego obiektu wy∏àcznie ze
Êrodków gminy nie by∏oby mo˝liwe, a na pewno
nie w planowanym okresie. Warunkiem jej zre-
alizowania jest uzyskanie Êrodków z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach dzia∏a-
nia „Odnowa wsi”. Wnioski o dofinansowanie
nale˝a∏o z∏o˝yç do 2 kwietnia 2009 r. Gmi-
na oczywiÊcie opracowa∏a taki dokument. Wa-
runkiem uzyskania maksymalnej liczy punk-
tów jest ubieganie si´ o Êrodki nie przekraczajà-
ce 400.000. O takà w∏aÊnie kwot´ planujemy si´
staraç. W bud˝ecie zarezerwowano na ten
cel 300.000 z∏. Planowany koszt inwestycji brut-
to to 886600..000000 z∏. Mamy nadziej´, ˝e nasz wnio-
sek zostanie pozytywnie oceniony przez Urzàd
Marsza∏kowski Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego i uda nam si´ zrealizowaç ten projekt.
Dzi´ki temu spo∏ecznoÊç Mazowsza i okolic
wzbogaci si´ o nowoczesny obiekt, który b´dzie
wykorzystywany na spotkania lokalne, uroczy-
stoÊci czy zaj´cia z dzieçmi i m∏odzie˝à. 

Za∏àcznik Tabela nr 6
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Aktywni w gminie Czernikowo
Pierwszy kwarta∏ tego roku by∏ dla organizacji poza-

rzàdowych, dzia∏ajàcych na terenie gminy Czerniko-
wo niezwykle pracowity. Dzí ki du˝ej aktywnoÊci
Czernikowskiego Stowarzyszenia „Czy -̋nie” oraz lo-
kalnych klubów sportowych, uda∏o sí  pozyskaç spo-
rà sum  ́piení dzy, które zostanà przeznaczone na re-
alizacj́  pomys∏ów i projektów tych˝e podmiotów. Po-
zyskane Êrodki pochodzà z dwóch êróde∏. 

Pierwsze to Europejski Fundusz Spo∏eczny, z które-
go finansowane jest dzia∏anie 9.5 Programu Operacyj-
nego Kapita∏ Ludzki. Dzia∏anie to ukierunkowane jest
na obszary wiejskie, a dok∏adniej na tzw. inicjatywy
oddolne, czyli pomys∏y wychodzàce odsamych miesz-
kaƒców. W jego ramach mo˝na realizowaç rozmaite
zadania nieinwestycyjne, a przedsí wzí ciem które
zostanie sfinansowane z w/w programu b´dà warszta-
ty muzyczne. Ârodki na ten cel, w wysokoÊci blisko 50
tys. z∏ pozyska∏o Czernikowskie Stowarzyszenie
„Czy -̋nie”. O tym jednak w osobnym artykule. 

Drugie êród∏o to Starostwo Powiatowe, które og∏osi-
∏o konkursy ofert na wykonanie zadaƒ publicznych
zwiàzanych z kulturà i sztukà, sportem oraz edukacjà
ekologicznà. Konkurs spotka∏ sí  z du˝ym zaintereso-

waniem ze strony ró˝nego rodzaju podmiotów z ca∏e-
go powiatu. Ârodków, jakie samorzàd powiatowy
móg∏ rozdysponowaç, to prawie 110 tys. z∏, z czego
a˝ 13,5 tys. z∏ trafi na teren naszej gminy. Najwí cej
piení dzy na swoje projekty otrzyma Stowarzyszenie
„Czy -̋nie” – 6.500,00 z∏. Dzí ki temu zostanà zorgani-
zowane m. in.: III Plener dobrzyƒski dla nauczycieli
plastyki i uczniów z terenu powiatu toruƒskiego,
warsztaty teatralne dla uczniów szkó∏ podstawowych
z terenu powiatu, rozgrywki unihokeja oraz warsztaty
o charakterze przyrodniczym. Dobrze zaprezentowa-
∏y sí  równie  ̋kluby sportowe. UKS „Olimpijczyk” po-
zyska∏ ∏àcznie 3.000 z∏ na dwa projekty: organizacj́
rajdu rowerowego oraz Turnieju Pi∏ki Siatkowej dla
Radnych i Pracowników Samorzàdowych. Identycz-
nà dotacj́  otrzyma∏ UKS „Comets Mazowsze”, który
swoje Êrodki przeznaczy napromocj́  iupowszechnia-
nie baseball’a. Równie  ̋LZS „VICTORIA” znalaz∏a sí
na liÊcie podmiotów dotowanych przez samorzàd po-
wiatowy w 2009 r., a przyznany 1.000 z∏ zostanie prze-
znaczony na przygotowanie „Juniorów M∏odszych”
i „Trampkarzy” do rozgrywek sezonowych. Dok∏adny
wykaz wszystkich wspartych projektów, znajduje sí
na stronie www.powiattorunski.pl.

Uwa˝am, ˝e wszyscy mieszkaƒcy gminy mogà byç

Rok obchodów 700 – lecia

W bie˝àcym roku b´dziemy Êwí towaç pí kny jubi-
leusz700 – lecia istnienia Czernikowa. G∏ówna uroczy-
stoÊç z tej okazji odb´dzie sí 30 sierpnia. W zwiàzku
z tym wydarzeniem zostanà zorganizowane u nas
równie  ̋ obchody do˝ynek wojewódzkich, powiato-
wych i gminnych. Patronat honorowy sprawujà Mar-
sza∏ek Województwa Piotr Ca∏becki, Biskup Diecezji
W∏oc∏awskiej Wies∏aw Mering, wspólnie z Wójtem
Czernikowa Zdzis∏awem Gawroƒski i Starostà Toruƒ-
skim Miros∏awem Graczykiem. Do˝ynki to dla rolni-
ków szczególny dzieƒ w roku, dajàcy satysfakcj́
za trudy cí ˝kiej pracy, to czas zabawy, a tak˝e okazja
do spotkaƒ z innymi rolnikami, w∏adzami i doradca-
mi, wymiany doÊwiadczeƒ oraz mo l̋iwoÊç poznania
najnowszych osiàgní ç w dziedzinie rolnictwa, pre-
zentowanych przez ró˝ne firmy i instytucje pracujàce
na rzecz rolnictwa.

Prace nad realizacjà tej niezwyk∏ej imprezy, wa˝nej
dla naszej historii trwajà ju  ̋od d∏ugiego czasu. Mamy
ju  ̋wybrane logo, plakat i has∏o 700 – lecia.. Zaanga˝o-
wanie wszystkich mieszkaƒców gminy w przygoto-
waniach jest okazjà do lokalnej integracji. 

Na poczàtku marca odby∏y sí  spotkania w sprawie
wyboru najciekawszej propozycji przygotowania uro-
czystoÊci. Komitet do˝ynkowy po g∏osowaniu wybra∏
Agencj́  Reklamowà RLV z Ciechocinka, która przed-
stawi∏a ciekawà ikompleksowà ofert  ́pomocy wprzy-
gotowaniu tej wyjàtkowej chwili. Agencja ta od 15 lat
jest organizatorem ponad 1000 imprez plenerowych
z okazji Dni Miasta, Êwiàt i uroczystoÊci oraz Do˝ynek
Gminnych, Powiatowych i od trzech lat Do˝ynek Wo-

jewódzkich. Mamy nadzieje, ˝e b´dziemy mogli dzí -
ki starannej organizacji sp´dziç ca∏ymi rodzinami tà
niezwyk∏a niedzieĺ . Dok∏adniejsze informacje na te-
mat jej przebiegu i programu artystycznego zostanà
przedstawione wkolejnym numerze naszego kwartal-
nika. 

W II po∏owie maja planowana jest uroczysta sesja,
podczas której zostanie ods∏oní ty Pomnik 700 – lecia,
upamí tniajàcy ten historyczny moment w dziejach
naszej gminy. Nadana zostanie równie  ̋nazwa dla te-
go miejsca: Skwer 700 – lecia. B´dziemy mogli wów-
czas wolny czas sp´dzaç na specjalnie przygotowa-
nym dla mieszkaƒców placu.

To nie wszystko co zamierzamy zrealizowaç z okazji
jubileuszu. W∏adze gminy planujà równie  ̋ atrakcje
rozpoczynajàce wakacje. „CoÊ dla cia∏a idla ducha”.20
i 21 czerwca sp´dzimy czas pod has∏em „Dni Czerni-
kowa”. W sobot  ́inicjatorzy przedsí wzí cia przygo-
tujà „festyn rekreacyjno – sportowy” gdzie wszyscy
b´dziemy mogli ciekawie rozpoczàç lato. Atrakcjà dla
mieszkaƒców b´dzie tak˝e „wioska Êredniowieczna”,
a na mi∏e zakoƒczenie dnia biesiada wieczorna. Kolej-
nego dnia odb´dzie sí  „Piknik Czernikowa”. Plano-
wanych jest wiele konkursów zarówno dla m∏odszych
jak i starszych. Wolny czas umilaç nam b´dà swojà
muzykà lokalne grupy artystów, a tak˝e zaproszeni
goÊcie. Gwiazdà wieczoru b´dzie Wojciech Gàsowski.

Mamy nadziej́ , ̋ e ten rok zapisze sí  w Paƒstwa pa-
mí ci, a po wielu latach mo˝na b´dzie razem usiàÊç
i powspominaç te wa˝ne dla mieszkaƒców gminy
Czernikowo wydarzenia.                                     

J. K.
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Czernikowska
orkiestra już gra!

Zgodnie z zapisami, które pojawi∏y sí  jakiÊ czas te-
mu na stronie internetowej Urz´du Gminy, niedawno
rozpocz´∏y si  ́ zaj´cia muzyczne, ukierunkowane
na utworzenie Orkiestry Stra˝ackiej przy Zarzàdzie
Gminnym OSP. Warsztaty odbywajà sí  we wtorki
od 16stej, w Zespole Szkó∏ w Czernikowie. Lekcje,
w których obecnie bierze udzia∏ kilkanaÊcie osób, pro-
wadzi op∏acany ze Êrodków gminnych instruktor. Po-
mimo tego, ˝e odby∏o sí  ju  ̋kilka spotkaƒ nowej Or-
kiestry, nadal zapraszamy do wspó∏pracy m∏ode oso-
by, która „czujà”, i̋  posiadajà predyspozycje do grania
na instrumentach i chcia∏yby poÊwí ciç swój wolny
czas na rozwijanie talentu muzycznego. 

Z myÊlà o zapewnieniu ciàg∏oÊci funkcjonowania
tworzonej Orkiestry, powsta∏ projekt, zak∏adajàcy na-
uk  ́gry na instrumentach dzieci z klas IV – VI, ze
wszystkich szkó∏ podstawowych z terenu gminy Czer-
nikowo. O sfinansowanie tego przedsí wzí cia ubie-
ga∏o sí  Czernikowskie Stowarzyszenie „Czy -̋nie”
w ramach opisywanego ju  ̋ wczeÊniej dzia∏ania 9.5
Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. Z∏o˝ony
przez Stowarzyszenie wniosek pozytywnie przeszed∏
ocen  ́ formalnà i merytorycznà, uzyskujàc tym sa-
mym akceptacj́  Urz´du Marsza∏kowskiego w Toru-
niu. Po podpisaniu umowy, na konto „Czy -̋nie” wp∏y-
nie 49.480 z∏, które zostanà przeznaczone na organiza-
cj́  zaj́ ç dla dzieci, w tym op∏acenie instruktorów, wy-

najem instrumentów oraz sal lekcyjnych. Zgodnie
zza∏o˝eniami, wkwietniu odb´dzie sí  oficjalny nabór
dzieci do projektu. Jego efektem b´dzie wy∏onienie 40
osób, które nast´pnie b´dà szkoliç swoje umiej́ tnoÊci
pod okiem specjalistów. Uczniowie, którzy wyka˝à sí
szczególnymi zdolnoÊciami, utworzà dziecí cà orkie-
str  ́d´tà, a w póêniejszym okresie zasilà szeregi Or-
kiestry Stra˝ackiej. 

W zwiàzku ze wspomnianà rekrutacjà, osoby odpo-
wiedzialne za ca∏e przedsi´wzi´cie zwracajà si´
do wszystkich rodziców, którzy uwa˝ajà, ˝e ich dzieci
mog∏yby wziàç udzia∏ w „Czernikowskim muzykowa-
niu” i rozwijaç tym samym swoje pasje i talenty,
z proÊbà o przyprowadzenie pociech na przes∏uchania
oraz deklaracj́  uczestnictwa dziecka w projekcie,
przez ca∏y okres jego trwania. Szczegó∏owe informa-
cje odnoÊnie naboru zostanà przekazane w najbli̋ -
szym czasie do dyrektorów wszystkich szkó∏ podsta-
wowych.

Na koniec nale˝y jeszcze wspomnieç, ˝e Czernikow-
skie Stowarzyszenie „Czy -̋nie” wystàpi∏o do Urz´du
Marsza∏kowskiego z dodatkowym wnioskiem o dofi-
nansowanie zakupu instrumentów muzycznych. Jest
to wynik analizy, która wskaza∏a, i̋  rozwiàzaniem lep-
szym od wynajmu instrumentów, by∏by ich zakup.
Niestety koszty takiego dzia∏ania sà bardzo wysokie,
gdy  ̋sprz´t dla 20 – osobowej orkiestry to wydatek
rz´du 50 tys. z∏. Stàd próba pozyskania Êrodków z ze-
wnàtrz. 

Miejmy nadziej́ , ˝e zainicjowany pomys∏ uda sí
zrealizowaç dokoƒca, a jego efektem b´dzie Orkiestra
– duma wszystkich mieszkaƒców gminy. D. Â.

dumni z aktywnoÊci, jakà prezentujà lokalne organi-
zacje pozarzàdowe. To doskona∏a forma promocji dla
gminy Czernikowo. Na szczególnà pochwa∏́  zas∏ugu-
je tutaj Czernikowskie Stowarzyszenie „Czy -̋nie”,
które nieustannie podejmuje próby pozyskiwania
ró˝nych funduszy z myÊlà o spo∏ecznoÊci lokalnej.
Efektem tego by∏y dla przypomnienia szkolenia j́ zy-
kowe i komputerowe, odbywajàce sí  na prze∏omie
lat 2006 i 2007, warsztaty fotograficzne, filmowe
i dziennikarskie dla m∏odzie˝y, zrealizowane
przy wspó∏pracy z M∏odzie˝owà Radà Gminy oraz
koƒczàce sí  w∏aÊnie kursy komputerowe dla osób
pracujàcych, w wieku powy˝ej 45 lat. 

W tym miejscu pozwoĺ  sobie na prywatnà dygresj́ .
Jako osoba wspó∏pracujàca z ró˝nymi organizacjami
pozarzàdowymi oraz posiadajàca spore doÊwiadcze-
nie w temacie pozyskiwania funduszy zewn´trznych,
g∏ównie unijnych, chcia∏bym zach´ciç mieszkaƒców
naszej gminy do wí kszego zaanga˝owania sí  w dzia-
∏ania na rzecz ca∏ej spo∏ecznoÊci lokalnej. Chodzi mi
g∏ównie o przyj́ cie aktywnej postawy wobec otocze-
nia, analiz  ́ wyst´pujàcych problemów z jednocze-
snym przedstawianiem pomys∏ów na projekty, które
przy niewielkich nak∏adach finansowych mog∏yby
korzystnie wp∏ynàç na poziom jakoÊci ˝ycia na wsi.
Mam tu na myÊli przedsí wzí cia o charakterze
„mí kkim”, gdy  ̋na tego typu dzia∏ania mo˝na obec-
nie pozyskaç najwí ksze Êrodki z funduszy unijnych.

Faktem jest, ˝e w przypadku pozyskania Êrodków
wspólnotowych na projekty inwestycyjne, mo l̋iwoÊci
(wtym dla samorzàdu lokalnego) sà bardzo ograniczo-
ne. Inaczej sytuacja przedstawia sí  w odniesieniu
do tzw. projektów mí kkich (szkolenia, kursy, kulty-
wowanie tradycji, ró˝nego rodzaju imprezy itp.). Tutaj
szanse pozyskania piení dzy sà znacznie wí ksze, po-
trzeba jedynie ch´ci i dobrych pomys∏ów. W zwiàzku
z tym chcia∏bym zaprosiç wszystkie osoby, które uwa-
˝ajà, ˝e mogà zaoferowaç mieszkaƒcom gminy coÊ
ciekawego i godnego uwagi, do nawiàzania Êcis∏ej
wspó∏pracy z samorzàdem gminnym oraz dzia∏ajàcy-
mi na naszym terenie organizacjami pozarzàdowymi.
Jestem przekonany, ˝e tego typu wsparcie z Paƒstwa
strony zaowocuje stworzeniem wielu interesujàcych
projektów, udowadniajàcych, ˝e na wsi te  ̋mo˝na sí
realizowaç.

Na koniec chcia∏bym jeszcze wspomnieç, ˝e w ra-
mach opisanego wy˝ej dzia∏ania 9.5 PO KL uda∏o sí
pozyskaç Êrodki na organizacj́  nowoczesnych form
edukacyjnych w Przedszkolu w Czernikowie. Tytu∏
projektu brzmi: „Ma∏y Odkrywca w Przedszkolu
w Czernikowie”. Kwota, jaka zostanie przeznaczona
na zaj́ cia stymulujàce rozwój dzieci, to ponad 38 tys.
z∏. Wnioskodawcà dla tego projektu jest Gmina Czer-
nikowo oraz Publiczne Przedszkole. Realizacja ca∏ego
zadania rozpocznie sí  wraz z nowym rokiem szkol-
nym 2009/2010.                                                            D. Â.
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Historia Szkoły Podstawowej
im. Tony Halika w Osówce

i nadanie sztandaru
Wed∏ug

wspomnieƒ
mieszkaƒ-
ców pierw-
szà trzyod-
dzia∏owà
szko∏´
w Osówce
zbudowano
oko∏o ro-
ku 1880.
MieÊci∏a si´

ona w drewnianym budynku. Ucz´szcza∏y
do niej dzieci bogatszych w∏aÊcicieli, które uczy-
∏y si´ w jednej izbie. By∏ to czas zaborów, dlate-
go cztery razy w tygodniu uczniowie uczyli si´
j´zyka rosyjskiego, a w pozosta∏e dwa – j´zyka
polskiego.

Z czasem liczba uczniów zwi´kszy∏a si´. Rok
szkolny zaczyna∏ si´ póênà jesienià, a koƒczy∏
w kwietniu. Okres nauki trwa∏ oko∏o trzech lat.
Istotne zmiany w szkolnictwie zasz∏y po odzy-
skaniu przez Polsk´ niepodleg∏oÊci w 1918 roku.
W ca∏ej Polsce zacz´to budowaç szko∏y. Dzi´ki
staraniom mieszkaƒców Osówki oko∏o 1924 ro-
ku zacz´to budow´ pi´cioklasowej szko∏y. Szko-
∏a ta sta∏a si´ szko∏à siedmioklasowà. Na terenie
gminy istnia∏y tylko dwie szko∏y siedmioklaso-
we: w Osówce i Czernikowie.

Wydaje si´ niemo˝liwe, ale ju˝ w okresie mi´-
dzywojennym dzia∏a∏a w szkole dru˝yna Zwiàz-
ku Harcerstwa Polskiego.

DDoo IIII wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoowweejj  ww sszzkkoollee  nnaauucczzaa--
llii  mmii´́ddzzyy  iinnnnyymmii::

Jerzy Padlewski (1924-1932), Feliks Martewicz,
Maria Martewicz, Cecylia Kwiatkowska, Leonia

Lisicka,
ksiàdz
Piotrkow-
ski.

Po napaÊci
Niemców
na Polsk´
zamkni´to
wszystkie
polskie
szko∏y.
Od paê-
dzierni-

ka 1939 do stycznia 1945 roku w Osówce dzia∏a-
∏a szko∏a niemiecka. Pracowa∏y w niej dwie na-
uczycielki niemieckie oraz nauczyciel Krüger.
Oprócz dzieci niemieckich ucz´szcza∏y do niej
tak˝e dzieci polskie. Dla nich lekcje odbywa∏y
si´ w wymiarze 1-2 godzin dziennie. Uczono je

niemieckich s∏ówek i piosenek. W szkole odby-
wa∏y si´ zebrania NSDAP oraz zorganizowano
tu dom noclegowy dla cz∏onków niemieckich or-
ganizacji m∏odzie˝owych. W po∏owie paêdzierni-
ka 1939 nauczyciele zostali wezwani na konfe-
rencj´ w Lipnie zorganizowanà przez Niemców.
M´˝czyêni zostali aresztowani i umieszczeni
w wi´zieniu we W∏oc∏awku a nast´pnie odes∏ani
do obozów koncentracyjnych (Mauthausen, Da-
chau itp.). Kobiety zosta∏y zwolnione do domów.

Do szko∏y
po wojnie
nie powróci∏
FFeelliikkss
MMaarrtteewwiicczz,
zmar∏y
w grud-
niu 1941 ro-
ku w Mau-
thausen.
JJóózzeeff   LLii--
ssiicckkii po po-

wrocie z niewoli niemieckiej zosta∏ aresztowany
przez NKWD i w czasie transportu kolejowego
na Wschód zmar∏ w maju 1945 roku.

Nauk´ w okresie powojennym rozpocz´to
w Osówce 19 lutego 1945 roku. Od 10 marca kie-
rownikiem szko∏y zosta∏ JJeerrzzyy  PPaaddlleewwsskkii
(zmar∏ 29 maja 1946 r.). Powsta∏o szeÊç klas w tu-
tejszej szkole oraz klasy I i II w Witow´˝u (uczy-
∏a tam WWaannddaa  DDoonnaarrsskkaa). 14 kwietnia 1945 ro-
ku do pracy w Osówce zg∏osi∏ si´ póêniejszy jej
kierownik WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  PPiieerrzzggaallsskkii. Rok
szkolny 1944/1945 skoƒczy∏ si´ 25 lipca.

Na podstawie prowadzonej od 1958 roku Ksi´-
gi Uczniów, 11338855 uczniów ucz´szcza∏o do naszej
szko∏y. Po reformie oÊwiaty, kiedy zniesiono
oÊmioklasowy system kszta∏cenia i wprowadzo-
no 6-cio klasowy system kszta∏cenia w szko∏ach
podstawowych i gimnazjum, w latach 1999

– 2004 na te-
renie szko∏y
funkcjono-
wa∏ oddzia∏
zamiejsco-
wy Publicz-
nego Gim-
nazjum
w Czerniko-
wie. Obec-
nie do Szko-
∏y Podsta-

wowej im. Tony Halika w Osówce ucz´szcza 131
uczniów (w tym 24 w oddziale zerowym), zatrud-
nionych jest 12 nauczycieli i 5 pracowników ob-
s∏ugi. 

Przez pewien okres w historii pracowa∏ w na-
szej szkole i pe∏ni∏ funkcj´ dyrektora pan JJóózzeeff
KKaacczzoorroowwsskkii.

D∏ugi okres czasu dyrektorem szko∏y by∏a Pani
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BBoogguummii∏∏aa  MMiirroowwsskkaa. To dzi´ki jej staraniom
oraz staraniom Rady Rodziców, rozpocz´to bu-
dow´ nowego budynku szko∏y. Na miejscu
po Mi´dzykó∏kowej Bazie Maszynowej powsta∏a
szko∏a, którà oddano do u˝ytku 11  wwrrzzee--
ÊÊnniiaa 22000011  rrookkuu. Data ta zbieg∏a si´ z obj´ciem
stanowiska dyrektora przez RRyysszzaarrddaa  AA∏∏ttyynnaa,
który obecnie pe∏ni t´ funkcj´. W dniu 15 paê-
dziernika 2004 roku nastàpi∏o nadanie imienia
Szkole. W wyniku g∏osowania patronem zosta∏
torunianin – ,,obywatel Êwiata” Tony Halik. 

Szko∏a w Osówce funkcjonuje w Êrodowisku
wiejskim, po∏o˝ona malowniczo na obrze˝u wsi
Osówka, opodal lasu i jeziora Zacisze. Okr´g
szko∏y obej-
muje swym
zasi´giem
ok. 10 km
z uwagi
na uczniów
doje˝d˝ajà-
cych z nad-
wiÊlaƒskich
miejscowo-
Êci (Nowo-
gródek,
W∏´cz, Pokrzywno). Z uwagi na du˝y stopieƒ
bezrobocia i ma∏o wydajne rolnictwo, które jest
g∏ównym êród∏em utrzymania wielu rodzin
na tym terenie, Gmina zorganizowa∏a akcj´ do-
˝ywiania obejmujàcà oko∏o 70 uczniów. Szko∏a
wspó∏pracuje z instytucjami zewn´trznymi: Ko-
∏em ¸owieckim ,,G∏uszec” z siedzibà w Byd-
goszczy, NadleÊnictwem Dobrzejewice, Policjà
i Gminnym OÊrodkiem Pomocy Spo∏ecznej
przy UG w Czernikowie. Latem 2002 r. oddano
do u˝ytku nowà sal´ gimnastycznà. Wiosnà 2007
r. dzi´ki staraniom Wójta i Rady Gminy Czerni-
kowo Szko∏a wzbogaci∏a si´ o nowe wielofunk-
cyjne boisko ze sztucznà nawierzchnià. Ucznio-
wie i nauczyciele szko∏y mogà poszczyciç si´
wieloma sukcesami bioràc udzia∏ w konkursach
przedmiotowych (j. polski, przyroda) jak i spo-
rcie (biegi prze∏ajowe, mini pi∏ka no˝na, tenis
sto∏owy).
Tradycjà
sta∏o si´, ˝e
na terenie
szko∏y
w Osówce
organizowa-
ne sà turnie-
je w indywi-
dualnych
i zespo∏o-
wych roz-
grywkach w tenisa sto∏owego. Szko∏a jest przy-
jazna Êrodowisku. Na terenie szko∏y zorganizo-
wano ogródek przyrodniczy z poide∏kiem dla
ptaków. Co roku uczestniczymy w wielu akcjach
ekologicznych (sadzenie lasu, wieszanie budek

l´gowych, dokarmianie zwierzyny w okresie zi-
my, Akcja Sprzàtania Âwiata).

Min´∏y 4 lata od chwili, gdy Szko∏a otrzyma∏a
imi´ s∏ynnego filmowca i podró˝nika TToonnyy  HHaa--
lliikkaa. Zbli˝a si´ wyjàtkowa chwila w historii
Szko∏y Podstawowej w Osówce. D∏ugo oczekiwa-
na realizacja planów, uwieƒczenie przygotowaƒ
i spe∏nienie marzeƒ uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców. Sztandar to najwy˝szy symbol szko∏y.
O sztandarze pomyÊleliÊmy przy okazji jubile-
uszu obchodów 770000--lleecciiaa  CCzzeerrnniikkoowwaa. Za-
równo Rada Rodziców jak i Rada Pedagogiczna
szko∏y, zaakceptowa∏a wniosek dyrektora szko∏y
o wszcz´cie procedury zwiàzanej z przygotowa-
niami i pozyskiwaniem funduszy. 

W tym celu od 1 kwietnia do 30 maja 2009 roku
mo˝na b´dzie wykupiç okolicznoÊciowe cegie∏-
ki, aby wziàç udzia∏ w akcji prowadzonej przez
Rad´ Rodziców pt. „„MMoojjaa  nniittkkaa  ww sszzttaannddaa--
rrzzee””. 

UroczystoÊç nadania sztandaru Szkole Podsta-
wowej im. Tony Halika w Osówce zaplanowano
na 100  cczzeerrwwccaa 22000099  rrookkuu  ((ÊÊrrooddaa))
nnaa ggooddzz.. 1111::0000. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do wzi´cia udzia∏u w uroczystej
akademii. 

Szczegó∏owe informacje o szkole mo˝na zna-
leêç na stronie internetowej 

wwwwww..  cczzeerrnniikkoowwoo..  ppll//sszzkkoollyy//SSzzkkoollaa  PPoodd--
ssttaawwoowwaa  ww OOssóówwccee..

PPrroojjeekktt  sszzttaannddaarruu  SSzzkkoo∏∏yy  PPooddssttaawwoowweejj
iimm..  TToonnyy  HHaalliikkaa  ww OOssóówwccee

RReewweerrss AAwweerrss

WWyykkoorrzzyyssttaannoo::
– A. Mietz „NadwiÊlaƒska gmina – Czerniko-

wo”
– Z. Góêdê „Lipno”
– zdj´cia dostarczyli mieszkaƒcy Osówki

i przyleg∏ych miejscowoÊci
– W. Pierzgalski „Kronika szkolna” (r´kopis)
– J. Gàsiewicz i G. Brzustewicz – Powitanie go-

Êci – Zwiàzek Przyjació∏ Ziemi Dobrzyƒskiej
– A. Podkowska – Fehlau, K. Szymaniak (opra-

cowanie na stronie internetowej szko∏y)
– Kuczyƒski „Gromada Osówka” (r´kopis).

Opracowa∏: R. A.
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20 - lecie
Szkoły

Podstawowej
w Czernikowie.
WW rraammaacchh  UUrroocczzyysstteeggoo

RRookkuu  OObbcchhooddóóww  zz oo kk aa--
zz jj ii 22 00 -- ll ee cc ii aa   nn aa dd aa nn ii aa

iimmiieenniiaa  KKrrzzyysszzttooffaa  KKaammiillaa  BBaacczzyyƒƒsskkiiee--
gg oo   SS zz kk oo ll ee   PP oo dd ss tt aa ww oo ww ee jj   ii 77 00 00 -- ll ee cc ii aa
CCzzeerrnniikkoowwaa

odby∏o si´ ju˝ kilkanaÊcie dzia∏aƒ w SP
Czernikowo: 

– Apel Poleg∏ych przed obeliskiem pomordo-
wanych nauczycieli

– program artystyczny poÊwi´cony nauczy-
cielom Akademia „„PPaammii ´́ ttaammyy  nniiee  zzaappoo--
mmnniimmyy””

– konkurs „„LLuuddzziiee   zz oobbeell iisskkuu”” poÊwi´co-
ny nauczycielom szko∏y

– sesja historyczna SGZD zz pprreezzeennttaaccjjàà
hhiissttoorrii ii   sszzkkoo∏∏yy, akcji i dzia∏aƒ Szko∏y (min.
Âladami przesz∏oÊci”), zabytków i historii
Czernikowa

– wwiieecczzóórr   ppooeettyycckkii   llaauurreeaattóóww  konkur-
sów poetyckich i literackich „„RRzzeecczzyy  nniieeppoo--
kkóójj””

– konkursy na llooggoo,,   ppllaakkaatt   ii hhaass ∏∏oo na 20-
lecie

– konkurs na logo na koszulk´/plakietk´, za-
kup kkoosszzuulleekk  zz llooggoo  sszzkkoo∏∏yy

– kkoonnkkuurrss   ll ii tteerraacckkii   iimm..   KK..   KK..   BBaacczzyyƒƒ--
sskkiieeggoo i VIII tomik pokonkursowy ilustro-
wany przez uczniów

– przygotowanie do druku tomiku zbiorcze-
go konkursów „„RRzzeecczzyy  nniieeppookkóójj””

– konkurs recytatorski poezji twórców regio-
nu „Dobrze ziemio” dla uczniów

– spotkania z naukowcami dotyczàce histo-
rii, j´zyka

– wystawy plastyczne (pokonkursowe na lo-
go i plakat na 20-lecie i 700-lecie)

– wystawy plastyczne artystów i amatorów
– konkursy plastyczne, collage (ilustracje fr.

wiersza patrona)
W planach najbli˝szych: 
– wydanie folderu okolicznoÊciowego szko∏y

na 20-lecie
– konkursy wiedzy o Patronie i recytatorskie

wierszy K. K. Baczyƒskiego
– wydanie tomiku poetyckiego – literackiego

z wierszami i legendami laureatów konkursu
„Rzeczy niepokój” i doros∏ych

– p∏ytka okolicznoÊciowa CD z historià szkol-
nictwa i dzia∏aniami szko∏y

– 18 – 19 kwietnia – II dobrzyƒski pplleenneerr
mmaallaarrsskkii   na 20-lecie i na 700-lecie

o szkole i zabytkach Czernikowa –dla
uczniów 

z udzia∏em artystów plastyków
– 18 kwietnia – konkurs recytacji poezji K. K.

Baczyƒskiego (fina∏) dla uczniów szkó∏ woj.
kujawsko-pomorskiego ””ZZnnóóww  ww´́ddrruujjeemmyy
cciieepp∏∏yymm  kkrraajjeemm””.

– 20-24 tydzieƒ obchodów 20-lecia a w nim,
m. in.:

– wystawy tematyczne dotyczàce historii
szkolnictwa, dzia∏aƒ szko∏y, nauczycieli, za-
bytków, starych przedmiotów, zdj´ç, akcji.....

– 22 kwietnia – podsumowanie konkursu
„Rzeczy niepokój”, podsumowanie konkur-
sów szkolnych, plastycznych, recytatorskich
i innych

– 22 kwietnia – 3 MINUTY dla klasy, akade-
mie dla uczniów

– 2222  kkwwiieettnniiaa-- UURROOCCZZYYSSTTOOÂÂåå  oobbcchhoo--
dd óó ww 2200-- lleecciiaa  nnaaddaanniiaa  iimmiieenniiaa  AAKKAADDEE--
MM II AA z udzia∏em goÊci 

– wykonanie mniejszego formatu sztandaru
szko∏y

– 23 kwietnia (16. oo) – akademia dla rodzi-
ców uczniów, wystawy

– 2255  kkwwiieettnniiaa  ZZJJAAZZDD  AABBSSOOLLWWEENNTTÓÓWW
Wszystkich Roczników krótka historia szko∏y,
akademia – wyst´py, spotkania w klasach,
obejrzenie wystaw, potaƒcówka na sali

(Planowany bal absolwentów nie odb´dzie
si´ z powodu braku odpowiedniej iloÊci ch´t-
nych)

– publikacje o szkole w Czernikowie w prasie
lokalnej i w wydawnictwach zwartych 

– wystawy podczas festynu gminnego
na 700-lecie 

– podsumowanie roku obchodów
– Apel Pami´ci w 70 rocznic´ aresztowania

nauczycieli z obelisku
PS. W poczàtkach marca dokonaliÊmy za-

mkni´cia listy uczestników zjazdu absolwen-
tów (stu kilkudziesi´ciu). Zjazd odb´dzie
si´ 25 kwietnia, w sobot´ o godz. 10. oo. 

W programie: przywitanie- podpisanie listy
uczestników, spotkanie na sali, powitanie
uczestników zjazdu, wystàpienia okoliczno-
Êciowe, krótka historia szko∏y (pokaz multi-
medialny), wyst´py uczniów i absolwentów,
prezentacja wystaw okolicznoÊciowych (histo-
ria szkolnictwa, zas∏u˝eni nauczyciele, Czer-
nikowo na 700-lecie, prace plastyczne zwiàza-
ne z 700-leciem i 20-leciem oraz z dzia∏aniami
uczniów, wystawa sprz´tu codziennego u˝yt-
ku sprzed lat, wystawa starych zdj´ç, prezen-
tacje prac plastycznych i dzia∏aƒ uczniów.),
prezentacja osiàgni´ç szko∏y; spotkania
w klasach przy herbatce; mo˝liwoÊç zwiedze-
nia szko∏y i wystaw, obiad i wspólna zabawa
przy muzyce.
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E-learning w naszym liceum 
Od nowego roku szkolnego w ofercie edukacyj-

nej naszego liceum zajdà zmiany. 
Powstanà nowe kierunki: klasa europejska

oraz klasa ekologiczno-turystyczna. Klasa euro-
pejska to rozszerzenie z j´zyka angielskiego, j´-
zyka polskiego, geografii i WOS-u, a klasa przy-
rodniczo-turystyczna to rozszerzenie z j´zyka
angielskiego, matematyki, geografii i biologii.
Dotychczas nasi uczniowie po ukoƒczeniu li-
ceum, jak po ka˝dej innej szkole tego typu, po-
siadali wykszta∏cenie Êrednie z maturà. Rynek
pracy wymaga, aby absolwenci mieli ukoƒczone

ró˝ne kursy zawodowe, których zdobycie jest
kosztowne. Teraz wi´kszoÊç dost´pnych na ryn-
ku kursów mo˝na zdobyç i otrzymaç stosowne
certyfikaty w naszej szkole. Jest to mo˝liwe
w przypadku porozumienia naszej szko∏y i Czer-
nikowskiego Stowarzyszenia „Czy˝-nie” z wio-
dàcà firmà e-learningowà w Polsce, która b´dzie
szkoli∏a naszych uczniów w formie e-learningo-
wej zzaa ddaarrmmoo. Jest to ogromny post´p w rozwo-
ju technologii informacyjnej w naszym liceum.
Forma e-learningowa jest aktualnie najbardziej
rozwijajàcà si´ dziedzinà w nauczaniu, która po-
zwala w krótkim czasie zdobyç w wybranej
przez siebie dziedzinie certyfikat umiej´tnoÊci.   

A. S.

Pierwsze spotkanie
z Odyseją Umysłu.

Czternastoosobowa grupa uczniów ze Szko∏y
Podstawowej w Czernikowie po raz pierwszy
uczestniczy w MMii´́ddzzyynnaarrooddoowwyymm  KKoonnkkuurr--
ssiiee  TTwwóórrcczzeeggoo  RRoozzwwiiààzzyywwaanniiaa  PPrroobbllee--
mmóóww  OOddyysssseeyy  ooff  tthhee  MMiinndd. Oto sk∏ady sied-
mioosobowych dru˝yn – grupa I: Wiktoria Ej-
smont, Oliwia Okrój, Przemek Radmerski, Da-
ria Grodziƒska, Karolina Strychalska, Adam
Kopaczewski, Weronika Paul; grupa II: Natalia
Przewi´êlikowska, Beata Rutkowska, Patrycja
Paradowska, Marta Pra˝niewska, Weronika Le-
wandowska, Joanna Salwowska i Jakub Wojcie-
chowski

Obie dru˝yny Êwietnie zaprezentowa∏y si´
na Eliminacjach Regionalnych w Poznaniu
i aawwaannssoowwaa∏∏yy  ddoo OOggóóllnnooppoollsskkiieeggoo  FFiinnaa∏∏uu
OOddyysseeii   UUmmyyss∏∏uu, który odb´dzie si´
w dniach 27-28 marca w Gdaƒsku.

Odyseja Umys∏u to mi´dzynarodowy program
edukacyjny realizowany w formie konkursu.
G∏ównym celem jest rozwój kreatywnego i kry-
tycznego myÊlenia, twórczego rozwiàzywania
problemów i pracy w zespole. Stawia on
przed uczestnikami wymóg samodzielnego two-
rzenia rozwiàzaƒ bez podpowiedzi i ingerencji
innych osób. Uczestnicy Odysei Umys∏u pracu-
jàc w dru˝ynie mogà inspirowaç si´ wzajemnie,
uczyç si´ od siebie i pomagaç sobie nawzajem.
Problemy Odysei Umys∏u stwarzajà mo˝liwoÊç
wykorzystania ró˝norodnych talentów i umie-
j´tnoÊci uczestników, do tego sà zabawnie i in-
spirujàco sformu∏owane.

Nasi Odyseusze stawili czo∏o problemowi „Za-
bawa w zabobony”. Zadaniem ich by∏o przygoto-
waç humorystyczne przedstawienie, od scena-
riusza po najmniejszy rekwizyt, spe∏niajàc sze-
reg zaleceƒ i wymogów, mówiàce o dwóch istnie-
jàcych zabobonach oraz o jednym wymyÊlonym
przez dru˝yn´. S´dziowie i publicznoÊç bardzo
entuzjastycznie odebrali przedstawienia przy-
znajàc wysokà punktacj´. Ponadto Odyseusze

rozwiàzywali Zadania Spontaniczne, z którymi
równie˝ wspaniale sobie poradzili.

Poprzez rozwijanie umiej´tnoÊci twórczego
rozwiàzywania problemów uczestnicy programu
uczà si´ stawiaç czo∏a wszystkiemu, czego nie
da si´ przewidzieç. W oparciu o w∏asne doÊwiad-
czenia i praktyczne dzia∏anie wyrabiajà w sobie
umiej´tnoÊci po˝àdane w nauce, rozwijaniu za-
interesowaƒ, a nawet w dalszym ˝yciu. Obok
kompetencji intelektualnych kszta∏cà kompe-
tencje interpersonalne, a nawet menad˝erskie,
co przejawia∏o si´ w pozyskiwaniu funduszy,
gromadzeniu materia∏ów, przygotowywaniu nie-
zb´dnej dokumentacji. 

Ponadto Konkursowi towarzyszy wspania∏a at-
mosfera ˝yczliwoÊci, zrozumienia, szacunku
do pracy, tolerancji i akceptacji. Jest to spotka-
nie nieszablonowo myÊlàcych m∏odych ludzi.
DoÊwiadczenie nabyte w czasie Odysei zapro-
centujà w ich dalszej edukacji.

Dzi´kujemy wszystkim, którzy przyczynili si´
do tego, ˝e dzieci mogà odkrywaç, próbowaç,
tworzyç i prze˝ywaç emocje zwiàzane z konkur-
sem. Szczególne podzi´kowania Odyseusze kie-
rujà: Urz´dowi Gminy w Czernikowie, spó∏ce
„Bresse Pol” w Toruniu (sklepy POLOmarket),
Aptekom: „Wiesio∏ek”, „Panaceum” i „Jan Paw-
∏a II” w Czernikowie, Zespo∏owi Charytatywne-
mu przy parafii Êw. Bart∏omieja w Czernikowie,
Stowarzyszeniu Czy˝ – Nie, WSHU w Czerniko-
wie, Zak∏adowi Mechanicznemu pana S. Sko-
piƒskiego, Firmie Handlowej Domex paƒstwa
Chlebowskich, Zak∏adowi Mi´snemu „PEK-
-MAR” paƒstwa Lisiƒskich.
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Z życia Parafii Czernikowo
11 //   RR oo zz pp oo cc zz àà ∏∏ si´ Nowy 2009 Rok. Rok Ju-

bileuszowy (700 lat Czernikowa) to wielkie
wyzwanie dla mieszkaƒców Gminy Czerni-
kowo i wiernych Parafii Êw. Bart∏omieja
w Czernikowie. Oto ogólny zarys planów
do realizacji w Parafii z okazji Jubileuszu:

a/ zbudowanie parkingu koÊcielnego po-
mi´dzy koÊcio∏em a trasà nr 10;

b/ renowacja prezbiterium w koÊciele pa-
rafialnym: po∏o˝enie posadzki granitowej,
nowy o∏tarz soborowy (na którym odprawia-
na jest Eucharystia) i nowe ambony z mar-
muru;

c/ renowacja kruchty wej-
Êciowej do Êwiàtyni;

d/ wykonanie nowych drzwi
wejÊciowych szklanych w ko-
Êciele – dar rodziców dzieci,
które w tym roku przystàpià
do I Komunii Êw.;

e/ po∏o˝enie kostki bruko-
wej na kolejnej alejce
na cmentarzu – w kierunku
Êmietnika – prace juz trwajà;

f/ budowa ubikacji cmentar-
nej;

g/ dokoƒczenie budowy
ogrodzenia wikariatki
od strony stawu.

22 //   NN aa jj ww ii ´́ kk ss zz ee wydarzenia
religijne i wspólnotowe
w Czernikowie w 2009 roku:

– 12/13 kwietnia – Uroczy-
stoÊç Zmartwychwstania
Paƒskiego;

– 10 i 17 maja – Pierwsze
Komunie Êw. dzieci
z klas II SP;

– 31 maja – Parafialny Dzieƒ
Dziecka;

– 2 czerwca – Sakrament
Bierzmowania dla
klas III Gimnazjum;

– 24 sierpnia – UroczystoÊç
odpustowa ku czci Êw. Bart∏o-
mieja Aposto∏a, Patrona Pa-
rafii oraz poÊwi´cenie odno-
wionego prezbiterium, o∏ta-
rza i ambon;

– 30 sierpnia – Dzi´kczynie-
nie za plony i ci´˝kà prac´
rolnika (Do˝ynki) Wojewódz-
kie (Kujawsko-Pomorskie)
i Diecezjalne (Diecezja W∏o-
c∏awska).

33 //   ww ss oo bb oo tt ´́ – 24 stycznia
– odby∏a si´ choinka para-
fialna organizowana przez

Parafialny Zespó∏ Charytatywny oraz Sto-
warzyszenie „Czy˝-Nie”. Uczestniczy∏o po-
nad 250 osób – dzieci, m∏odzie˝ i rodzice.
Wszystkie dzieci otrzyma∏y prezenty
od prawdziwego Miko∏aja, a wiele z nich
wzi´∏o udzia∏ w konkursie pt. „Rodzinne
Êpiewanie kol´d” (zdj´cie).

44 //   OO dd 22 55 stycznia rozpocz´∏o si´ zbieranie
starych zdj´ç, fotografii do wydania pa-
miàtkowej ksià˝ki-albumu o naszej Parafii.
Kto chcia∏by jeszcze udost´pniç zdj´cia
i fotografie dotyczàce ró˝nych wydarzeƒ re-
ligijnych w Czernikowie lub zdj´cia koÊcio-
∏a, plebani, kap∏anów pracujàcych w Czer-
nikowie – prosz´ o dostarczenie ich do kan-

celarii parafialnej.
55 //   DD zz ii ee cc ii   zz ee Szko∏y Pod-

stawowej i m∏odzie˝ z Gim-
nazjum z Czernikowa uczest-
niczyli w dwóch festiwalach
piosenki religijnej i bo˝ona-
rodzeniowej – w Toruniu
i Kowalewie Pomorskim
– gdzie zdobyli wiele cen-
nych nagród, wyró˝nieƒ i dy-
plomy. Zwyci´zcom gratulu-
j´.
66 // 22 66   ss tt yy cc zz nn ii aa zmar∏ nagle

Ks. Jan Anklewicz, proboszcz
Parafii w Osieku n/Wis∏à. Ja-
ko nasz rodak, pochodzàcy ze
Skrzypkowa, zosta∏ pochowa-
ny na cmentarzu parafialnym
w Czernikowie w kwaterze
kap∏aƒskiej obok Ks. Dzieka-
na Czes∏awa Pytlarza. Wiecz-
ny odpoczynek...

77 //   WW ss tt yy cc zz nn ii uu zosta∏ wyre-
montowany hall g∏ówny
na plebani – ocieplona pod∏o-
ga i po∏o˝ona ozdobna po-
sadzka oraz wykonana nowa
∏azienka dla ksi´˝y i goÊci
– koszt 15.600 w ca∏oÊci po-
kryty z oszcz´dnoÊci ksi´dza
proboszcza.

88 //   WW cc zz aa ss ii ee   kk oo ll ´́ dd yy
w Czernikowie razem z ka-
p∏anem po kol´dzie chodzili
te˝ ministranci. Za otrzyma-
ne od wiernych pieniàdze
(prawie 4 tys. z∏otych – ofiaro-
dawcom serdeczne Bóg za-
p∏aç) 17-tu z nich wyjecha∏o
na ferie zimowe do Zakopane-
go, gdzie zwiedzali, uczyli si´
jazdy na nartach, uczestni-
czyli w kuligu góralskim
i ognisku. W wydatkach
na wyjazd w góry partycypo-
wa∏ te˝ ks. proboszcz, op∏aca-
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jàc nauk´ jazdy na nartach, instruktora,
kulig i transport – razem 1.430 z∏. Zdj´cie.

99 //   WW dd rr uu gg ii mm tygodniu ferii zimowych
(23-27 luty) 30-ro dzieci uczestniczy∏o
w tzw. Feriach z Bogiem, polegajàcych
na zabawie, uczestnictwie w konkursach
i zawodach w salkach parafialnych. Dzieci
otrzymywa∏y wy˝ywienie i s∏odycze,
a w ostatnim dniu pojecha∏y z ksi´dzem
proboszczem i opiekunami na wycieczk´
do Torunia – zwiedzanie rozg∏oÊni Radia
Maryja, Wy˝szej Szko∏y Medialnej oraz
obejrzenie filmu pt. „Wyspa dinozaura 2”.
Wycieczk´ ufundowa∏ ks. proboszcz, a auto-
kar – Urzàd Gminy. Zdj´cie.

11 00 // 22 55   ll uu tt ee gg oo rozpoczà∏ si´ Wielki Post,
zapraszajàcy nas do uczestnictwa w nabo-
˝eƒstwach Drogi Krzy˝owej – w ka˝dy pià-
tek i Gorzkich ˚ali – ka˝da niedziela. 27
marca odby∏a si´ plenerowa Droga Krzy˝o-
wa ulicami Osówki, a 3 kwietnia – ulicami
Czernikowa.

11 11 //   WW cc zz ww aa rr tt ee kk – 5 marca – odby∏o si´
na plebani w Czernikowie posiedzenie Ko-
misji Sztuki i Budownictwa sakralnego
z W∏oc∏awka, Konserwatora Zabytków z To-
runia i wykonawcy dotyczàce odnowienia
prezbiterium. Ustalono m. in. projekt, wy-
magania konserwatora oraz kolejnoÊç prac
(kwiecieƒ – oczyszczenie Êcian w prezbite-
rium z farby olejnej, poczàtek lipca – zala-
nie podk∏adu, koniec lipca – po∏o˝enie po-
sadzki i budowa o∏tarza oraz dwóch am-
bon). Koszt prac – 60 tys. z∏otych.

11 22 //   WW mm aa rr cc uu zakoƒczono budow´ ogro-
dzenia wokó∏ parkingu koÊcielnego – ∏àcz-
nie 196 m – koszt 11.160 z∏ oraz wo˝ono pia-
sek na podsyp – we wtorek – 24 marca przy-
wieziono ∏àcznie ok. 300 ton piasku
– ok. 40% potrzebnego piasku jako podsyp.
Serdecznie dzi´kuj´ wszystkim, którzy
w tych pracach poÊwi´cili swoje si∏y i cen-
ny czas dla dobra Parafii. Zdj´cie.

11 33 // 11 66   mm aa rr cc aa w Czernikowie odbywa∏a
si´ ca∏odzienna Wieczysta Adoracja Naj-
Êwi´tszego Sakramentu.

11 44 // 22 22   mm aa rr cc aa o 12.00 odby∏o si´ w Czerni-
kowie spotkanie Podwórkowych Kó∏ek Ró-
˝aƒcowych dzieci za∏o˝onych przez Madzi´
Buczek. Msza Êw. by∏a transmitowana przez
Radio Maryja. Zdj´cie.

11 55 //   PP aa rr aa ff ii aa ll nn yy Zespó∏ Charytatywny
ufundowa∏ pani Dobrzeƒskiej nowe drzwi
do mieszkania.

11 66 //   WW WW ii ee ll kk ii mm   PoÊcie dzieci i m∏odzie˝
uczestniczà w dwóch konkursach: na naj-
∏adniejszà palm´ i na namalowanie jednej
stacji Drogi Krzy˝owej (kategorie wieko-
we: 0-3; 4-6 SP oraz gimnazjum i liceum).

11 77 //   WW dd nn ii aa cc hh 26-29 marca odby∏y si´
w naszej wspólnocie Rekolekcje wielko-

postne, prowadzone przez O. Piotra Andru-
kiewicza CSsR pod has∏em: „Otoczyç troskà
˝ycie”.

11 88 // 22 55   ii 33 00   mm aa rr cc aa najubo˝si z naszej Pa-
rafii i Gminy otrzymywali w Gminnym
OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej dary ˝ywno-
Êciowe przywiezione z Caritas Diecezji W∏o-
c∏awskiej – ∏àczna wartoÊç tych darów to
kwota 23 tys. z∏otych.

11 99 //   WW WW ii ee ll kk ii mm PoÊcie ja∏mu˝nà wielko-
postnà jest okazja nabycia pamiàtkowej ce-
gie∏ki, przeznaczonej na odnowienie pre-
zbiterium czernikowskiej Êwiàtyni.

22 00 //   PP aa rr aa ff ii aa nasza posiada obecnie dwie
strony internetowe: www.czernikowo.pl;
www.bartlomiej.org; Zapraszamy do odwie-
dzin.

22 11 // 22   kk ww ii ee tt nn ii aa – czwarta rocznica odej-
Êcia S∏ugi Bo˝ego Jana Paw∏a II Wielkiego
do Domu Ojca. UroczystoÊci w koÊciele
w Czernikowie to: 2000 – Koncert w wyko-
naniu m∏odzie˝y Gimnazjum; 2030 – Eucha-
rystia o beatyfikacj´ i kanonizacj´ Jana
Paw∏a II; 2137 – Apel Jasnogórski, dzwony
i zapalenie Êwiec w oknach domów i zniczy
przed tablicà Papie˝a przy koÊciele.

Zbli˝a si´ czas Âwiàt Wielkanocnych
i radosnego wo∏ania:

„Chrystus ˝yje”.
Wszystkim Drogim Redaktorom

i Czytelnikom „Dwóch S∏ów”
– Parafianom i GoÊciom, 
W∏adzom i Pracownikom
Urz´du Gminy, Radnym, 

wszystkim mieszkaƒcom Gminy Czer-
nikowo i przybywajàcym GoÊciom

˝ycz´ 
podczas Êwi´towania wiele radoÊci, 

cz´stego pozdrawiania si´
„Chrystus zmartwychwsta∏ – Prawdzi-
wie zmartwychwsta∏”, darów ducho-
wych i fizycznych od Pana Jezusa, 

wi´cej ˝yczliwoÊci wzajemnej, zgody,
dobrego i pozytywnego myÊlenia, 

dobrego mówienia o drugim cz∏owieku
oraz spe∏nienia marzeƒ i planów,

smacznego jajka, 
a w Poniedzia∏ek Wielkanocny

– mokrego dyngusa.

Opracowa∏: Ks. dr Piotr Sio∏kowski
Dziekan Czernikowski 
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Pobór krwi w Urzędzie Gminy
- podziękowanie

18 lutego 2009 roku w Urz´dzie Gminy
w Czernikowie pobieraliÊmy krew dla bar-
dzo chorego Piotrusia Lankauf z Lulkowa.
Zg∏osi∏o si´ bardzo du˝o osób. Wszystkim
ludziom dobrego serca serdecznie dzi´kuj´
za przybycie i oddanie krwi. Szczególne po-

dzi´kowania kieruj´ w stron´ osób, które
pomog∏y w organizacji ca∏ego przedsi´wzi´-
cia. OczywiÊcie podzi´kowania nale˝à si´
równie˝ ca∏emu Zespo∏owi z Punktu Krwio-
dawstwa. Wszystkim ˝ycz´ du˝o zdrowia,
wiele radoÊci, pogody duch, spe∏nienia za-
mierzonych planów i du˝o s∏onecznych dni.
Jeszcze raz dzi´kuj´!

Iwona Graczyk z Piotrusiem
i jego rodzicami

17

Święta Wielkanocne
Wielkanoc jest najstarszym i najwa˝niejszym

Êwi´tem chrzeÊcijaƒskim. Sà to Êwi´ta upami´t-
niajàce Êmierç krzy˝owà i zmartwychwstanie Jezu-
sa Chrystusa. Poprzedzajàcy jà tydzieƒ, stanowià-
cy okres wspominania najwa˝niejszych dla wiary
chrzeÊcijaƒskiej wydarzeƒ, nazywany jest Wielkim
Tygodniem.

W Wielkà Ârod´, w koÊciele wygaszano wszystkie
Êwiat∏a, na znak chaosu, jaki zapanowa∏ wÊród apo-
sto∏ów po pojmaniu Chrystusa i zbli˝ajàcej si´ M´-
ki Paƒskiej. W Wielki Czwartek w koÊcio∏ach „za-
wiàzuje si´ dzwony”. Na znak ˝a∏oby zast´pujà je
ko∏atki.

Wielki Piàtek to smutny dzieƒ i jednoczeÊnie
post, w czasie którego w koÊcio∏ach nie odbywajà
si´ msze. Chrystus umiera na krzy˝u, ale my wie-
my, ˝e wstanie z grobu i stanie si´ cud. Wielka So-
bota, to dzieƒ Êwi´cenia pokarmów, a tak˝e wigilia
paschalna. W ten dzieƒ odprawiana jest wyjàtkowa
i pi´kna msza Êwi´ta. W koszyku ze Êwi´conkà nie
mo˝e zabraknàç baranka (symbolu Chrystusa
Zmartwychwsta∏ego), mi´sa i w´dlin (na znak, ˝e
koƒczy si´ post) i oczywiÊcie jajka. Jajko, symbol
˝ycia, mi∏oÊci i si∏y, jest atrybutem Êwiàt Wielka-
nocnych. Obok Êwi´cenia pokarmów, Êwi´cono
równie˝ ciernie, wod´ i ogieƒ.

Niedziela Wielkanocna (nazywana te˝ Wielkà
Niedzielà, Niedzielà Zmartwychwstania Paƒskie-
go) to pierwszy dzieƒ Êwiàt wielkanocnych. W Pol-
sce w godzinach porannych odprawiana jest uro-
czysta rezurekcja (resurrectio ∏ac. oznacza zmar-
twychwstanie), która swymi tradycjami si´ga Êre-
dniowiecza. Po powrocie do domu w gronie rodzin-

nym zasiada si´ do uroczystego Êniadania wielka-
nocnego, które rozpoczyna si´ sk∏adaniem ˝yczeƒ
i dzieleniem si´ Êwi´conkà z koszyczka. Polska tra-
dycja potraw wielkanocnych jest bardzo bogata
i nie ma chyba innej tak bogatej tradycji kulinar-
nej na czas obchodów Âwiàt Wielkanocnych. Cze-
kamy na to Êniadanie przez ca∏y Wielki Post, zatem
nie dziwi fakt, ˝e wszystkiego co znajduje si´
na stole staramy si´ skosztowaç choçby przynaj-
mniej po troszeczk´. Na tradycyjnym stole wielka-
nocnym nie mo˝e zabraknàç takich potraw jak: ̋ u-
rek wielkanocny, bia∏a kie∏basa pieczona, szynka
Êwiàteczna, faszerowane jajka, babka wielkanocna,
mazurek, sernik. Sto∏y zdobione sà bukietami z ba-
zi i pierwszych wiosennych kwiatów. 

Poniedzia∏ek Wielkanocny (zwany te˝ Lanym Po-
niedzia∏kiem, Âmigusem-dyngusem) to drugi
dzieƒ Êwiàt Wielkiej Nocy. W polskiej tradycji tego
dnia polewa si´ dla ˝artów wodà inne osoby, nawet
nieznajome. Polewanie wodà nawiàzuje do daw-
nych praktyk pogaƒskich, ∏àczàcych si´ z symbo-
licznym budzeniem si´ przyrody do ˝ycia i co rok
odnawialnej zdolnoÊci ziemi do rodzenia. Do dziÊ
zwyczaj kropienia wodà Êwi´conà pól w poniedzia∏-
kowy ranek przez gospodarzy jest spotykany we
wsiach na po∏udniu Polski. 

Âwi´ta sp´dzane przy stole w rodzinnym gronie
to radosne chwile, które wspominamy przez ca∏y
rok. W dzisiejszych czasach, gdy ka˝dy dzieƒ mija
niezauwa˝ony, to w∏aÊnie Êwi´ta sprawiajà, ˝e ma-
my czas by nacieszyç si´ sobà. To czas, gdy z przy-
jemnoÊcià odwiedzamy swoich bliskich i przyja-
ció∏. Siedzàc przy Êwiàtecznym stole, w wyjàtko-
wym i podnios∏ym nastroju, mamy okazj´ do spo-
tkaƒ i d∏ugich rozmów.                                                 

E. B.
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Terminarz ligowy

Dotacje na sport przyznane
Sport jest dziedzinà, która towarzyszy ka˝de-

mu cz∏owiekowi. Byç mo˝e du˝a cz´Êç osób nie
uprawia ˝adnych dyscyplin sportowych, jed-
nak temat ten dotyka nas w inny sposób. Kto
nie zna smaku emocji, towarzyszàcych wyst´-
pom naszych reprezentantów na ró˝nego ro-
dzaju imprezach sportowych? Kto chocia˝ raz
nie trzyma∏ kciuków za mecze polskich siatka-
rzy, pi∏karzy no˝nych i r´cznych, d∏ugie skoki
Adama Ma∏ysza, czy szybkie biegi Justyny Ko-
walczyk? MyÊl´, ˝e nie znajdzie si´ taka osoba.
Sukcesy naszych zawodników cieszà, wzrusza-
jà, a nawet sk∏aniajà do podejmowania aktyw-
noÊci fizycznej. Nie nale˝y jednak zapominaç,
˝e sport to przede wszystkim rywalizacja….

Z nieco innym rodzajem rywalizacji zetkn´∏y
si´ w ostatnim czasie organizacje sportowe,
dzia∏ajàce na terenie gminy Czernikowo. Mia-
nowicie mia∏y mo˝liwoÊç ubiegania si´ o Êrod-
ki finansowe, które przeznaczà na dzia∏alnoÊç
statutowà. Zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝yt-
ku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowa-
nym, w oparciu o uchwa∏´ Rady Gminy Czer-
nikowo z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie: okre-
Êlenia warunków i trybu wspierania rozwoju

sportu kwalifikowanego na terenie gminy
Czernikowo, Wójt Gminy Czernikowo og∏osi∏
konkurs ofert na wykonanie zadaƒ publicz-
nych w zakresie sportu. Termin sk∏adania
wniosków o dofinansowanie minà∏ 16 lutego.
Nast´pnie mia∏a miejsce ocena formalna i me-
rytoryczna za∏o˝onych aplikacji. Jej efektem
by∏o wy∏onienie podmiotów, które otrzyma∏y
wsparcie finansowe na dzia∏alnoÊç w 2009 r. 

Do konkursu stan´∏y 4 kluby sportowe: LZS
„VICTORIA” Czernikowo, LZS Steklin, UKS
„Olimpijczyk” oraz UKS „Comets Mazowsze”.
¸àczna kwota, na jakà zosta∏y z∏o˝one oferty,
to ponad 60 tys. z∏. Jednak do rozdysponowa-
nia przewidziano w bud˝ecie gminy 49 tys. z∏.
W zwiàzku z tym pieniàdze nale˝a∏o rozdzieliç
w mo˝liwie jak najsprawiedliwszy sposób.
W efekcie prac komisji oceniajàcej ustalono, ˝e
LZS „VICTORIA” Czernikowo otrzy-
ma 25.500 z∏, LZS Steklin – 12.000 z∏, UKS
„Olimpijczyk” – 3.500 z∏ oraz UKS „Comets
Mazowsze” – 8.000 z∏. Wyniki konkursu zosta∏y
zamieszone na stronie internetowej www.czer-
nikowo.pl.

Wszystkim dotowanym nale˝à si´ w tym
miejscu gratulacje oraz s∏owa zach´ty do pozy-
skiwania funduszy na dzia∏alnoÊç tak˝e z in-
nych êróde∏.

D. Â.
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Komunikaty:

W zwiàzku z brakiem mo˝liwoÊci prawnych
zmiany stawek podatkowych w ciàgu roku,
radni na sesji w dniu 20 marca 2009 r. zaak-
ceptowali rozwiàzanie poÊrednie zapropono-
wane przez Wójta Gminy. Polega ono na umo-
rzeniu 70 % IV raty podatku rolnego po op∏a-
ceniu wczeÊniejszych rat na indywidualny
wniosek rolnika. Dla rolników op∏acajàcych
podatek systematycznie istnieje mo˝liwoÊç
ubiegania si´ o to umorzenie
przy II lub III racie zamiast IV raty.

Podatnicy podatku od nieruchomoÊci posia-

dajàcy du˝e powierzchnie dzia∏ek majà mo˝li-
woÊç zmiany w ewidencji gruntów sposobu
u˝ytkowania na rolne wówczas naliczony zo-
stanie tzw. „podwójny podatek rolny”. Zgod-
nie z ustawà o podatku rolnym nalicza si´ ce-
n´ 5 q ˝yta za 1 ha fizycznego, co stanowi
obecnie ok. 0,03 z∏ z 1mÇ.

Wójt Gminy podpisa∏ z Panià Annà Nawoj-
skà umow´ zlecenie na prac´ na rzecz rolni-
ków z terenu gminy Czernikowo. Na jej pod-
stawie rolnikom b´dzie udzielana bezp∏atna
pomoc w uzupe∏nianiu wniosków o dop∏aty
bezpoÊrednie. Pani Nawojska b´dzie przyj-
mowa∏a zainteresowanych w sali posiedzeƒ
Urz´du Gminy w Czernikowie w ka˝dà Êrod´
w godzinach od 9:00 do 14:00

19

Zawody wędkarskie 2009:

1. 11  mmaajjaa  - sp∏awikowe seniorzy – Staw Gminny godz. rozpocz´cia 8:00

2. 33  mmaajjaa  - sp∏awikowe juniorzy       – Staw Gminny godz. rozpocz´cia 9:00

3. 3311  mmaajjaa - spinningowe seniorzy – Wis∏a godz. rozpocz´cia 16:00

4. 2288  cczzeerrwwccaa  - sp∏awikowe seniorzy   – Jezioro Kijaszkowo godz. rozpocz´cia 6:00

5. 1199  lliippccaa - gruntowe seniorzy – Jezioro Konotopie godz. rozpocz´cia 6:00

6. 0099  ssiieerrppnniiaa - sp∏awikowe seniorzy    – Jezioro Wildno godz. rozpocz´cia 6:00

7. 1133  wwrrzzeeÊÊnniiaa - sp∏awikowe juniorów  – Staw Gminny godz. rozpocz´cia 9:00

8. 2200  wwrrzzeeÊÊnniiaa - spinningowe seniorów – Wis∏à godz. rozpocz´cia 14:00
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