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AKTUALNOŚCI
Rada Gminy jednogłośnie
udzieliła Wójtowi
absolutorium za 2009 r.
Na XXX Sesji Rady Gminy w Czernikowie,
która odby∏a si´ w dniu 26.04.2010 r. jednym
z punktów by∏o przyj´cie sprawozdania z wykonania bud˝etu za 2009 rok oraz udzielenie
absolutorium Wójtowi. Jak co roku, wczeÊniej
radni na poszczególnych komisjach zapoznali
si´ ze sprawozdaniem Wójta. Na sesji Wójt
przedstawi∏ sprawozdanie Radnym i uczestniczàcym goÊciom. Nast´pnie zapoznano si´
z uchwa∏à i uzasadnieniem sk∏adu orzekajàcego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, która wczeÊniej pozytywnie zaopiniowa∏a
sprawozdanie z wykonania bud˝etu. Na podstawie tej uchwa∏y Komisja Rewizyjna Rady
Gminy wnioskowa∏a o udzielenie absolutorium
Wójtowi z wykonania bud˝etu. Sk∏ad orzekajàcy

Podsumowanie roku 2009
Rok 2009 by∏ dla gminy Czernikowo rokiem
szczególnym z wielu powodów.
W zesz∏ym roku miejscowoÊç Czernikowo i parafia obchodzi∏y 700-lecie swojego istnienia.
Pierwsze wzmianki o Czernikowie w odnalezionych dotychczas dokumentach noszà dat´
1 paêdziernika 1309 roku. Z tej okazji odby∏o si´
wiele imprez gminnych, szkolnych i parafialnych, m.in. dwudniowe Dni Czernikowa w czerwcu.
Najwa˝niejszà i najwi´kszà imprezà by∏y
do˝ynki wojewódzkie, które odby∏y si´ w dniu
30 sierpnia 2009 roku. OrganizowaliÊmy je jako
gmina Czernikowo z udzia∏em Urz´du Marsza∏kowskiego, Starostwa Powiatowego w Toruniu,
diecezji w∏oc∏awskiej i parafii w Czernikowie.
Zgromadzi∏y one ogromnà rzesze goÊci i delegacji, by∏y tak˝e mocnym i udanym akcentem
obchodów 700 lecia.
W roku 2009 odby∏o si´ równie˝ wiele innych
udanych imprez okolicznoÊciowych i sportowych. Jak co roku obchodziliÊmy Dzieƒ Stra˝aka, tym razem w nowo oddanym lokalu
„Martyna” w Steklinie zagospodarowanym
w pomieszczeniach remizy OSP. Odby∏ si´ tak˝e
cykl zawodów w´dkarskich dla dzieci i doro-

RIO pozytywnie zaopiniowa∏ ten wniosek.
Radni po zapoznaniu si´ ze sprawozdaniem,
wszystkimi opiniami i wnioskami podj´li
jednog∏oÊnie uchwa∏´ o przyj´ciu sprawozdania
z wykonania bud˝etu i udzielili Wójtowi Gminy
Czernikowo absolutorium za rok 2009.
Po otrzymaniu absolutorium Wójt podzi´kowa∏
Radnym za tak dobrà, po raz kolejny, ocen´ jego
pracy oraz ca∏ego zespo∏u pracowników z Panià
Skarbnik na czele. Nast´pnie podkreÊli∏, ˝e
Gmina Czernikowo wykonuje wiele dzia∏aƒ
i rozwija si´ tak dobrze dzi´ki bardzo dobrej
wspó∏pracy i wzajemnemu zrozumieniu Rady
Gminy z Wójtem. Wójt zapewni∏, ˝e nadal b´dzie
dzia∏a∏ tak, aby skutecznie realizowaç tegoroczny bud˝et gminy, pozyskujàc do niego nowe
Êrodki i wykonywaç wiele inwestycji z maksymalnym pozyskaniem Êrodków zewn´trznych.
êród∏o:
protokó∏ z posiedzenia Rady Gminy

s∏ych. W czerwcu Szkole Podstawowej im. Tony
Halika w Osówce nadano uroczyÊcie sztandar.
Jednostki OSP z terenu gminy Czernikowo
aktywnie uczestniczy∏y w obchodach 10-lecia
Oddzia∏u Powiatowego OSP RP, nadania
Oddzia∏owi sztandaru oraz w powiatowych
zawodach sportowo-po˝arniczych. Obie imprezy
odby∏y si´ w czerwcu w Che∏m˝y.
Prywatni inwestorzy poprzez wyremontowanie
lub pobudowanie nowych obiektów uruchomili
hotele, restauracje, bary, pizzerie czy sklepy
w ró˝nych bran˝ach.
Po wielu latach prób uda∏o si´ powo∏aç w gminie Czernikowo orkiestr´ d´tà z udzia∏em
dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Jest ona
przypisana do OSP Steklinek, aby mog∏a
dzia∏aç w strukturach stra˝ackich. Gmina od jej
powstania ponosi wszystkie koszty zwiàzane
z jej dzia∏aniem. Zakupuje instrumenty,
mundury, op∏aca kapelmistrza oraz ponosi
koszty ró˝nych wyjazdów. Uwa˝am, ˝e orkiestra
jest bardzo potrzebna, uÊwietnia wiele uroczystoÊci gminnych, powiatowych i koÊcielnych.
Co roku wzrasta nam udzia∏ dochodów
w∏asnych na jednego mieszkaƒca (wspó∏czynnik G), z przedostatniego miejsca w województwie w 2006 roku przesun´liÊmy si´ o 15
miejsc w gór´. Âwiadczy to o rozwoju gminy
Czernikowo i wy˝szych wp∏ywach m.in. poda-
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tkowych.
W 2009 roku tak jak w poprzednich latach
przeprowadzono szereg inwestycji i dzia∏aƒ,
które s∏u˝à mieszkaƒcom naszej gminy.
Wykonywanie tych wa˝nych zadaƒ odbywa∏o si´
ze Êrodków w∏asnych i pozyskanych do bud˝etu.
Zawsze bardzo du˝à uwag´ w∏adze samorzàdowe przywiàzywa∏y do poprawy bezpieczeƒstwa mieszkaƒców. Realizowane jest to m.in.
poprzez budow´ dróg, chodników i lamp
ulicznych. Na budow´ i modernizacj´ dróg
w ubieg∏ym roku wydano 3.379 tys. z∏, za co
wykonano prawie 10 km dróg gminnych
twardych i 15 km dróg powiatowych.
Jako drogi z dywanikiem asfaltowym wykonano: drog´ w Kie∏pinach przy wsparciu z RPO
(490 tys. z∏) o d∏ugoÊci 2700 m za kwot´ 1.648 tys.
z∏., ulic´ Zajàczkowo przy wsparciu z FOGR
(71 tys. z∏) o d∏ugoÊci 600 m za cen´ 212 tys. z∏
oraz drog´ 300 m z chodnikami 300 m2 w Steklinie za kwot´ 306 tys. z∏. wy∏àcznie ze Êrodków
w∏asnych.
Metodà powierzchniowego utrwalenia poprzez
potrójne wg∏´bne bitumowanie na podk∏adzie
z terenu lub t∏ucznia wykonano drogi o d∏ugoÊci
prawie 5 km za ∏àcznà kwot´ 551 tys. z∏. Sà to
drogi: Szkleniec-Witowà˝ 2160 m, KijaszkowoRembiocha 535 m, Mazowsze Parcele 1815 m,
Mazowsze (ko∏o cmentarza) 414 m i przy
bibliotece 66 m. Utwardzono te˝ t∏uczniem 1200
m drogi w Skwirynowie.
Gmina wyda∏a ponad 100 tys. z∏ na budow´
1934 m2 nowych chodników i zatoczek parkingowych. Powsta∏y one przy ul. Reja 470 m2,
w parku 25 m2, parking przy GCI 190 m2.
Wspólnie z powiatem wybudowano chodnik
przy ul. Targowej 850 m2 i ul. Zygmuntowo
400 m2.
Na za∏o˝enie nowych punktów oÊwietleniowych z kasy gminy wydaliÊmy 30 tys. z∏.
Z dniem 1 stycznia 2009 roku przejeliÊmy 124
lampy uliczne przy drodze krajowej.
Poza dzia∏aniami inwestycyjnymi gmina
ponosi koszty zwiàzane z bie˝àcym utrzymaniem dróg, takie jak odÊnie˝anie, zakupy
˝u˝la, piasku, t∏ucznia, gruzu, prace wyrówniarki. Wydatki te w kwocie 220 tys. z∏. sà w bud˝ecie Gminnego Zak∏adu Komunalnego, który
tak˝e finansuje m.in. oÊwietlenie uliczne (204
tys. z∏.) czy wysypisko (350 tys. z∏).
W∏adze gminy podj´∏y równie˝ szereg dzia∏aƒ
w zakresie gospodarki wodno-Êciekowej. Opracowano dokumentacje na modernizacj´ sieci
wodociàgowo-kanalizacyjnej (72,5 tys. z∏) i na
przydomowe oczyszczalnie Êcieków (60,5 tys. z∏).
Zakupiono pojemniki na Êmieci (10 tys. z∏),
narybek, ogrodzono staw gminny.
Za prawie 610 tys. z∏ wybito studni´ g∏´binowà
z cz´Êciowà modernizacjà hydroforni w Osówce.
Inwestycja ta by∏a bardzo potrzebna, szczegól-
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nie po∏udniowej cz´Êci gminy, gdzie w okresie
letnim mieszkaƒcom brakowa∏o wody. Mam
nadziej´, ˝e zaspokoi to w pe∏ni potrzeby na
dostaw´ wody.
Z okazji 100-lecia dofinansowano zakup
samochodu dla Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
w Toruniu w kwocie 20 tys. z∏. W zamian
otrzymaliÊmy podnoÊnik na samochodzie Star,
przeznaczony m.in. do konserwacji punktów
oÊwietleniowych, wymian ˝arówek i piel´gnacji
drzew.
Du˝ym wydarzeniem dla Czernikowa i gminy
by∏o dokoƒczenie budowy ciàgów spacerowych,
z placem zabaw i mini skate parkiem. Wykonano te˝ pamiàtkowà tablic´ z informacjà
historycznà i herbem gminy. Wszystkie te prace
kosztowa∏y prawie 275 tys. z∏. PozyskaliÊmy na
to zadanie 20 tys. z∏. z Urz´du Marsza∏kowskiego.
W 2009 roku rozpocz´to w Mazowszu budow´
Wiejskiego Domu Kultury, gdzie powstanie
du˝a sala z zapleczem i przeniesiona zostanie
filia biblioteki publicznej. Wydatki zesz∏oroczne
na ten cel to 175 tys. z∏. Ca∏a inwestycja zostanie
dokoƒczona w tym roku. Uroczyste otwarcie
planowane jest wst´pnie na 11 wrzeÊnia 2010
roku. Koszt ca∏kowity budowy z pracami
dodatkowymi i wyposa˝eniem wyniesie ok.
1 mln z∏. W zesz∏ym roku przy wsparciu PFOÂ
i Ministerstwa Edukacji dokoƒczono wymian´
okien w SP w Makowiskach za kwot´ 47 tys. z∏.
Za prawie 80 tys. z∏ przeprowadzono kolejny
remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie (modernizacja ogrzewania, remont
∏azienki, wymiana i odnowienie pod∏óg,
wymiana instalacji elektrycznej oraz zakup
mebli). Zakupiono te˝ meble dla filii w Mazowszu i Osówce. Remont ten by∏ mo˝liwy
dzi´ki pozyskaniu 60 tys. z∏. z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. OtrzymaliÊmy jednà z najwi´kszych dotacji w ca∏ym
województwie.
Do dzia∏aƒ inwestycyjnych nale˝y te˝ dofinansowanie w kwocie 50 tys. z∏ budowy parkingu
przy KoÊciele w Czernikowie. W∏adze gminy
zgodzi∏y si´ przekazaç kostk´ polbrukowà na
proÊb´ parafii uznajàc wczeÊniejszy ogromny
wk∏ad rzeczowy i finansowy parafian, rady
parafialnej i ksi´dza proboszcza w tà inwestycj´.
Parafianie za kilkadziesiàt tysi´cy z∏otych przez
ponad rok wykonywali prace przygotowawcze
(przywóz piasku, gruzu, czarnoziemu oraz jego
wyrównanie). Proboszcz wraz z aktywnà radà
parafialnà zebrali ponad 100 tys. z∏ gotówki na
jego budow´. Udzia∏ gminy by∏ tylko niewielkim
elementem tej inwestycji. Jednym z wa˝nych
powodów udzielenia pomocy, w ocenie Wójta
i Radnych, które zawa˝y∏y na zaanga˝owaniu
by∏y obchody 700-lecia Czernikowa i parafii
i zwiàzane z tym uroczystoÊci m.in. do˝ynki

wojewódzkie.
Jak co roku przeprowadzane by∏y remonty
w szko∏ach i przedszkolu oraz zakupy mebli,
wyposa˝enia i pomocy naukowych.
Ponad 75 tys. z∏ w 2004 roku przeznaczono na
sport i kultur´ fizycznà, m.in. na dofinansowanie klubów sportowych i rozgrywki sportowe.
Oprócz dzia∏aƒ inwestycyjnych o charakterze
„twardym”, na które pozyskiwano Êrodki
zewn´trzne z ró˝nych êróde∏, prowadzono te˝
wiele dzia∏aƒ tzw. „mi´kkich” równie˝ przy
wsparciu z zewnàtrz. Sà to: stypendia socjalne
399 tys. z∏, wyprawki szkolne 304 tys. z∏, realizacja programu integracji spo∏ecznej 149 tys. z∏,
Êwiadczenia rodzinne 29460 z∏, „Radosna
Szko∏a” 18 tys. z∏, program „przez aktywnoÊç do
integracji w gminie” 117 tys. z∏, „ma∏y odkrywca
w przedszkolu” 30 tys. z∏, „nauczyciel uczàcy
si´” i „Êpiewajàca Polska” do 10 tys. z∏.
Podobnie jak w latach ubieg∏ych gmina
zatrudnia∏a w 2009 roku bardzo du˝o osób
w ramach robót publicznych. Zatrudniono nieco
mniej pracowników ni˝ w ubieg∏ym roku, bo
Êrednio rocznie 41 osób (w 2008 roku 53 osoby).
Niestety zmieni∏y si´ zasady finansowania tych
robót. Obecnie samorzàd pokrywa koszty
pracownika (p∏ace i pochodne) co drugi miesiàc.
Stàd na wynagrodzenie pracowników wydano

Podsumowanie 2009
roku w głównych
pozycjach budżetu
Sprawozdanie z wykonania bud˝etu z cz´Êci
opisowej najpe∏niej pokazuje to, co w danym
roku zosta∏o wykonane, jakie kwoty w dochodach i wydatkach przeznaczono na poszczególne dzia∏y klasyfikacji bud˝etowej. Pierwotny
bud˝et zosta∏ przyj´ty na sesji Rady Gminy
w dniu 27.02.2009 roku. By∏ zmieniany w ciàgu
roku kilkakrotnie, najcz´Êciej na skutek
dodatkowych wp∏ywów oraz zwi´kszenia zakresu inwestycji. W ciàgu roku wzrós∏ o kwot´
2 . 7 8 9 . 6 3 8 z ∏, tj. o 11,35%.
Ostatecznie bud˝et w roku 2009 po stronie
dochodów wynosi∏ 2 3 . 4 0 2 . 7 7 5 z ∏, a po stronie
wydatków 2 4 . 4 2 7 . 7 7 5 z ∏. Deficyt w kwocie
1 . 0 2 5 . 0 0 0 z ∏ zosta∏ pokryty po˝yczkà z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska na
budow´ studni g∏´binowej i kredytem inwestycyjnym na budow´ dróg.
W dochodach bud˝etu najwi´kszà pozycj´
stanowi∏y ró˝ne rozliczenia z kwotà 1 3 . 0 3 4 . 7 7 3
z ∏, co daje 55,7% dochodów. Znajdujà si´ tu
subwencje: oÊwiatowa 7 . 9 7 0 . 5 5 5 z ∏, wyrówna-

970 tys. z∏ (w 2008 roku 767 tys. z∏). W ubieg∏ym
roku pracowa∏o w Urz´dzie Gminy i jednostkach podleg∏ych kilkudziesi´ciu sta˝ystów.
Dzi´kuj´ serdecznie radnym, so∏tysom za
wspania∏à wspó∏prac´, za zrozumienie, za wiele
bardzo cennych uwag, propozycji, rad we
wszystkich dzia∏aniach. Kierownikom jednostek gminnych oraz wszystkim pracownikom
gminy za pomoc, ci´˝ka prac´ i wspó∏prac´ dla
dobra naszej gminy i jej mieszkaƒców.
Dzi´kuj´ te˝ mieszkaƒcom naszej gminy za
wnioski, pomoc i zrozumienie dla dzia∏aƒ w∏adz
samorzàdowych w roku 2009. W mojej i radnych
ocenie zrealizowano wiele. OczywiÊcie mamy
ÊwiadomoÊç, ze potrzeb jest jeszcze du˝o.
Niestety Êrodki finansowe w∏asne i pomocowe
sà ograniczone i obarczone okreÊlonymi
przepisami. Wiele inwestycji wymaga szeregu
nast´pujàcych po sobie planowych dzia∏aƒ.
Zdzis∏aw Gawroƒski

wcza 4 . 8 0 7 . 6 1 3 z ∏, równowa˝àca 2 4 8 . 6 0 4 z ∏.
Kolejnym dzia∏em w dochodach (po raz pierwszy w tym roku) sà „dochody od osób
prawnych, osób fizycznych i innych jednostek…” 4 . 2 1 1 . 4 1 0 z ∏, tj. 18,0% bud˝etu. Jest to
wynik dobrego rozwoju gminy (wzrasta nam
wspó∏czynnik dochodów w∏asnych) oraz porzàdkowanie spraw podatkowych. Niestety zaleg∏oÊci podatkowe na dzieƒ 31.12.2009 rok wynoszà
jeszcze 3 6 1 . 6 8 9 z ∏ (podatek rolny – 1 4 0 . 8 1 1 z ∏,
podatek od nieruchomoÊci 1 8 5 . 2 9 8 z ∏). Na
trzeciej pozycji znajduje si´ „pomoc spo∏eczna”,
na którà przydzielono nam kwot´ 3 . 6 8 0 . 1 2 1 z ∏,
tj. 15,7% dochodów.
Po stronie wydatków bud˝etowych najwi´kszà
pozycjà
by∏a
„oÊwiata
i
wychowanie”
1 0 . 3 1 4 . 4 1 1 z ∏, co stanowi 42,2% wydatków
gminy. Na drugie miejsce w wysokoÊci
wydatków w 2009 roku przesun´∏y si´ „nak∏ady
inwestycyjne i modernizacyjne” z kwotà
4 . 8 7 0 . 4 9 1 z ∏, co stanowi 19,9%. Na trzecim
miejscu znalaz∏y si´ wydatki na pomoc
spo∏ecznà, które poch∏on´∏y kwot´ 4 . 0 6 5 . 2 3 0
z ∏, co daje 16,6% wydatków bud˝etowych.
Spadek na trzecie miejsce tego dzia∏u w bud˝ecie po stronie dochodów i wydatków jest optymistycznym elementem. Ni˝sza kwota, którà
gmina otrzyma∏a na opiek´ spo∏ecznà oraz
ni˝sza kwota, która zosta∏a wydana w porówna-
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niu do 2008 roku Êwiadczy o tym, ˝e mniejsza
grupa osób korzysta∏a z pomocy spo∏ecznej.
Mo˝na wyciàgnàç wniosek, ˝e w 2009 roku
poprawi∏a si´ nieznacznie sytuacja finansowa
mieszkaƒców naszej gminy.
Po raz pierwszy w 2009 roku pojawi∏y si´
sprawozdania finansowe dwóch jednostek
gminnych poza podstawowym bud˝etem gminy.
Przychody i wydatki Gminnego Zak∏adu Komunalnego zamkn´∏y si´ kwotà 1 . 8 9 4 . 2 4 4 z ∏ oraz
Gminnej Instytucji Kultury kwotà 3 2 2 . 8 1 3 z ∏.
To sà tylko g∏ówne pozycje w bud˝ecie, szcze-

gó∏owe informacje z wykonania bud˝etu mo˝na
znaleêç na stronie internetowej gminy w BIP.

Inwestycje w toku

WartoÊç dofinansowania z bud˝etu paƒstwa
i województwa wyniesie 50% kosztów ca∏kowitych. Realizacja inwestycji nastàpi przy
wspó∏pracy ze Starostwem Powiatowym
w Toruniu, które cz´Êciowo pokryje koszt
przebudowy skrzy˝owania drogi gminnej
Jackowo – Steklinek z drogà powiatowà
nr 2043C (10. tys. z∏). Planowany termin oddania drogi do u˝ytku to IV kw. 2010 r.
3. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu. W III kw. br. zostanie oddany do
u˝ytku Wiejski Dom Kultury w Mazowszu,
dofinansowany ze Êrodków PROW w ramach
dzia∏ania „Odnowa i rozwój wsi”. WartoÊç
wsparcia to blisko 400 tys. z∏, a ca∏kowity koszt
przedsi´wzi´cia to ponad 900 tys. z∏. Wykonawcà projektu jest Zak∏ad Ogólnobudowlany
W∏odzimierz Walczak z W∏oc∏awka. Po oddaniu
do u˝ytku Êwietlica Domu Kultury zostanie

W poprzednim numerze naszego kwartalnika
informowaliÊmy Paƒstwa o inwestycjach,
które sà i b´dà realizowane w roku bie˝àcym.
Pragn´ przypomnieç, ˝e wydatki na zadania
infrastrukturalne stanowià ponad 1/3 tegorocznego bud˝etu. Na wi´kszoÊç z tych przedsi´wzi´ç uda∏o si´ pozyskaç Êrodki finansowe
z zewnàtrz, w tym z funduszy europejskich,
bud˝etu paƒstwa oraz województwa. Poni˝ej
przedstawiamy wykaz najwi´kszych inwestycji wraz ze stanem zaawansowania prac:
1. Przebudowa i rozbudowa sieci wodno –
kanalizacyjnej w Czernikowie – kolejny etap.
To inwestycja dofinansowana z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie
2.614.000 z∏. W ramach projektu na prze∏omie
lipca i sierpnia rozpocznie si´ przebudowa
i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej
w Czernikowie, w obr´bie ulic: Toruƒskiej,
Kolejowej, Strumykowej i Osiedla Mickiewicza. Wykonawcà przedsi´wzi´cia wy∏onionym w post´powaniu przetargowym zosta∏
Zak∏ad Us∏ug Melioracyjnych i Geodezyjnych
Piotr Rojek z Golubia – Dobrzynia. Ca∏kowity
koszt inwestycji to ponad 6,3 mln z∏.
2. Budowa drogi ∏àczàcej Czernikowo z Jackowem oraz Jackowo ze Steklinkiem. Na dobre
ruszy∏a budowa drogi w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 –
2011, czyli tzw. „schetynówka”. Wykonawcà
inwestycji jest PRD z Lipna, które zrealizuje to
zadanie za kwot´ nieco ponad 2,3 mln z∏.
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Zdzis∏aw Gawroƒski

wyposa˝ona w meble oraz sprz´t rekreacyjno –
sportowy, w celu zapewnienia spo∏ecznoÊci
lokalnej ogólnodost´pnego miejsca do spotkaƒ
i zabaw. Wyposa˝enie zostanie dofinansowane
w ramach tzw. „ma∏ych projektów”, przyznawanych dzi´ki dzia∏aniu Leader, opisanemu
w odr´bnym artykule.
4. „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mazowszu.
W czerwcu br. ruszy∏y tak˝e prace budowlane
dotyczàce kompleksu boisk sportowych w Mazowszu, realizowane w ramach programu
rzàdowego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Obiekt
sk∏adajàcy si´ z boiska do pi∏ki no˝nej o nawierzchni z trawy syntetycznej, ma∏ego tartanowego boiska do siatkówki i koszykówki oraz
zaplecza szatniowo – sanitarnego powstanie

nika br. na terenie gminy powstanie 88 takich
obiektów. ¸àczny koszt tej inwestycji to ponad
844 tys. z∏. Zadanie zostanie sfinansowane
z po˝yczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
oraz wp∏at osób, u których powstanà oczyszczalnie. Wykonawcà zadania jest Wielobran˝owy Zak∏ad Us∏ugowy Andrzej Sieradzki z W∏oc∏awka.
6. Budowa podjazdu przy Szkole Podstawowej w Mazowszu. W ramach tego dzia∏ania do
wrzeÊnia br. przy szkole powstanie podjazd
przeznaczony dla osób poruszajàcych si´ na
wózkach inwalidzkich. Szacunkowy koszt tej
inwestycji to prawie 70 tys. z∏, z czego dotacja
z PFRON-u wyniesie 34.800 z∏.
Jednak to nie wszystkie inwestycje, które
b´dà realizowane w roku 2010. Gmina otrzyma∏a dodatkowo Êrodki z FOGR-u (prawie
62 tys z∏), które przeznaczy na kontynuacj´
budowy ul. Zajàczkowo. Przygotowywany jest
tak˝e projekt na budow´ drogi ze Szkleƒca do
Osówki, ten ok. 600 metrowy odcinek b´dzie
zrealizowany w bie˝àcym roku. Planuje si´
równie˝ budow´ chodników m.in.: ulice
Targowa, Góry i Park 700 lecia. B´dà zak∏adane nowe punkty oÊwietleniowe na ulicach
WiÊniowej, Kwiatowej, Gimnazjalnej, Jod∏owej
i Parku 700 lecia – ∏àcznie 50 lamp. Tworzenie
nowych punktów oÊwietleniowych jest
utrudnione, poniewa˝ ENERGA nie pozwala
wieszaç lamp na istniejàcych ju˝ s∏upach.
Oprócz tego pracownicy Urz´du Gminy
wezmà udzia∏ w projekcie polegajàcym na
podnoszeniu kwalifikacji kadr urz´dniczych,
który realizujà wszystkie gminy powiatu
toruƒskiego.
Ponadto zosta∏o przygotowanych kilka
wniosków o dofinansowanie ró˝nych zadaƒ
inwestycyjnych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2007 – 2013, jednak wi´cej
informacji na ten temat w osobnym artykule.
O wynikach naszych dzia∏aƒ b´dziemy na
bie˝àco informowaç na stronie internetowej
gminy oraz w kolejnych numerach „Dwóch
S∏ów”.
D.Â

przy Szkole Podstawowej w Mazowszu.
Szacunkowy koszt budowy to ponad 960 tys. z∏.
Gmina Czernikowo otrzyma na to zadanie
wsparcie finansowe z bud˝etu paƒstwa oraz ze
Êrodków województwa w ∏àcznej kwocie ok.
660 tys. z∏. Wykonawcà robót jest konsorcjum
firm MARDO oraz HAP. Planowany termin
zakoƒczenia inwestycji to wrzesieƒ br.
5. Budowa oczyszczalni przydomowych. Od
czerwca trwajà tak˝e roboty dotyczàce budowy
oczyszczalni przyzagrodowych. Do paêdzier-
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Dofinansowanie w ramach osi
Leader - „Małe Projekty”
Gmina Czernikowo jest jednym z dziesi´ciu
samorzàdów, które nale˝à do Lokalnej Grupy
Dzia∏ania Gmin Dobrzyƒskich Region Po∏udnie
(LGD). LGD jest podmiotem, który na lata 2007
– 2013 otrzyma∏ sporà pul´ Êrodków finansowych, z przeznaczeniem do podzia∏u pomi´dzy poszczególne gminy. Ma to na celu budowanie kapita∏u spo∏ecznego poprzez aktywizacj´ mieszkaƒców oraz przyczynianie si´ do
powstawania nowych miejsc pracy na obszarach
wiejskich, a tak˝e polepszenie zarzàdzania
lokalnymi zasobami i ich waloryzacj´ na skutek
poÊredniego w∏àczenia lokalnych grup dzia∏ania
w system zarzàdzania danym obszarem. LGD
opracowa∏a w∏asnà strategi´ rozwoju, w ramach
której realizowane sà tzw. ma∏e projekty, majàce
pozytywnie wp∏ynàç na popraw´ sytuacji
i podniesienie standardu ˝ycia na obszarach
wiejskich.
W ramach programu gmina Czernikowo
ubiega si´ o dofinansowanie realizacji pi´ciu
projektów: wyposa˝enia Êwietlicy w Mazowszu,
budowy placów zabaw w Czernikowie, Steklinie
i Steklinku oraz budowy wiaty grillowej w Czernikowie. Maksymalna wartoÊç dofinansowania
ka˝dego z projektów to 25 tysi´cy z∏otych, co
stanowiç b´dzie 70% ca∏oÊciowych kosztów
inwestycji.
Âwietlica w Mazowszu, której budowa zbli˝a
si´ ku koƒcowi, dzi´ki dofinansowaniu w ramach ma∏ych projektów zostanie wyposa˝ona
m.in. w sto∏y i krzes∏a, mogàce pos∏u˝yç 160
osobom, szafy, rega∏y, sprz´t nag∏aÊniajàcy oraz
elementy sportowo-rozrywkowe: sto∏y tenisowe,
„pi∏karzyki”, stó∏ bilardowy oraz gry planszowe.
Dzi´ki temu zarówno dzieci, jak i doroÊli,
zyskajà miejsce umo˝liwiajàce aktywne sp´dzanie wolnego czasu. Odpowiednio wyposa˝ona
Êwietlica b´dzie mog∏a pe∏niç funkcj´ domu
weselnego i miejsca organizacji ró˝nych balów,
imprez i zebraƒ.
Realizacja projektów budowy placu zabaw
w Steklinie i Steklinku da najm∏odszym mieszkaƒcom tych dwóch so∏ectw i nie tylko pierwsze
w pe∏ni profesjonalne miejsca do zabawy,
w których zachowane b´dà wszystkie normy

Zakup autobusu
przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych
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bezpieczeƒstwa. Plac w Steklinku powstanie
w pobli˝u miejscowej Êwietlicy, z kolei ten
w Steklinie zostanie utworzony na dzia∏ce
rekreacyjnej niedaleko bloków, przy boisku
pi∏karskim. Kolejny plac zabaw w Czernikowie
powstanie obok „Parku 700 lecia”, na nowo
zagospodarowywanym terenie przej´tym od
Agencji NieruchomoÊci Rolnych. B´dzie on
uzupe∏nieniem ju˝ istniejàcego placu, który jest
oblegany przez dzieci i m∏odzie˝.
Wiata grillowa stanie przy gminnych stawach
rybnych w Czernikowie. Wyposa˝ona zostanie
w stó∏ z ∏awkami oraz palenisko. Obiekt pos∏u˝y
usprawnieniu organizacji zawodów w´dkarskich oraz b´dzie znakomitym miejscem na
spotkania towarzyskie w atmosferze sp∏awika
i grillowanych specja∏ów. Dzi´ki temu w´dkarstwo mo˝e staç si´ lokalnà markà, charakterystycznà dla gminy Czernikowo.
Leader, czyli êród∏o pochodzenia Êrodków
finansowych, jest oddolnym, partnerskim podejÊciem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy dzia∏ania, polegajàcym na opracowaniu przez lokalnà spo∏ecznoÊç wiejskà lokalnej strategii rozwoju oraz
realizacji wynikajàcych z niej innowacyjnych
projektów ∏àczàcych zasoby ludzkie, naturalne,
kulturowe, historyczne oraz wiedz´ i umiej´tnoÊci przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i spo∏ecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzà partnerstwo zwane
lokalnà grupà dzia∏ania, które jest reprezentatywne dla obszaru obj´tego LSR. Na poziomie
decyzyjnym partnerstwa przynajmniej 50%
stanowià partnerzy gospodarczy i spo∏eczni,
w tym przedstawiciele spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, w szczególnoÊci: rolnicy, kobiety wiejskie, m∏odzi ludzie oraz ich stowarzyszenia.
Lokalna grupa dzia∏ania wybiera projekty,
których realizacja przyczyni si´ do osiàgni´cia
celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii
rozwoju. Takie oddolne podejÊcie wzmacnia
spójnoÊç podejmowanych lokalnie decyzji,
podnosi jakoÊç zarzàdzania i przyczynia si´ do
wzmocnienia kapita∏u spo∏ecznego w spo∏ecznoÊciach wiejskich a tak˝e sk∏ania do stosowania
innowacyjnych rozwiàzaƒ w zakresie rozwoju
danego obszaru.
P.P.

Gmina Czernikowo w grudniu 2009 r. przystàpi∏a do zadania realizowanego w ramach programu Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych pt.: ,,Program wyrównywania ró˝nic mi´dzy regionami II” w obsza-

rze D, dotyczàcego likwidacji barier transportowych dla osób niepe∏nosprawnych poprzez

nia dofinansowania by∏ zakup fabrycznie nowego Êrodku transportu – autobusu.
W zwiàzku z powy˝szym w marcu br. zosta∏
og∏oszony przetarg na dostaw´ autobusu, który
wygra∏ Aleksander Konarzewski, ul. Nowotoruƒska 15, 85-854 Bydgoszcz.
WartoÊç zakupionego pojazdu to 305 000
z∏otych, z czego 128 100 z∏ pochodzi ze Êrodków
PFRON-u, a pozosta∏a kwota z bud˝etu gminy.
Autobus marki Volkswagen model Crafter
posiada 20 miejsc i jest tak˝e przygotowany do
transportu osób niepe∏nosprawnych poprzez
przystosowanie czterech foteli do ∏atwego
demonta˝u w przypadku przewozu osoby na
wózku inwalidzkim.
K.Z.

zakup pojazdu przystosowanego do przewozu
osób niepe∏nosprawnych. Warunkiem otrzyma-

„Europejsko w Czernikowie”
W ostatnià sobot´ czerwca odby∏ si´ festyn
sportowo – rekreacyjny „Europejsko w Czernikowie”, wspó∏finansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomocy
Technicznej oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007-2013.

Znacznà cz´Êç funduszy na organizacj´
imprezy pozyskaliÊmy, bioràc udzia∏ w konkursie Urz´du Marsza∏kowskiego „Weekend Europejski”. Gmina Czernikowo z∏o˝y∏a wniosek

z propozycjà organizacji festynu pt. „Europejsko w Czernikowie”. Pomys∏ przypad∏ do
gustu komisji oceniajàcej i znalaz∏ si´ na 7
miejscu listy rankingowej, otrzymujàc tym
samym dofinansowanie w wysokoÊci 70%
planowanych kosztów.
Festyn rozpoczà∏ si´ wyst´pami muzycznymi
uczennic, które zaprezentowa∏y piosenki z ró˝nych zakàtków Êwiata. Uczestnicy festynu
mogli równie˝ podziwiaç wystaw´ najlepszych
prac plastycznych, w których dzieci przedstawi∏y swoje pomys∏y na zmiany w gminie Czernikowo dzi´ki Êrodkom finansowym pochodzàcym z Unii Europejskiej. M∏odzi ludzie mieli
mo˝liwoÊç zaprezentowania w∏asnych wizji
wp∏ywu Êrodków unijnych na najbli˝sze
otoczenie. Wa˝nym punktem imprezy by∏ fina∏
konkursu wiedzy pt. „Fundusze Europejskie –
szansà dla ka˝dego”, w którym uczniowie
wy∏onieni w szkolnych eliminacjach rywalizowali ze sobà w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej i Êrodkach unijnych.
Podczas festynu nie mog∏o zabraknàç cz´Êci
sportowej, przygotowanej dla najbardziej aktywnych osób, gdzie oko∏o 140 uczestników
rywalizowa∏o mi´dzy sobà w ró˝nych konkurencjach sportowych.
Na najlepszych uczestników wszystkich
konkursów czeka∏o wiele atrakcyjnych nagród
zakupionych dzi´ki wsparciu finansowemu
Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
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Swoimi wyst´pami imprez´ uÊwietni∏ równie˝
Klub Seniora „RadoÊç” i Ko∏o Gospodyƒ
Wiejskich „Jutrzenka”. Nie zabrak∏o tak˝e
innych atrakcji. Dla najm∏odszych i nie tylko
zaplanowano wyst´p magika, który przedstawi∏

Ubiegamy się o środki
z Regionalnego Programu
Operacyjnego (RPO)
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego stanowi jeden
z instrumentów finansowych, w ramach którego
samorzàdy, ich jednostki organizacyjne, instytucje kultury oraz przedsi´biorcy mogà ubiegaç
si´ o dofinansowanie rozmaitych przedsi´wzi´ç.
W drugim kwartale br. Urzàd Marsza∏kowski
w Toruniu og∏osi∏ szereg konkursów otwierajàcych potencjalnym beneficjentom furtk´ do
Êrodków unijnych. Z szansy na otrzymanie
wsparcia skorzysta∏a w du˝ym stopniu gmina
Czernikowo, która aplikowa∏a o dofinansowanie
a˝ 4 projektów.
1. Pierwszy wniosek z∏o˝ony do Urz´du Marsza∏kowskiego pod koniec kwietnia dotyczy∏
budowy drogi na Osiedlu M∏odych w Czernikowie (etap II) oraz przebudowy odcinka ul.
Zajàczkowo wraz ze skrzy˝owaniem z drogà
powiatowà. Dokumenty zosta∏y przedstawione
w odpowiedzi na konkurs og∏oszony w ramach
dzia∏ania 1.1 Infrastruktura drogowa. WartoÊç
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wiele ciekawych sztuczek, przyciàgajàc tym
samym zainteresowanie ca∏ych rodzin.
Nadrz´dnym celem festynu by∏a promocja
korzyÊci p∏ynàcych z cz∏onkostwa Polski w Unii
Europejskiej oraz upowszechnianie mo˝liwoÊci
p∏ynàcych z wykorzystania Funduszy Europejskich, a co za tym idzie – promocja projektów
realizowanych z tych funduszy. Dlatego te˝
podczas festynu dzia∏a∏o stoisko informacyjne,
gdzie mo˝na by∏o nabyç ulotki, broszury oraz
inne materia∏y promujàce Êrodki finansowe
dost´pne w ramach Funduszy Europejskich,
a tak˝e obejrzeç prezentacj´ multimedialnà
dotyczàcà dobrych praktyk w regionie. Osoby
zainteresowane mog∏y zasi´gnàç porad odnoÊnie pozyskiwania Êrodków unijnych. Z tego
typu konsultacji najcz´Êciej korzystali przedsi´biorcy oraz pracownicy firm, zainteresowani
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
J.K.

naszego projektu to ponad 1,1 mln z∏, z czego
mo˝liwe dofinansowanie wynosi 500 tys. z∏.
W chwili obecnej projekt jest po wst´pnej
ocenie formalnej i ma spore szanse na wsparcie.
W przypadku pozytywnej opinii zespo∏u oceniajàcego, projekt zostanie zrealizowany w 2011 r.
2. Drugi wniosek dotyczy∏ du˝ego zadania z zakresu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej
o wartoÊci ponad 17 mln z∏, z czego mo˝liwa
dotacja to ponad 11 mln z∏. Aplikacj´
przygotowano na konkurs do dzia∏ania 2.1
Rozwój infrastruktury wodno – Êciekowej.
Przedmiotem inwestycji b´dzie przebudowa
i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej
w obr´bie ulic Zajàczkowo, WiÊniowa, Polna,
Chabrowa i Targowa. Planowany okres realizacji
przedsi´wzi´cia w przypadku otrzymania
wsparcia to lata 2011 – 2012.
3. Trzeci projekt dotyczy∏ gospodarki odpadami i zosta∏ z∏o˝ony w ramach dzia∏ania 2.2.
Przedmiotem zadania jest rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów oraz
rozszerzenie selektywnej zbiórki na terenie
gminy Czernikowo. Innymi s∏owy w zakres
inwestycji wchodzi zakup 25 kompletów pojemników do selektywnej zbiórki, nowej Êmieciarki oraz ciàgnika z przyczepà i specjalnym
˝urawiem. WartoÊç przedsi´wzi´cia to ponad
1,7 mln z∏, z czego oczekiwana dotacja to blisko

1,2 mln z∏. Wst´pna ocena naszej aplikacji
powinna byç znana jeszcze w tym miesiàcu.
4. Ostatni wniosek zosta∏ z∏o˝ony w czerwcu
i dotyczy∏ budowy bezprzewodowej sieci infrastruktury teleinformatycznej na terenie ca∏ej
gminy. Projekt by∏ odpowiedzià na konkurs
w ramach dzia∏ania 4.1 Rozwój infrastruktury
ITC. W przypadku pozytywnej oceny naszej
propozycji, na terenie gminy zostanà utworzone
maszty przesy∏owe wraz z nadajnikami do
bezprzewodowego odbioru Internetu. Umo˝liwi
to dost´p do Internetu niemal˝e wszystkim
mieszkaƒcom, bez wzgl´du na miejsce zamieszkania.
Jak widaç gmina stara si´ korzystaç ze
wszystkich mo˝liwoÊci pozyskiwania Êrodków

Kanalizacja deszczowa
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich
Wniosek o dofinansowanie budowy sieci
kanalizacji deszczowej w Czernikowie zosta∏
z∏o˝ony do Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w dniu 18
czerwca 2010 r. w odpowiedzi na konkurs
og∏oszony w ramach dzia∏ania 321,,Podstawowe
us∏ugi dla gospodarki i ludnoÊci wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Przedmiotowe zadanie dotyczy gospodarki
wodno – Êciekowej, a dok∏adnie wykonania sieci
kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem
w obr´bie ulic Kwiatowej i LeÊnej w Czernikowie. W ramach tego zadania zaplanowano
równie˝ przebudow´ drogi ulicy Kwiatowej
i ulicy LeÊnej w celu zapewnienia w∏aÊciwego
odprowadzania wód opadowych do projektowanego kana∏u deszczowego.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
okres zasiłkowy 2010/2011
Informujemy, i˝ od 1 wrzeÊnia rozpoczyna si´ nabór wniosków o Êwiadczenia rodzinne na okres zasi∏kowy 2010/2011.
Zasi∏ek rodzinny przys∏uguje rodzinom, w których dochód na osob´ nie przekroczy∏ w 2009
roku 504 z∏ lub 583 z∏ (jeÊli w rodzinie wychowuje si´ dziecko niepe∏nosprawne). W sytuacjach pobierania zasi∏ku rodzinnego w poprzednim okresie zasi∏kowym dopuszczalne jest
przekroczenie dochodu o kwot´ 68 z∏ na osob´.

finansowych ze êróde∏ zewn´trznych. Ma∏o
która jednostka mo˝e pochwaliç si´ takà iloÊcià
przygotowanych projektów. Âwiadczy to o du˝ym zaanga˝owaniu w∏adz gminy w przysz∏y
rozwój naszej „ma∏ej ojczyzny” oraz popraw´
jakoÊci i standardów ˝ycia na obszarach wiejskich. Miejmy nadziej´, ˝e nasze propozycje
pozytywnie przejdà kolejne etapy oceny w Urz´dzie Marsza∏kowskim i dzi´ki temu znacznie
poprawi si´ poziom infrastruktury technicznej
w ca∏ej gminie.
D.Â.

Dzi´ki budowie niniejszej infrastruktury
podniesiony zostanie standard ˝ycia mieszkaƒców miejscowoÊci Czernikowo, a regulacja
systemu oprowadzania wód opadowych wp∏ynie
korzystnie na stan gruntów, tym samym na
Êrodowisko naturalne.
Wnioskowany poziom dofinansowania przez
Gmin´ Czernikowo wynosi 50% kosztów
kwalifikowanych (koszty po odliczeniu podatku
VAT), czyli wnioskowana kwota pomocy mo˝e
wynieÊç blisko 1 mln z∏otych. Kosztorysowa
wartoÊç inwestycji to ponad 2 350 000 z∏otych.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku o dofinansowanie rzeczowego przedsi´wzi´cia, planowany czas zakoƒczenia realizacji inwestycji to marzec 2012 r.
O kolejnych dzia∏aniach podejmowanych w ramach niniejszego zadania b´dziemy Paƒstwa
informowaç w nast´pnych numerach ,,Dwóch
S∏ów”. W chwili obecnej nale˝y trzymaç kciuki,
aby zadanie – budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowoÊci Czernikowo - znalaz∏o si´
na liÊcie rankingowej inwestycji, które otrzymajà dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
K.Z.
Przypominamy tak˝e, ˝e w przypadku:
- gdy osoba ubiegajàca si´ o Êwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi∏kowy z∏o˝y wniosek
wraz z dokumentami do dnia 30 wrzeÊnia,
ustalenie prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych oraz
wyp∏ata Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych za miesiàc
listopad nast´puje do dnia 30 listopada,
- gdy osoba ubiegajàca sie o Êwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi∏kowy z∏o˝y wniosek
wraz z dokumentami w okresie od 1 paêdziernika do 30 listopada, ustalenie prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych oraz wyp∏ata Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych za miesiàc listopad nast´puje do
dnia 31 grudnia.
Formularze wniosków wraz z innymi dokumentami niezb´dnymi do uzyskania Êwiadczeƒ

11

nale˝y sk∏adaç w Urz´dzie Gminy Czernikowo
(pokój nr 2 ).
Do wniosku o ustalenie prawa do zasi∏ku rodzinnego na okres zasi∏kowy 2010/2011 nale˝y
do∏àczyç:
- zaÊwiadczenie z Urz´du Skarbowego za rok
2009 o dochodzie podlegajàcym opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na
zasadach ogólnych (wszystkich pe∏noletnich
w 2009 roku cz∏onków rodziny); dodatkowo
w przypadku osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà w formie rycza∏tu zaÊwiadczenie
o wysokoÊci nale˝nego zrycza∏towanego podatku dochodowego za rok 2009,
- dokument stwierdzajàcy to˝samoÊç osoby
ubiegajàcej si´ o przyznanie Êwiadczeƒ rodzinnych (dowód osobisty),
- zaÊwiadczenie o wielkoÊci gospodarstwa rolnego stan na rok 2009 (pokój nr 12),
- zaÊwiadczenie z KRUS o wysokoÊci otrzymanych w roku 2009 zasi∏kach chorobowych okreÊlonych w przepisach o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników,
- zaÊwiadczenie o ucz´szczaniu dzieci do szkó∏
ponadgimnazjalnych,
- zaÊwiadczenie za szko∏y o zamieszkiwaniu
ucznia w internacie.
Osoby ubiegajàce si´ o dodatek do zasi∏ku rodzinnego z tytu∏u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do
wniosku o zasi∏ek rodzinny winne do∏àczyç

zaÊwiadczenie organu emerytalno – rentowego
stwierdzajàce, ˝e osoba ubiegajàca si´ o to
Êwiadczenie jest zg∏oszona do ubezpieczeƒ
spo∏ecznych.
Osoby starajàce si´ o dodatek do zasi∏ku
rodzinnego z tytu∏u samotnego wychowywania
dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany
zobowiàzane sà do∏àczyç do wniosku odpis
zupe∏ny aktu urodzenia dziecka.
Osoby samotnie wychowujàce dzieci – w przypadkach otrzymania alimentów za poÊrednictwem komornika nale˝y do∏àczyç zaÊwiadczenie o wysokoÊci otrzymywanych alimentów
w roku 2009 (druk wniosku do komornika pokój
nr 2)
Informujemy, ˝e w sytuacji, gdy jedno
z rodziców pracuje legalnie i/lub zamieszkuje w paƒstwie cz∏onkowskim UE/
EOG (z wy∏àczeniem pracowników delegowanych), a drugie zamieszkuje w Polsce, Êwiadczenia rodzinne podlegaja koordynacji. W powy˝szej sytuacji in stytucjà w∏aÊciwà do rozpatrywania wniosków
o ustalenie prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych jest dla Województwa Kujawsko –
Pomorskiego Regionalny OÊrodek Polityki Spo∏ecznej w Toruniu, przy ul. S∏owackiego 114.
M.R.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO

do dnia 30 listopada.
Âwiadczenia z funduszu alimentacyjnego
przys∏ugujà w przypadku bezskutecznoÊci
egzekucji alimentów. Âwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego mogà otrzymaç dzieci wychowywane zarówno przez samotnych rodziców, jak i w pe∏nych rodzinach.
Warunki, które nale˝y spe∏niç przy ubieganiu si´ o Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego:
- bezskutecznoÊç egzekucji Êwiadczenia alimentacyjnego,
- dochód w przeliczeniu na jednà osob´ nie
przekraczajàcy kwoty 725 z∏,
- wiek osoby uprawnionej nie powinien
przekraczaç 18 roku ˝ycia, w przypadku gdy
uczy si´ w szkole lub w szkole wy˝szej do
ukoƒczenia przez nià 25 roku ˝ycia.
Âwiadczenia z funduszu alimentacyjnego
przys∏ugujà w wysokoÊci bie˝àco ustalonych
alimentów, jednak˝e nie wy˝ej ni˝ 500 z∏.
Do wniosku o ustalenie prawa do Êwiadczeƒ
z funduszu alimentacyjnego nale˝y do∏àczyç:
- zaÊwiadczenie z Urz´du Skarbowego za rok
2009 o dochodzie podlegajàcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

Wnioski o ustalenie prawa do Êwiadczeƒ
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
Êwiadczeniowy sà przyjmowane od dnia
1 sierpnia 2010 w UG Czernikowo - Âwiadczenia Rodzinne (pokój nr 2).
W przypadku gdy osoba ubiegajàca si´
o Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego na
nowy okres Êwiadczeniowy z∏o˝y wniosek
wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia,
ustalenie prawa do Êwiadczeƒ z funduszu
alimentacyjnego oraz wyp∏ata Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych za miesiàc paêdziernik nast´puje do dnia 31 paêdziernika.
W przypadku gdy osoba ubiegajàca si´
o Êwiadczenia na nowy okres Êwiadczeniowy
z∏o˝y wniosek wraz z dokumentami w okresie
od 1 wrzeÊnia do dnia 31 paêdziernika, ustalenie prawa do Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego oraz wyp∏ata Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych za miesiàc paêdziernik nast´puje
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fizycznych na zasadach ogólnych (wszystkich
pe∏noletnich w 2009 roku cz∏onków rodziny),
- zaÊwiadczenie o ucz´szczaniu dzieci do
szkó∏ ponadgimnazjalnych,
- zaÊwiadczenie organu prowadzàcego post´-

powanie egzekucyjne stwierdzajàca bezskutecznoÊç egzekucji (wydawane przez komornika).
M.R.

„Radosne Szkoły” w naszej
gminie

du˝e mi´kkie klocki, tory przeszkód, materace
do zabaw). Zakupiono równie˝ sprz´t spe∏niajàcy funkcje edukacyjne oraz usprawniajàcy
ma∏à motoryk´ – gry edukacyjne, artyku∏y plastyczne, puzzle itp.
Utworzenie miejsca zabaw wyposa˝onego
w przyjazne, kolorowe pomoce dydaktyczne
pomo˝e w jeszcze efektywniejszym realizowaniu podstawy programowej oraz pozwoli na
bezpieczny i w∏aÊciwy rozwój psychofizyczny
uczniów .
W zesz∏ym roku z takiej pomocy finansowej
skorzysta∏y Szko∏a Podstawowa w Czernikowie
oraz Szko∏a Podstawowa w Osówce.

Kolejne placówki oÊwiatowe z naszej gminy
otrzyma∏y wsparcie finansowe w ramach programu rzàdowego Radosna Szko∏a. Kwota, jakà
szko∏y podstawowe w Makowiskach, Mazowszu
i Steklinie dosta∏y na zakup pomocy dydaktycznych wynosi ∏àcznie 18 tys. z∏, po 6 tys. dla
ka˝dej szko∏y.
Dzi´ki temu wsparciu miejsca zabaw w wy˝ej
wymienionych placówkach zosta∏y wyposa˝one
w przyrzàdy pozwalajàce na zaspokojenie przez
dzieci potrzeby ruchu, a zarazem usprawniajàce
koordynacj´ wzrokowo-ruchowà (mi´kkie pi∏ki,

Dzień Strażaka w Czernikowie

D.Cz.

miejskiego PSP w Toruniu st. kapitan Dariusz
Fabisiak oraz prezes oddzia∏u gminnego, wójt
Zdzis∏aw Gawroƒski. Nast´pnie zosta∏a poÊwi´-

W dniu 2 maja 2010 r. odby∏y si´ uroczystoÊci
z okazji Dnia Stra˝aka zwiàzane ze Êwi´tem
patrona stra˝aków Âw. Floriana. Po uroczystej
mszy Êw. odprawionej przez ks. dziekana
P. Sio∏kowskiego wszyscy uczestnicy obchodów

cona figurka przedstawiajàca Êw. Floriana, która
znajduje si´ obecnie przed remizà OSP
w Czernikowie. UroczystoÊci uÊwietni∏a gminna
orkiestra d´ta.
D.Â.
udali si´ na parking przy koÊciele, gdzie mia∏a
miejsce zbiórka jednostek oraz wr´czenie
odznaczeƒ zwiàzkowych OSP, w tym za wys∏ug´
lat. ˚yczenia dla braci stra˝ackiej z∏o˝yli: z-ca
komendanta wojewódzkiego brygadier Krzysztof Micha∏owski, przedstawiciel komendanta
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Szkoła muzyczna w Czernikowie
Z inicjatywy w∏adz gminy, po porozumieniu
z Zarzàdem Powiatu, w Czernikowie 1 wrzeÊnia
2010 r. swojà dzia∏alnoÊç rozpocznie filia Szko∏y
Muzycznej I stopnia w Che∏m˝y. Gmina zapewni∏a odpowiednie warunki lokalowe oraz
pomoc finansowà na zakup niezb´dnych
instrumentów muzycznych. Dzi´ki temu osoby
posiadajàce uzdolnienia muzyczne b´dà mog∏y
rozwijaç swoje zainteresowania pod okiem
specjalistów.
Zaj´cia odbywaç si´ b´dà w pomieszczeniach
Zespo∏u Szkó∏ w Czernikowie przy ul. Gimnazjalnej 1. Szko∏a Muzyczna I stopnia w Che∏m˝y
z Filià w Czernikowie oferuje nauk´ gry na

Wojewódzkie Zawody SportowoPożarnicze w Czernikowie
19 czerwca na stadionie przy Zespole Szkó∏ im.
M. Kopernika w Czernikowie odby∏y si´ wojewódzkie zawody stra˝ackie, b´dàce jednoczeÊnie sprawdzianem efektywnoÊci jednostek OSP
województwa kujawsko-pomorskiego oraz przepustkà do ogólnopolskich rozgrywek.
Zawody otworzy∏ prezes Zarzàdu Oddzia∏u

Wojewódzkiego Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y
Po˝arnych RP dh Zdzis∏aw Dàbrowski. Rywalizacji przyglàdali si´ m.in. Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych i Administracji Zbigniew Sosnowski, Komendant Wojewódzki PSP st. brygadier Tomasz Leszczyƒski,
jego zast´pca brygadier Krzysztof Micha∏owski,
komendanci miejscy i powiatowi z terenu
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nast´pujàcych instrumentach: skrzypce, fortepian, klarnet, saksofon, tràbka, tuba, puzon.
Nauka odbywaç si´ b´dzie w godzinach popo∏udniowych, w dwóch cyklach: 6-letni dzia∏
dzieci´cy dla dzieci w wieku 7-10 lat oraz 4-letni
dzia∏ m∏odzie˝owy dla osób w wieku od 11 do 18
lat.
Kadr´ pedagogicznà utworzà nauczyciele
posiadajàcy odpowiednie kwalifikacje do
nauczania w szko∏ach artystycznych, którzy
dotychczas uczyli w Szkole Muzycznej I stopnia
w Che∏m˝y.
Powstanie szko∏y muzycznej w Czernikowie
umo˝liwi bezp∏atne kszta∏cenie muzyczne,
a tym samym zapewni prawid∏owy rozwój
kulturalny dzieci i m∏odzie˝y.
D.Cz.

województwa, cz∏onkowie Zarzàdu Oddzia∏u
Wojewódzkiego OSP i prezesi powiatowi oraz
Wójt Gminy Czernikowo i Prezes Oddzia∏u
Gminnego OSP Zdzis∏aw Gawroƒski. Sk∏ady
poszczególnych reprezentacji by∏y wynikiem
eliminacji powiatowych. Na starcie stan´∏o 21
jednostek m´skich i 17 kobiecych, które
rywalizowa∏y w çwiczeniach bojowych, sztafecie
7x50m oraz w çwiczeniach z musztry, które nie
by∏y uwzgl´dniane w klasyfikacji koƒcowej.
Tytu∏ zdobyty przed czterema laty obroni∏a
m´ska dru˝yna z Bierzg∏owa w powiecie
toruƒskim. Udanie zaprezentowa∏a si´ kobieca
dru˝yna gospodarzy zawodów – Czernikowa,
zdobywajàc drugie miejsce w klasyfikacji
koƒcowej. Dru˝yny walczàce o czo∏owe lokaty
zaprezentowa∏y wysoki poziom wyszkolenia i
stra˝acki kunszt – ró˝nice w poszczególnych
konkurencjach oscylowa∏y w granicach setnych
cz´Êci sekundy. Zawodnicy dawali z siebie
wszystko, czego dowodem by∏y kontuzje,
b∏yskawiczne opatrywane w punkcie medycznym.
Pogoda dopisa∏a, dlatego te˝ zawody z trybun
obserwowa∏y liczne grupy przyjezdnych
i miejscowych widzów. Turniej uÊwietni∏a swà
grà Gminna Orkiestra Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w Czernikowie. W przerwach mi´dzy
konkurencjami publicznoÊç zabawia∏y zespo∏y
muzyczne Klubu Seniora „RadoÊç” oraz Ko∏a
Gospodyƒ Wiejskich „Jutrzenka”. G∏ód wra˝eƒ
zaspokaja∏a stra˝acka rywalizacja, dla ∏aknàcych strawy przygotowano pysznà grochówk´.
Za znakomity wynik dru˝yny kobiecej
reprezentujàcej gmin´ Czernikowo, w nagrod´
Wójt ufundowa∏ 3 dniowà wycieczk´ do Zakopanego w po∏owie sierpnia. Doceniajàc trud

2 miejsce – OSP Kowal (101,97 pkt.) - zwyci´zca
çw. bojowych, 3 m-ce w sztafecie,
3 miejsce – OSP Ostrowo n/Gop∏em (103,41
pkt.) - 2 m-ce w çwiczeniach bojowych,
4 miejsce – OSP Sad∏owo (103,57 pkt.)
5 miejsce – OSP Krzy˝ówki (105,19 pkt.) - 3 mce w çwiczeniach bojowych,
6 miejsce – OSP Gorczenica (109,27 pkt.)
GRUPA “C” - kobiece dru˝yny po˝arnicze:

i zaanga˝owanie m´skiej dru˝yny (5 miejsce po
sztafecie), Wójt postanowi∏ dofinansowaç tà
wycieczk´ tak˝e dla nich w kwocie po 100 z∏ dla
ka˝dego zawodnika dru˝yny.
W ocenie Oddzia∏u Wojewódzkiego OSP oraz
Komendy Wojewódzkiej PSP zawody by∏y udane i bardzo dobrze zorganizowane.

1 miejsce – OSP Bia∏o˝ewin (130,98 pkt.) - 2 mce w çwiczeniach bojowych,
2 miejsce – OSP Czernikowo (131,7 pkt.) - 3 mce w sztafecie,
3 miejsce – OSP Smólnik (133,03 pkt.) zwyci´zca sztafety
4 miejsce – OSP Nowa WieÊ Królewska (139,08
pkt.)
5 miejsce – OSP Wielki We∏cz (139,21 pkt.) zwyci´zca çwiczeƒ bojowych,
6 miejsce – OSP Kwieciszewo (141,96 pkt.)
P.P.

Wyniki zawodów:
GRUPA “A” - m´skie dru˝yny po˝arnicze:
1 miejsce – OSP Bierzg∏owo (100,47 pkt.) zwyci´zca sztafety,

Gminne zawody sportowopożarnicze
27 czerwca na stadionie przy Zespole Szkó∏ im.
M. Kopernika w Czernikowie odby∏y si´ zawody
w sporcie po˝arniczym. W rywalizacji wzi´∏y
udzia∏ wszystkie gminne jednostki OSP:
z Czernikowa, Makowisk, Steklina, Steklinka,
Osówki, Mazowsza i Witow´˝a.
Organizatorem rozgrywek by∏ Odzia∏ Gminny
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Czernikowie, zaÊ
za ich przeprowadzenie oraz s´dziowanie odpowiedzialna by∏a toruƒska Komenda Miejska
PSP. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: çwiczeniach bojowych oraz sztafecie
po˝arniczej 7x50m z przeszkodami. Uczestniczy∏o w nich szeÊç dru˝yn m´skich, dwie ch∏opi´ce oraz po jednej w kategoriach: kobiet oraz
dziewczàt.
W najatrakcyjniejszej i najsilniej obsadzonej
kategorii m´˝czyzn zwyci´˝y∏a dru˝yna OSP
Steklin, gruntujàc swojà pozycj´ sukcesami
zarówno w çwiczeniach bojowych, jak i w sztafecie.
Na najlepsze OSP czeka∏y puchary i nagrody.
Zwyci´ska dru˝yna stra˝acka w kategorii

m´˝czyzn otrzyma∏a 700 z∏, zdobywcy drugiego
i trzeciego miejsca w tej kategorii – odpowiednio: 500 z∏ i 300 z∏. Dla najlepszych dru˝yn
m∏odzie˝owych dziewczàt i ch∏opców (∏àcznie
18 osób), zaplanowano dwutygodniowy obóz
w Wambrzenicy ko∏o Polanicy Zdrój. Fundatorem wszystkich nagród by∏ Wójt Gminy Czernikowo. Pragniemy równie˝ wspomnieç, ˝e
w czerwcu dzieci z OSP by∏y na 4 dniowym
obozie w Pile M∏yn w nagrod´ za zaanga˝owanie
w dzia∏alnoÊç stra˝ackà. Dowóz i przywóz oraz
pobyt na obozie zapewni∏a w ca∏oÊci gmina
Czernikowo.
Klasyfikacja generalna zawodów sportowo po˝arniczych (m´˝czyêni):
1.miejsce OSP Steklin z wynikiem 106,29 pkt.
(zwyci´zca çwiczeƒ bojowych i sztafety),
2.miejsce OSP Czernikowo z wynikiem 113,15
pkt. (2 m-ce w çwiczeniu bojowym),
3 m-ce w sztafecie),
3.miejsce OSP Witowà˝ z wynikiem 119,09 pkt.
(2 m-ce w sztafecie),
4.miejsce OSP Steklinek z wynikiem 122,61
pkt. (3 m-ce w çwiczeniach bojowych),
5.miejsce OSP Mazowsze z wynikiem 130,68
pkt.,
6.miejsce OSP Makowiska z wynikiem 147,13
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pkt.
Klasyfikacja generalna zawodów M∏odzie˝owych Dru˝yn Po˝arniczych (ch∏opcy):
1.miejsce OSP Osówka z wynikiem 977,07 pkt.,
2.miejsce OSP Steklin z wynikiem 936,01 pkt.
Klasyfikacja generalna zawodów sportowo po˝arniczych (kobiety):

Posiedzenie Komisji
Bezpieczeństwa w Czernikowie
W dniu 29 czerwca 2010r. w siedzibie Urz´du
Gminy w Czernikowie odby∏o si´ wyjazdowe
posiedzenie Komisji Bezpieczeƒstwa i Porzàdku dla miasta Torunia i powiatu toruƒskiego.
W posiedzeniu udzia∏ wzi´li: Sekretarz Starostwa Powiatowego w Toruniu, Komendant
Miejski Policji w Toruniu, Komendant Stra˝y
Miejskiej, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP
w Toruniu, Wójt Gminy Czernikowo i v-ce Wójt
z gminy Z∏awieÊ Wielka oraz przedstawiciele
gmin i powiatu.
Tematem posiedzenia by∏y m.in. zagadnienia
dotyczàce przebiegu akcji przeciwpowodziowej
w Toruniu oraz wszystkich gminach powiatu,
a tak˝e przygotowanie kàpielisk do sezonu.
Ponadto na posiedzeniu Wójt Gminy Czernikowo przedstawi∏ stan bezpieczeƒstwa i porzàdku na terenie gminy oraz funkcjonowanie
systemu ratownictwa w kontekÊcie potencjalnych zagro˝eƒ
Poni˝ej przedstawione zosta∏y wa˝niejsze dane
dot. stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku na terenie
gminy Czernikowo:
PRZEST¢PCZOÂå ZA ROK 2009 W PORÓWNANIU DO ROKU 2008.
Ogó∏em w 2009 r. przeprowadzono 131 post´powaƒ przygotowawczych, tj. o 19 post´powaƒ
wi´cej ni˝ w roku 2008.

Bioràc powy˝sze pod uwag´ w 2009 r. odnotowano wzrost post´powaƒ o 19 w porównaniu
do roku 2008, przy czym ogólny wskaênik dynamiki wszcz´ç na koniec 2009 r. wyniós∏ 117 %.
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1.miejsce OSP Steklin z wynikiem 143,81 pkt.
Klasyfikacja generalna zawodów M∏odzie˝owych Dru˝yn Po˝arniczych (dziewcz´ta):
1.miejsce OSP Czernikowo z wynikiem 821,49
pkt.
P.P.
Zmniejszeniu uleg∏a iloÊç przest´pstw stwierdzonych ze 145 w 2008 r. do 137 w 2009 r. tj.
o 8 czynów mniej – wskaênik dynamiki 94,5 %
WykrywalnoÊç przest´pstw wzros∏a z 84,4%
w 2008 r. do 90,5% w 2009 r. tj. o 6,1%.
Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e w kategorii
„pozosta∏e przest´pstwa” z liczby 117 nale˝y
odjàç 73 post´powania dotyczàce zatrzymanych
nietrzeêwych kierujàcych, co daje nam liczb´
pozosta∏ych przest´pstw – 44, czyli po∏ow´ iloÊci
tych czynów zaistnia∏ych w 2008 r.
WYKROCZENIA
Na terenie gminy Czernikowo w 2009 r. odnotowano i przeprowadzono 24 post´powania o wykroczenia za które sporzàdzono wnioski o ukaranie do sàdu. Ponadto na∏o˝ono 357 mandatów
karnych na kwot´ 77 450 z∏.
DANE DOTYCZÑCE INTERWENCJI oraz
inne dane ogólne.
- interwencje domowe - 83
- interwencje w miejscach publicznych - 134
- wylegitymowano osób - 4 398
- zatrzymano i doprowadzono do sàdów,
prokuratur, zak∏adów karnych i innych - 99
- przeprowadzono wywiadów i ustaleƒ - 1 008
DANE DOT. PRZEST¢PCZOÂCI na terenie
gminy za 5 m-cy 2010 r.
Ogó∏em w pierwszych pi´ciu miesiàcach 2010r.
Posterunek Policji w Czernikowie przeprowadzi∏ 56 post´powaƒ przygotowawczych. Wskaênik dynamiki wszcz´ç do analogicznego okresu
roku ubieg∏ego wynosi 86,2%.
Osiàgni´to nast´pujàce wyniki w wykrywalnoÊci:
- ogólna wykrywalnoÊç przest´pstw - 85,3 %
- wykrywalnoÊç przest´pstw o charakterze kry- 71,4 %
minalnym
- kradzie˝ z w∏amaniem - 75 %
- wykrywalnoÊç przest´pstw o charakterze gospodarczym - 100 %
Do koƒca maja 2010 r. zatrzymano 24 osoby
kierujàce pojazdami w stanie nietrzeêwoÊci, co
zdecydowanie powoduje zmniejszenie iloÊci
zdarzeƒ drogowych.
Z.˚.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Od 1 wrzeÊnia do 31 paêdziernika 2010 r.
odb´dzie si´ w naszym kraju Powszechny
S p i s R o l n y . B´dzie to pierwszy spis realizowany od czasu przystàpienia Polski do Unii
Europejskiej i jednoczeÊnie pierwszy przeprowadzony w tym samym terminie i w tym samym
zakresie tematycznym we wszystkich 27 paƒstwach cz∏onkowskich UE.
Zwracamy si´ do Paƒstwa z proÊbà
o udzia∏ w tym historycznym badaniu
i ˝yczliwe przyj´cie odwiedzajàcych Paƒstwa rachmistrzów spisowych.

Nowe projekty Czernikowskiego
Stowarzyszenia „Czyż-nie”

Nie od dziÊ wiadomo, ˝e Czernikowskie Stowarzyszenie „Czy˝ – nie” coraz pewniej porusza si´
w tematyce funduszy unijnych i pozyskuje
znaczne Êrodki na projekty szkoleniowe i edukacyjne, realizowane w naszej gminie. Kolejnym dowodem na powy˝sze s∏owa sà dwa du˝e
przedsi´wzi´cia, które b´dà wdra˝ane ju˝ od
sierpnia 2010 r.
1. Pierwszy projekt ma charakter szkoleniowy
i jest skierowany do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw oraz ich pracowników. Zadanie b´dzie realizowane w ramach dzia∏ania 8.1.1.
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsi´biorstw Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki (PO KL). WartoÊç projektu pn.: „Szkolenia i doradztwo dla firm
z Kujawsko – Pomorskiego odpowiedzià na kryzys” to ponad 210 tys. z∏, z czego blisko 170 tys.
z∏ stanowi dotacja ze Êrodków unijnych. Pozosta∏e 40 tys. z∏ b´dzie stanowi∏ wk∏ad przedsi´biorstw bioràcych udzia∏ w projekcie. W ramach przedsi´wzi´cia zaplanowano szereg dzia∏aƒ skierowanych do firm z terenu województwa
kujawsko – pomorskiego, które dostrzegajà
potrzeb´ inwestowania w szkolenia pracownicze
oraz sà zainteresowane szeroko poj´tym doradz-

Powszechny Spis Rolny odb´dzie si´ wprawdzie dopiero jesienià br., jednak b a d a n i e
dotyczyç b´dzie stanu w dniu 30 czerwca
2 0 1 0 r . lub okresu od 1 lipca 2009 r. do 30
czerwca 2010 r. (czyli umownego roku gospodarczego).
Zanotowanie przez Paƒstwa najwa˝niejszych informacji o stanie gospodarstwa na dzieƒ 30 czerwca 2010 r. zdecydowanie u∏atwi i przyspieszy przeprowadzenie w∏aÊ ciwego spisu.
êród∏o:
GUS

twem. Projekt zak∏ada cz´Êciowe sfinansowanie
przedsi´biorcom kosztów rozmaitych szkoleƒ
tematycznych oraz porad specjalistycznych,
dotyczàcych ich dzia∏alnoÊci. Planowane szkolenia dla pracowników i kierowników dotyczà
nast´pujàcych obszarów tematycznych:
- „Wp∏yw prawa wspólnotowego na polskie
prawo podatkowe” – zaj´cia dla 15 osób trwajàce
16h (2 dni);
- „Zasady ewidencji ksi´gowej wed∏ug ustawy
o rachunkowoÊci oraz zastosowanie MSR/
MSSF” – szkolenie dla 20 pracowników ksi´gowych, przewidziane na 2 dni (16h);
- „Prawne aspekty kontraktów mi´dzynarodowych” – szkolenie 3 – dniowe (20h) dla kadry
zarzàdzajàcej oraz mened˝erów (20 os.);
- „Mened˝er sprzeda˝y. SkutecznoÊç w czasie
kryzysu” – zaj´cia dla 20 pracowników marketingowych trwajàce 3 dni (22h);
- „Pomoc publiczna – zastosowanie przepisów
wspólnotowych i polskich” – szkolenie 2 – dniowe (16h) dla s∏u˝b finansowych i kadry zarzàdzajàcej (15 os.);
- „Key Account Management (KAM)” –
szkolenie z zakresu zarzàdzania dla 15 osób (2
dni szkoleniowe).
Wszystkie zaj´cia b´dà prowadzone przez
fachowców w danej dziedzinie, w terminach
i miejscach dostosowanych do potrzeb uczestników. Tego typu szkolenia na rynku komercyjnym sà bardzo drogie, jednak dzi´ki
dofinansowaniu ze Êrodków unijnych ich
wartoÊç b´dzie symboliczna.
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Oprócz szkoleƒ b´dzie prowadzone doradztwo
dla firm z zakresu finansów, ekonomii, prawa
podatkowego, pomocy publicznej, zarzàdzania
firmà i wspó∏pracy mi´dzynarodowej. Koszt
takich porad b´dzie w 50% finansowany ze
Êrodków unijnych, co jest niezwykle atrakcyjne
dla przedsi´biorstw, które zdajà sobie spraw´
z faktycznej wartoÊci takiego doradztwa.
W okresie wakacyjnym b´dzie prowadzona
akcja promocyjna projektu oraz rozpocznie si´
rekrutacja na szkolenia. Ponadto b´dzie realizowane doradztwo.
Wszystkie szczegó∏y pojawià si´ niebawem
w lokalnych mediach (radio, prasa) oraz na plakatach i ulotkach. W przypadku pytaƒ prosimy
kontaktowaç si´ bezpoÊrednio z kadrà zarzàdzajàcà: Andrejus Sivickis (tel. 517 337 951) lub
Daniel Âwidurski (tel. 504 102 366).
2. Drugi projekt jest szczególnie atrakcyjny dla
osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo,
które w najbli˝szym czasie planujà rozpocz´cie
dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Przedsi´wzi´cie zak∏ada wsparcie tych osób
dotacjami „na start” w wysokoÊci do 40 tys. z∏,
a nast´pnie tzw. wsparciem pomostowym, czyli
comiesi´cznà pomocà przeznaczonà na koszty
prowadzenia w∏asnej firmy, w wysokoÊci do
1.000 z∏ przez maksymalny okres do 12 m-cy.
Oprócz tego b´dzie prowadzone doradztwo
i szkolenia, których celem jest pomoc nowym
przedsi´biorcom w poczàtkowym okresie ich
dzia∏ania. Ca∏y projekt nosi nazw´: „W∏asna
firma szansà na sukces” i b´dzie realizowany
w ramach dzia∏ania 6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsi´biorczoÊci i samozatrudnienia PO KL.
Aby otrzymaç Êrodki na w/w przedsi´wzi´cie,
Czernikowskie Stowarzyszenie „Czy˝-nie”

wzi´∏o udzia∏ w konkursie og∏oszonym przez
Wojewódzki Urzàd Pracy w Toruniu i zaj´∏o
wysokie 3 miejsce, wyprzedzajàc tym samym
wiele powa˝nych i pr´˝nych instytucji. Ca∏kowity bud˝et projektu to prawie 1,1 mln z∏otych.
Jeszcze w wakacje b´dzie prowadzona
promocja oraz rekrutacja wÊród kandydatów
pochodzàcych z trzech gmin (Czernikowo,
Obrowo i Kikó∏). Do projektu zostanie zakwalifikowanych ∏àcznie 27 osób, które wyka˝à si´
odpowiednimi predyspozycjami i ciekawymi
pomys∏ami na w∏asny biznes. Nast´pnie wszyscy przejdà szereg szkoleƒ z zakresu przedsi´biorczoÊci, by ostatecznie wziàç udzia∏ w konkursie na najlepszy biznes. Przynajmniej 18
osób otrzyma wsparcie w wysokoÊci do 40 tys. z∏,
które zostanie przeznaczone na „rozkr´cenie”
firmy. Przez ca∏y czas trwania projektu b´dzie
mo˝liwoÊç korzystania z porad indywidualnych
i szkoleƒ dodatkowych.
W zwiàzku z powy˝szym prosimy wszystkie
osoby zainteresowane o przygotowanie dobrych
pomys∏ów i zg∏oszenie swojej kandydatury
w momencie rozpocz´cia akcji promocyjnej,
w miesiàcu sierpniu. Wszystkie informacje na
ten temat pojawià si´ na stronie internetowej
Stowarzyszenia
www.czyznie.czernikowo.pl
oraz w lokalnych mediach.

Tablice interaktywne w Szkołach
Podstawowych

sà przeznaczone do wspomagania procesu nauczania w kasach I-III.
W sk∏ad ka˝dego zestawu wchodzà:
- tablica interaktywna z pe∏nym wyposa˝eniem,
- projektor multimedialny o bardzo krótkiej
ogniskowej,
- komputer przenoÊny wraz z oprogramowaniem edukacyjnym,
- regulowana podstawa mocujàca tablic´ interaktywnà oraz projektor do Êciany,
- zestaw g∏oÊników.
Dodatkowo po zainstalowaniu zostanà przeprowadzone szkolenia z podstawowej obs∏ugi
zainstalowanego sprz´tu. W ramach tego samego projektu ka˝da ze szkó∏ podstawowych
zostanie wyposa˝ona w wizualizer stacjonarny.
Dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego zosta∏o okreÊlone na poziomie
75% wartoÊci zestawu tablic, a wk∏ad w∏asny

Urzàd Gminy Czernikowo podpisa∏ porozumienie z Marsza∏kiem Województwa KujawskoPomorskiego o wspó∏dzia∏aniu przy realizacji
projektu kluczowego pt: „e-Us∏ugi – e-Organizacja – pakiet rozwiàzaƒ informatycznych dla
jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Celem
porozumienia jest stworzenie i dostarczenie
narz´dzi poprawiajàcych efektywnoÊç procesu
nauczania w szko∏ach. W ramach projektu do
wszystkich szkó∏ podstawowych Gminy Czernikowo zostanà dostarczone oraz zainstalowane
zestawy do interaktywnego nauczania. Zestawy
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D.Â.

jednostki nie przekroczy 25%. UÊredniony koszt
jednego zestawu tablic interaktywnych nie
przekroczy 13000 z∏ brutto, a zatem wartoÊç
wk∏adu w∏asnego b´dzie wynosi∏a ok. 3250 z∏ do
jednego zestawu. W ramach projektu do Gminy

Czernikowo w roku 2010 trafi 21 zestawów tablic
interaktywnych.

Z NASA DO MAZOWSZA

Spotkanie z astronautà poprzedzi∏a przygotowana specjalnie na tà okazj´ prezentacja
toruƒskiego Planetarium pt. „Na orbicie
Mazowsza”, z której zgromadzeni mogli dowiedzieç si´ wielu ciekawych rzeczy m.in. o tym,
jak mo˝na obserwowaç Mi´dzynarodowà Stacj´
Kosmicznà.

W dniu 12. maja 2010r. w Szkole Podstawowej
im. mjr Henryka Sucharskiego w Mazowszu
w Polsce odby∏o si´ spotkanie pod has∏em
„WINDOW OF OPPORTUNITY” z Dr Stephenem K. Robinsonem, astronautà z NASA,
uczestnikiem misji kosmicznych STS – 85, STS
– 95, STS – 114, STS – 130.
W spotkaniu udzia∏ wzi´∏o wielu zaproszonych
goÊci wÊród których znaleêli si´ m.in. przedstawiciel Ambasady Amerykaƒskiej w Warszawie
Beata Milewska, przedstawiciel Polsko – Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci z siedzibà w Warsza-

P.P.

Podczas spotkania astronauta zaprezentowa∏
krótki film na temat jego ostatniej misji, od
pierwszych przygotowaƒ do lotu, poprzez start,
dokowanie, prac´ na Stacji, spacery kosmiczne
a˝ do làdowania na Florydzie.
Kolejnym punktem programu by∏y pytania do
Dr. Robinsona zadawane przez zgromadzonych.
Nie zabrak∏o pytaƒ o to czy astronauta spotka∏
Marsjan w kosmosie, ale równie˝ tych bardziej

powa˝nych jak chocia˝by kiedy nastàpi koniec
ekspansji wszechÊwiata.
Spotkanie by∏o równie˝ okazjà dla baseballistów z Mazowsza do zaprezentowania swojej
dzia∏alnoÊci. Kluczowym momentem by∏o
wr´czenie koszulki klubowej astronaucie z jego
w∏asnym nazwiskiem i numerem. Numer 42
zosta∏ tym samym zastrze˝ony wy∏àcznie dla Dr.
Stephena Robinsona.
wie Robert Milewski, Starosta Toruƒski Miros∏aw Graczyk, Wójt Gminy Czernikowo Zdzis∏aw
Gawroƒski i dyrektorzy wszystkich szkó∏ z terenu Gminy Czernikowo. Audytorium stanowili
tak˝e wszyscy uczniowie Szko∏y podstawowej
im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu
oraz delegacje z pozosta∏ych szkó∏ z terenu
gminy, ∏àcznie ponad 100 osób.

Ostatnim punktem spotkania by∏y autografy,
które rozdawa∏ astronauta.
W trakcie spotkania Wójt Gminy Czernikowo
Zdzis∏aw Gawroƒski przekaza∏ na r´ce astronauty pamiàtkowe foldery o gminie.
Po

spotkaniu

mia∏a

miejsce

Ceremonia
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Balonu, podczas której organizator imprezy
baseballiÊci z „Comets Mazowsze” oraz Dr
Robinson wypuÊcili w niebo balon w kszta∏cie
promu kosmicznego z informacjà w j´zyku
angielskim o spotkaniu, z za∏o˝eniem, ˝e znalazca balonu poinformuje o tym gdzie balon
zosta∏ znaleziony.
Dr. Stephen Robinson nie by∏ jedynym
astronautà przebywajàcym w tym samym czasie
w Polsce. Dwójka jego kolegów, równie˝ z misji
STS – 130 odwiedzi∏a kilkanaÊcie innych
polskich miast, miasteczek i wsi.
Po raz pierwszy do Polski zawita∏a niemal ca∏a
za∏oga promu kosmicznego, która zaledwie
kilka tygodni wczeÊniej odby∏a lot w kosmos.
Astronautów zaprosi∏a Ambasada Stanów
Zjednoczonych oraz Polsko-Amerykaƒska
Fundacja WolnoÊci, obchodzàca w tym roku
dziesi´ciolecie swojej dzia∏alnoÊci.
G∏ównym celem wizyty, podczas której odby∏o
si´ kilkadziesiàt spotkaƒ, prelekcji i pokazów,
by∏o inspirowanie uczestników, zw∏aszcza dzieci
i m∏odzie˝y z najmniejszych miejscowoÊci, do
podejmowania wyzwaƒ, stawiania sobie ambitnych celów i wytrwa∏ego dà˝enia do ich realizacji.
UKS Comets Mazowsze zosta∏ wspó∏organiza-

Szkoły Promujące Zdrowie
w gminie Czernikowo.
W roku szkolnym 2007/2008 wszystkie szko∏y
podstawowe z terenu naszej gminy przystàpi∏y
do realizacji ogólnopolskiego Projektu Szkó∏
Promujàcych Zdrowie.
Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej
odgrywa ogromnà rol´. Przekazujàc dzieciom
wiedz´ o zdrowiu, kszta∏tujàc odpowiednie
umiej´tnoÊci, przekonania i postawy u∏atwia si´
im zdrowy styl ˝ycia, popraw´ zdrowia i jakoÊci
˝ycia. Panuje przekonanie, ˝e edukacja
zdrowotna w szkole jest najbardziej op∏acalnà,
d∏ugofalowà inwestycjà w zdrowie spo∏eczeƒstwa. Edukacja ta ma przygotowaç ucznia do
roli aktywnego cz∏owieka, który mo˝e indywidualnie i w grupie podjàç dzia∏ania do zdrowego
˝ycia w zdrowym Êrodowisku.
Edukacja zdrowotna polega na tym, aby
dziecko naby∏o wiedz´, umiej´tnoÊci, przekonania i postawy niezb´dne do zachowania i doskonalenia zdrowia w∏asnego i innych ludzi.
Celem edukacji zdrowotnej jest pomoc uczniom
w podejmowaniu odpowiednich decyzji i wyborów, wspierajàcych ich harmonijny rozwój
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torem PAFW i partnerem Ambasady USA
w Warszawie w organizacji spotkania z uwagi na
fakt, ˝e by∏ jednà z wielu organizacji pozarzàdowych aktywnie uczestniczàcych w programach Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci
wspó∏pracujàcych z Ambasadà USA w Warszawie.
Pragniemy podzi´kowaç wszystkim, którzy
przyczynili si´ do organizacji spotkania. Ambasadzie Amerykaƒskiej w Warszawie i Polsko –
Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci w Warszawie
– za pami´ç i szans´ spotkania astronauty,
Starostwu Powiatowemu w Toruniu, Nidzickiej
Fundacji Rozwoju „NIDA” – za wsparcie
finansowe, Szkole Podstawowej w Mazowszu –
za pomoc w organizacji, Planetarium w Toruniu
– za przygotowanie prezentacji „Na orbicie
Mazowsza”, przedstawicielom mediów i wszystkim goÊciom dzi´kujemy za przybycie.
Organizator spotkania
Robert Szwajkowski
UKS Comets Mazowsze

i zdrowie (fizyczne, psychiczne i spo∏eczne ) oraz
kszta∏towaniu zdrowego stylu ˝ycia, a tak˝e
identyfikacji w∏asnych problemów zdrowotnych
i podejmowaniu dzia∏aƒ prowadzàcych do ich
rozwiàzywania.
Edukacja zdrowotna jest syntezà wychowania

i kszta∏cenia. Jest to zatem proces, w którym
uczeƒ b´dzie nie tylko posiada∏ wiedz´, zainteresowania, zami∏owania, sprawnoÊci i nawyki,
ale tak˝e wykszta∏cà si´ u niego dyspozycje
kierunkowe osobowoÊci, do których zaliczamy
wartoÊci, postawy, potrzeby oraz przekonania.

Tak˝e celem jest to, by ucznia wdro˝yç do
przestrzegania zasad kultury zdrowotnej, a wi´c
do ˝ycia polegajàcego na Êwiadomej i sta∏ej
pracy nad sobà, na poczuciu odpowiedzialnoÊci
za zdrowie w∏asne i publiczne oraz owocnej
wra˝liwoÊci na potrzeby zdrowotne.
Aby otrzymaç Certyfikat nale˝a∏o zrealizowaç
zadania zawarte w trzech z pi´ciu standardów.
Wszystkie szko∏y wykona∏y zadanie ponad plan
- opracowujàc cztery standardy.
Gminny koordynator mgr Iwona Graczyk wraz
z koordynatorami szkolnymi: mgr Katarzynà
Gajewskà, mgr Annà Podkowskà - Fehlau, mgr
Teresà Weiss, mgr Annà Kopaczewskà, mgr
Joannà Skowroƒskà, mgr Ewà OÊmia∏owskà
i mgr Mariolà Wasilewskà opracowa∏y program
pt. "Chcemy byç zdrowi".
Zadania zawar∏yÊmy w pi´ciu zagadnieniach
dotyczàcych: zdrowego od˝ywiania, higieny
osobistej i otoczenia, ruchu i aktywnego wypoczynku, bezpieczeƒstwa i ekologii.
Do wspó∏pracy zaanga˝owa∏yÊmy nie tylko
uczniów i nauczycieli, ale równie˝ pracowników
szkó∏, rodziców i piel´gniarki szkolne. W ciàgu
trzech lat dzia∏aƒ realizowa∏yÊmy zadania dokumentujàc je w sprawozdaniach, raportach i prezentacjach przedstawiajàcych osiàgni´cia i prace dzieci oraz zdj´cia.
26 kwietnia 2010 r. w Szkole Podstawowej
w Czernikowie mia∏o miejsce Seminarium
podsumowujàce nasze dzia∏ania. Koordynatorzy

IV DOBRZYŃSKI NADWIŚLAŃSKI
PLENER MALARSKI
W CZERNIKOWIE
W dniach 11-12 czerwca 2010 odby∏ si´ w SP
im. K. K. Baczyƒskiego w Czernikowie czwarty
dobrzyƒski plener malarski – nadwiÊlaƒski –
pod patronatem Stowarzyszenia Czy˝-nie,
Starostwa Powiatowego w Toruniu (grant),
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyƒskiej.
W plenerze uczestniczy∏o kilkudziesi´ciu
uczniów i doros∏ych, g∏ównie z terenu gminy
Czernikowo, Steklina, Czernikowa. Z artystów
pod koniec pleneru by∏ Micha∏ Pajor z Dobrzynia nad Wis∏à, a g∏ównym goÊciem – artystkà
by∏a Marta Grzywiƒska, nasza utytu∏owana
uczennica liceum plastycznego w Bydgoszczy.
Plener otwarty w sobot´ rozpoczà∏ si´ wystawà
Marty Grzywiƒskiej i przemówieniami, nast´pnie ruszyliÊmy w teren przy szkole, koÊciele,
a tak˝e wewnàtrz Êwiàtyni, rezultaty dzia∏aƒ
by∏y umieszczane na wystawie. Malowane na

szkolni prezentowali sprawozdania i raporty

z dzia∏alnoÊci szkó∏ przed Komisjà Wojewódzkà
Sieci Szkó∏ Promujàcych Zdrowie w osobach:
Gra˝yny Szczepaƒskiej, Wies∏awy Kuban
i El˝biety Brzozowskiej.
Efekty naszej pracy zosta∏y bardzo wysoko
ocenione i uwieƒczone przyznaniem wszystkim
szko∏om podstawowym w naszej gminie Certyfikatów Szkó∏ Promujàcych Zdrowie.

Opracowa∏ Gminny Zespó∏ d/s Promocji
Zdrowia

du˝ym formacie zabytki gminy zakoƒczy∏y
dzieƒ pierwszy. W sobot´ podziwialiÊmy
niebezpieczny ˝ywio∏ nadwiÊlaƒski w Dzier˝àczce, z widokiem na Nieszaw´. OdwiedziliÊmy
jeszcze Zacisze i koÊció∏ w Makowiskach. Na
podsumowaniu by∏y jeszcze prace M. Pajora, na
plener zjawi∏ si´ Micha∏ Kokot i Aga
Podlasiƒska. Cz´Êç rodziców i wszyscy uczniowie obejrzeli wystaw´ poplenerowà.
D. Chrobak
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W SP im K.K. Baczyńskiego
w Czernikowie
W SP Czernikowo w ostatnich miesiàcach
poprzez cykl zadaƒ, projektów brano udzia∏
w zdobywaniu tytu∏u Szko∏y Promujàcej
Zdrowie, której certyfikat otrzymaliÊmy na
wspólnym gminnym podsumowaniu na naszej
sali. Bardzo odÊwi´tnie odby∏y si´ Dni Patrona
i 3 minuty dla klasy.
Szko∏a by∏a organizatorem rajdu rowerowego
z PTTK, dobrzyƒskiego pleneru malarskiego
i warsztatów teatralnych, a w dniu 17 czerwca
inscenizacji plenerowej o bitwie pod Grunwaldem.

z CHOPINEM.
Osiàgni´cia SP im. K. K. Baczyƒskiego w Czernikowie :
Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Przyrody – Klaudia Górczyƒska
(op. El˝bieta Lewandowska)
Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z J´zyka Polskiego – Alicja Lewandowska (op. D. Puciƒska)
FinaliÊci Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego U˝ywania Umys∏u WYSPA ZAGADEK –
Micha∏ Prochera, Karolina Strychalska, Weronika Paul (op.M.Piàtkowska)

By∏a tak˝e organizatorem posadzenia D´bów
Pami´ci Katyƒskich (dla pana T. Ko∏aczyƒskiego i L. Gimpla) i uroczystego Apelu Pami´ci
i Apelu Poleg∏ych. Uczestniczy∏a w odnawianiu
cmentarzy ewangelickich w Liciszewach
i W∏´czu. Prowadzi∏a projekt „Pradolina Wis∏y”
i „Przeciw Agresji”a tak˝e na 200-lecie urodzin
F. Chopina- MÓJ CHOPIN. ByliÊmy po raz
kolejny organizatorami konkursów recytatorskiego dla uczniów szkó∏ województwa i regionu
„Dobrze ziemio”, „Znów w´drujemy ciep∏ym
krajem”.
Klasy m∏odsze organizowa∏y ciekawe imprezy
z rodzicami: Po˝egnanie Jesieni, Dzieƒ Zimy,
oraz pokaz talentów na Dzieƒ Matki. Uczestniczymy w Projekcie: Przeciw Przemocy, w Sieci
„Przeciw agresji”. Czekajà nas jeszcze KAMILE.
Z najwa˝niejszych osiàgni´ç szko∏y warto
wspomnieç o wysokiej Êredniej sprawdzianu
kompetencji klas szóstych, wy˝szej ni˝ w Polsce
( ponad 26 pkt), dobrych wynikach w sporcie na
poziomie powiatu, finalistach konkursów
przyrodniczych, polonistycznych, Kangura,
Omnibusa, Zucha, laureatów Twórczego U˝ywania Umys∏u, Odysei Umys∏u, zwiàzanych
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Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny OMNIBUS – wynik bardzo dobry Micha∏ Prochera,
Karolina Strychalska, Dorota Kutnik (op.M.
Piàtkowska)
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Kangur
/ Kangurek
bardzo dobry wynik- Tomasz Kasiƒski,
wyró˝nienie A. Zatorski, J. Wieczyƒski
Ogólnopolski Konkurs ZUCH – laureat D. Zglinicki (IV m. w Polsce)
TEATR ( instruktor- Dorota Puciƒska)
1 miejsce - Laur Wiosny- na Przeglàdzie Teatrów Dzieci´cych w Lipnie dla zespo∏u teatralnego 1-2-3.
1 nagroda za „ Najlepsze przedstawienie” na
Przeglàdzie Scena z innej Perspektywy w Golubiu –Dobrzyniu dla zespo∏u 1-2-3;
1 nagroda za „Najlepszà scenografi´” na Przeglàdzie Scena z innej Perspektywy w Golubiu
–Dobrzyniu dla Teatru 4-5-6
3 miejsce na XV Wojewódzkim Forum Teatrów
Szkolnych w Bydgoszczy dla Teatru 4-5-6
(Marta Masalska i Julia Pospiech, klasa IVa,
otrzyma∏y nagrody indywidualne za kreacje
aktorskie )

SPORT (op. D. Chylicka, M. Kopaczewski, G.
Grzywiƒski)

wyró˝nienie - Karolina Markowska kl.6,
Klaudia Pokorzyƒska kl.1

Dziewcz´ta
1.2 miejsce w powiecie w siatkówce
2.3 miejsce w powiecie w sztafetowych biegach
prze∏ajowych
3.4 miejsce w powiecie w czwórboju

Ogólnopolskie przes∏uchanie do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Taƒca w Koninie
zakwalifikowana – Karolina Markowska kl.6

Ch∏opcy
1.3 miejsce w powiecie w sztafetowych biegach
prze∏ajowych
2.A. Chylicki 3 miejsce w powiecie w indywidualnych biegach prze∏ajowych
3.1 miejsce w powiecie w halówce
4.1 miejsce w powiecie i 12 w województwie
w siatkówce
5.2 miejsce w powiecie w koszykówce
6.2 miejsce w powiecie w trójboju
7.D. Szafraƒski 1 miejsce w powiecie w rzucie
pi∏eczkà palantowà
MUZYKA
ska)

(Instruktor: Ma∏gorzata Janiszew-

Ogólnopolski Festiwal PieÊni Bo˝onarodzeniowych im. biskupa Chrapka w Toruniu
Wyró˝nienie – Aleksandra Pryl kl.6 Udzia∏ –
Karolina Markowska kl.6
Konkurs Kol´d i Piosenek Bo˝onarodzeniowych w Kowalewie Pomorskim

–

Wojewódzki Konkurs Piosenki „Po prostu
mam talent „ w Bydgoszczy
III miejsce – Aleksandra Pryl kl.6 udzia∏ –
Karolina Markowska kl.6
Inne:
Klaudia Górczyƒska (op. D. Chrobak) II miejsce w konkursie ponadregionalnym „Chopin i
jego Ma∏e Ojczyzny”
I i II miejsce dla nauczycieli za PROJEKT
EDUKACYJNY o Chopinie
(D. Chrobak, G. Kasprowicz, A. Kopaczewska)
Udzia∏ zespo∏u Odyseuszy w Finale Mi´dzynarodowego Konkursu Twórczego Rozwiàzywania
Problemów ODYSEJA UMYS¸U, fina∏ Ogólnopolski w Gdaƒsku - VI miejsce (Dorota
Puciƒska)
Czipsliderki zaj´∏y II miejsce na ponad regionalnym przeglàdzie zespo∏ów tanecznych
cheerleaders w Radzyniu Che∏miƒskim (op.
Agnieszka Neumann)
opracowa∏ D. Chrobak

II miejsce – Aleksandra Pryl kl.6
Regionalna Scena Piosenki i Poezji w Toruniu
Nagroda dla zespo∏u wokalnego „ PIKOLO”
II miejsce – Aleksandra Pryl kl.6

ZJAZD SZKÓŁ
KOPERNIKAŃSKICH
W dniach 21 – 23 maja br. delegacja naszej
szko∏y wzi´∏a udzia∏ w ogólnopolskim zjeêdzie
szkó∏ noszàcych imi´ Miko∏aja Kopernika
organizowanym przez Zespó∏ Szkól Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.
W zjeêdzie uczestniczy∏o oko∏o 35 szkó∏ noszàcych imi´ wielkiego astronoma z ca∏ej Polski.
Miasto i powiat toruƒski reprezentowa∏y dwie
delegacje – nasze szko∏y oraz I LO w Toruniu.
W dniu 22 maja uczestniczàce w zjeêdzie
delegacje szkó∏ kopernikaƒskich wzi´∏y udzia∏
w uroczystej mszy Êw. odprawionej w katedrze

fromborskiej, podczas której odby∏ si´
symboliczny pogrzeb s∏ynnego Torunianina.
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Liturgii przewodniczy∏ nuncjusz apostolski
w Polsce abp Józef Kowalczyk, a homili´ wyg∏osi∏ metropolita lubelski abp Józef ˚yciƒski.
Ze zjazdu wróciliÊmy pe∏ni wra˝eƒ i dumni
z tego, ˝e szko∏a nasza nosi imi´ Miko∏aja
Kopernika. Udzia∏ naszej delegacji w zjeêdzie
i symbolicznym pochówku uczonego traktujemy jako kolejny wa˝ny element budowanej
tradycji szko∏y.

Edukacja Obywatelska
( i nie tylko…)
w Szkole Podstawowej
w Mazowszu
Koniec staraƒ o Certyfikat
Ale nie koniec dzia∏aƒ promujàcych zdrowy
styl ˝ycia. Podobnie jak pozosta∏e szko∏y
podstawowe naszej gminy – podejmowaliÊmy
szereg ró˝norodnych zadaƒ upowszechniajàcych zdrowy i bezpieczny styl ˝ycia w Êrodowisku lokalnym. Zwieƒczeniem pracy jest
Certyfikat,
potwierdzajàcy
przynale˝noÊç
naszej szko∏y do Kujawsko – Pomorskiej Sieci
Szkó∏ Promujàcych Zdrowie, wr´czony 27
kwietnia przez Koordynatora Sieci przy KPCEN
w Toruniu, panià Gra˝yn´ Szczepaƒskà.
Warto postaraç si´, aby wa˝noÊç dokumentu
nie wygas∏a po trzech latach, trudno bowiem
wyobraziç sobie szko∏´, w której nie promuje si´
zdrowia.
70 rocznica Zbrodni Katyƒskiej
„PowinniÊmy wybaczyç, ale nie wolno
zapomnieç…” pod takim has∏em obchodziliÊmy
po raz kolejny 70 rocznic´ zbrodni w katyƒskim
lesie. Obchody tych tragicznych wydarzeƒ na
trwa∏e zapisa∏y si´ w kalendarzu szko∏y.
30 kwietnia mszà Êw. i uroczystà akademià
uczciliÊmy pami´ç oficerów zamordowanych
w Katyniu i Charkowie. Na uroczystoÊç przybyli
P. Wójt Gminy Czernikowo, cz∏onkowie Rodzin
Katyƒskich, dyrektorzy szkó∏ i przedszkola
z terenu gminy, przedstawiciele jednostki OSP,
rodzice uczniów. Monta˝ s∏owno – muzyczny
poprzedzi∏o zapalenie zniczy przed D´bami
Pami´ci, których pi´ç roÊnie przy szkolnym
budynku.

24

Smutek i zaduma goÊci∏y na twarzach podczas
minuty ciszy - poÊwi´conej ofiarom katastrofy
lotniczej pod Smoleƒskiem…
Z Kosmosu do Mazowsza!
12 maja goÊciliÊmy w naszej szkole Dr Stephena K. Robinsona, astronaut´ z NASA. Dla wielu
z nas to jedyna w ˝yciu szansa, aby „na ˝ywo”
uczestniczyç w takim spotkaniu, zobaczyç
i pos∏uchaç cz∏owieka, który na orbicie oko∏oziemskiej sp´dzi∏ 41 dni. Razem z uczniami

i nauczycielami w spotkaniu uczestniczyli Wójt
Gminy Czernikowo, Starosta Toruƒski, dyrektorzy placówek oÊwiatowych gminy i delegacje
m∏odzie˝y.
Astronauta przyjecha∏ do Polski na zaproszenie Polsko – Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci;
na trasie jego spotkaƒ znalaz∏o si´ Mazowsze
i dru˝yna baseballowa, prowadzona przez
nauczyciela – Roberta Szwajkowskiego. Robinson opowiada∏ o pracy na Mi´dzynarodowej
Stacji Kosmicznej, programach realizowanych
przez NASA, ch´tnie odpowiada∏ na pytania
dzieci, niektóre bardzo zaskakujàce.
„Promyczek” po raz VIII
Kolejnà, ju˝ ósmà edycj´ Konkursu wiedzy dla
najm∏odszych uczniów, zorganizowa∏y tym
razem nauczycielki kszta∏cenia zintegrowanego w szkole w Mazowszu. Reprezentacje
klas I – III wszystkich szkó∏ podstawowych
naszej gminy zmaga∏y si´ z testami wiedzy
i umiej´tnoÊci. Wszyscy starali si´ wypaÊç jak
najlepiej, emocji by∏o co niemiara.
W kategorii klas pierwszych: I miejsce –
Damian Zglinicki (SP Czernikowo), II miejsce –
Kacper Krasiƒski (SP Mazowsze), III miejsce –
Aleksandra Niedzia∏kowska (SP Makowiska).
W kategorii klas drugich: I miejsce – Hubert
B∏aszkiewicz (SP Mazowsze), II miejsce –
Damian Kuêmiƒski (SP Mazowsze), III miejsce

Uroczysta sesja Rady Gminy
z okazji XX-lecia samorządu
terytorialnego
26 czerwca na sali gimnastycznej Zespo∏u
Szkó∏ im. Miko∏aja Kopernika w Czernikowie
odby∏a si´ uroczysta sesja Rady Gminy, przeprowadzona z okazji 20. rocznicy utworzenia
samorzàdu terytorialnego. Posiedzeniu towarzyszy∏o wr´czenie wyró˝nieƒ najbardziej
zas∏u˝onym gminie samorzàdowcom.
Na obrady zaproszono radnych pi´ciu dotychczasowych kadencji, a tak˝e so∏tysów wsi i pracowników gminnych placówek. Sesj´ otworzy∏
przewodniczàcy Rady Gminy Czes∏aw Makowski, po czym przedstawi∏ prezentacj´ dotyczàcà
powstania Rady Gminy i sk∏adów personalnych
jej poszczególnych kadencji. Wójt Gminy
Zdzis∏aw Gawroƒski w swym przemówieniu
zrelacjonowa∏ dwudziestoletnie dokonania
samorzàdu terytorialnego na terenie gminy,
zwracajàc uwag´ na budow´ i remonty dróg,
rewitalizacj´, rozwój oÊwiaty, przedsi´biorczoÊci
i ÊwiadomoÊci spo∏ecznej w dobie cz∏onkostwa

– Filip Dzwonkowski (SP Czernikowo).
W kategorii klas trzecich: I miejsce – Angelika
Wuczyƒska (SP Mazowsze), II miejsce – Adrian
Zatorski (SP Czernikowo), III miejsce - Kamil
Oswald (SP Steklin).
Wszyscy laureaci i uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ksià˝kowe ufundowane
przez Gmin´, wr´czane dzieciom przez Wójta
Gminy Czernikowo.
M. C.

w strukturach europejskich. Nastepnie, pos∏ugujàc sie multimedialnà prezentacjà, przedstawi∏ zebranym infrastrukturalny, demograficzny
i bud˝etowy progres, wskazujàc mi´dzy innymi
na rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociàgowej
oraz gminne inwestycje jako wskaênik rozwoju.
Po krótkiej przerwie g∏os zabrali ch´tni (m.in.
Starosta Toruƒski Miros∏aw Graczyk, dyrektor

Zespo∏u Szkó∏ Andrzej Padlewski, radny
Tadeusz Zió∏kowski oraz proboszcz czernikowskiej parafii ks. dr Piotr Sio∏kowski), którzy
z∏o˝yli wyrazy podzi´kowania dla wszystkich
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samorzàdowców oraz wyrazili nadziej´ na
dalszy, dynamiczny rozwój Gminy Czernikowo.
Nast´pnie przystàpiono do wr´czenia wyró˝nieƒ dla zas∏u˝onych dzia∏aczy samorzàdowych.
Radni kilku kadencji, a tak˝e so∏tysi i pracownicy gminnych placówek z ponad dwudziestoletnim sta˝em otrzymali z ràk przewodniczàcego Czes∏awa Makowskiego oraz Wójta
Zdzis∏awa Gawroƒskiego pamiàtkowe dyplomy
oraz albumy ksià˝kowe o historii Ziemi Dobrzyƒskiej.

Wyró˝nienia za zas∏ugi w rozwoju Gminy
Czernikowo w 20. rocznic´ samorzàdu terytorialnego otrzymali:
Adam Bo˝ejewicz – radny 3 kadencji (19942006), so∏tys wsi Steklin (1999-2002),
Irena Duszyƒska – radna 3 kadencji (19902002), przewodniczàca KGW w Czernikowie,
Miros∏aw Graczyk – radny (1990-1998), cz∏onek
Zarzàdu Gminy oraz przedstawiciel gminy do
sejmiku województwa (1990-1998), radny
powiatu (1998-2002), od 2002 r. wicestarosta, od
2006 r. Starosta Toruƒski,
Zdzis∏aw Gawroƒski – sekretarz Urz´du
Gminy (1990-2002), od 2002 r. Wójt Gminy
Czernikowo, cz∏onek Prezydium Powiatowego
Zarzàdu OSP w Toruniu, od 2001 r. Prezes
Zarzàdu Gminnego OSP w Czernikowie,
wiceprzewodniczàcy Wojewódzkiego Sàdu
Honorowego OSP, Przewodniczàcy Rady
Powiatu Toruƒskiego (1998-2002),
Mieczys∏aw Kasprowicz – radny 5 kadencji
(1990-2010), cz∏onek Zarzàdu Gminy (19942002),
Zbigniew Krzemiƒski – radny 5 kadencji (19902002), cz∏onek Zarzàdu Gminy (1990-2002),
Stanis∏aw Kamiƒski – radny 3 kadencji (19982010), od 1995 r. so∏tys wsi Czernikowo, cz∏onek
OSP Czernikowo,
Hanna Koperska – pracownik Urz´du Gminy
od 1978 r., Skarbnik Gminy od 1991 r.,
Dorota Krasiƒska – pracownik GOPS od 1990
r.,
Alina Karkosik – przewodniczàca Klubu
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Seniora “RadoÊç”,
Antoni Ko∏odziejczyk – radny i Przewodniczàcy Rady Gminy (1990-1998), przedstawiciel
gminy Czernikowo w Stowarzyszeniu Gmin
Ziemi Dobrzyƒskiej (1998-2006),
Gabriel Lipiƒski – so∏tys wsi Skwirynowo od 20
lat,
Czes∏aw Makowski – radny 5 kadencji (19902010), Przewodniczàcy Rady Gminy od 1998 r.,
Zofia Mync – pracownik Urz´du Gminy od
1984 r., obecnie na stanowisku inspektora ds.
planowania przestrzennego i obs∏ugi Rady
Gminy,
Mariola Olkiewicz – pracownik Urz´du Gminy
od 1986 r., od 1983 r. pe∏ni funkcj´ Zast´pcy
Kierownika Urz´du Stanu Cywilnego,
Krzysztof Paƒka – Wójt Gminy Czernikowo
(1990-2002), radny powiatu toruƒskiego (20022006),
Krzysztof Plewa – radny, so∏tys wsi Makowiska
od 1990 r.,
Marianna Podgórska – kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej od 1988 r.,
Wies∏awa Rygielska – radna 3 kadencji (19902002), so∏tys wsi Steklin do 1998 r.,
Ewa Maryla Rylich – pracownik Urz´du Gminy
od 1979 r., obecnie na stanowisku inspektora ds.
gospodarki gruntami i rolnictwa,
Ma∏gorzata Ratuszna – pracownik GOPS od
1990 r., od 2004 r. na stanowisku inspektora ds.
Êwiadczeƒ rodzinnych i alimentacyjnych,
Maria Sztuka – kierownik GOPS od 1990 r.,
Andrzej Sobociƒski – pracownik Urz´du
Gminy od 1989 r., od 2004 r. pe∏ni funkcje
kierownika GZK,
Tomasz Szulc – pracownik Urz´du Gminy od
1984 r., od 2004 r. pracownik Zak∏adu Komunalnego,
Marian Tkaczyk – radny 3 kadencji (19902002), cz∏onek zarzàdu Gminy (1998-2002),
cz∏onek Gminnej Komisji Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych,
Anna Trendewicz – radna 3 kadencji (19982010),
Jan Tomczyk – so∏tys wsi Steklinek od ponad
20 lat,
Józef Wojciechowski – so∏tys wsi Pokrzywno od
ponad 20 lat,
W∏odzimierz Zglinicki – so∏tys wsi Kijaszkowo
od ponad 20 lat,
Miros∏aw Zió∏kowski – radny 3 kadencji (19982010), cz∏onek Zarzàdu Gminnego OSP w Czernikowie, cz∏onek OSP w Steklinku, przewodniczàcy Zarzàdu Gminnej Orkiestry OSP w Czernikowie,
Stanis∏awa Zimolàg – pracownik Urz´du
Gminy od 1979 r., obecnie na stanowisku
inspektora ds. ksi´gowoÊci podatkowej,
Miros∏awa Zgliƒska - pracownik Urz´du Gmi-

ny od 1982 r., obecnie na stanowisku pracownika
ds. obs∏ugi Urz´du Gminy i archiwum,
Jolanta ˚akiewicz - pracownik Urz´du Gminy

od 1977 r., obecnie na stanowisku inspektora ds.
ksi´gowoÊci bud˝etowej.
P.P.

Wystąpienie Wójta z okazji 20lecia samorządu

4. Powsta∏o 35 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Czernikowie.
5. Od∏àczono kanalizacj´ deszczowà od sanitarnej.
6. Wykopano zbiorniki retencyjne ze stawami
rybnymi w Czernikowie.
7. Powsta∏y dwie oczyszczalnie Êcieków w Czernikowie.
8. Wybudowano z beneficjentami 350 przydomowych oczyszczalni Êcieków.
9. Zmodernizowano wysypisko Êmieci, zakupiono Êmieciark´, zorganizowano zbiórk´ odpadów (w tym zbiórk´ selektywnà).
10. Zmieniono kot∏ownie na ekologiczne w domu nauczyciela, bibliotece i GCI, UG, GZK.
11. Przeprowadzono kapitalne remonty hydroforni w Osówce i Nowogródku.
12. Dokonano monta˝u koszy ulicznych na terenie gminy.

Samorzàdy powsta∏y na mocy ustawy z dnia
8 marca 1990 roku „o samorzàdzie terytorialnym”. Pierwsze wybory do samorzàdu
odby∏y si´ 27 maja 1990 roku. w których
wybrano nowe w∏adze gminy Czernikowo - 20
radnych. Radni wybrali na wójta Krzysztofa
Paƒk´ oraz zarzàd gminy w osobach: Tadeusza
Blonkowskiego, Marka Kowalskiego, Zbigniewa
Krzemiƒskiego oraz Tadeusza Zió∏kowskiego.
Po pierwszych cz´Êciowo wolnych wyborach
w czerwcu 1989 roku by∏o to wydarzenie
o ogromnym znaczeniu spo∏ecznym, wyzwalajàce w mieszkaƒcach gmin wiele aktywnoÊci,
wiary w prawie bezgraniczne mo˝liwoÊci samorzàdu. By∏y jednak one ograniczone mo˝liwoÊciami finansowymi i prawnymi. Na poczàtku przepisy prawa by∏y doÊç ma∏o szczegó∏owe, z czasem sta∏y si´ powa˝nym ograniczeniem (np. ustawa o finansach publicznych,
o zamówieniach publicznych, o wymaganiach
kwalifikacyjnych
itp.),
jednak
reformy
samorzàdowe pozwoli∏y na szybszy rozwój miast
i gmin. Powsta∏y spo∏eczne komitety budowy
sieci wodociàgowych, linii telefonicznych,
kanalizacyjnych, budowy studni g∏´binowych,
g∏ównie dzi´ki ogromnemu zaanga˝owaniu
ludzi,
finansowemu,
rzeczowemu
i organizacyjnemu. Gmina cz´sto tylko dofinansowywa∏a i pomaga∏a organizacyjnie w wielu
dzia∏aniach spo∏ecznych. Dzi´ki temu zaanga˝owaniu, szczególnie na poczàtku lat 90-tych,
uda∏o si´ zrealizowaç wiele dzia∏aƒ przy du˝ym
wspó∏udziale mieszkaƒców.
Przedstawi´ Paƒstwu, dla przypomnienia,
has∏owo wa˝niejsze dzia∏ania samorzàdu w ca∏ym okresie 20-lecia.
W∏adze samorzàdowe gminy zawsze przywiàzywa∏y du˝à wag´ do zaopatrzenia w wod´
i ochron´ Êrodowiska na terenie gminy.
1. Wykonano odwierty studni g∏´binowych
z punktami czerpania wody. Obecnie kilka
z nich jest ju˝ nieu˝ywanych np. w Steklinku,
Kie∏pinach, Kijaszkowie, W∏´czu.
2. Wywiercono studnie g∏´binowe dla hydroforni w Osówce.
3. Wybudowano prawie 200 km sieci wodociàgowej w ca∏ej gminie.

Samorzàd wykaza∏ si´ wielkà dba∏oÊcià o rozwój oÊwiaty i edukacji, w tym o infrastruktur´
do tego przeznaczonà
1. Otwarto liceum ogólnokszta∏càce w Czernikowie, zapewniajàc dowóz m∏odzie˝y.
2. Wybudowano szko∏´ podstawowà w Osówce
z salà gimnastycznà.
3. Przeprowadzono kapitalne remonty w szko∏ach podstawowych w Czernikowie, Steklinie,
Mazowszu i Makowiskach z wygospodarowaniem sali do çwiczeƒ gimnastycznych.
4. Wybudowano bardzo potrzebny gminie,
Zespó∏ Szkó∏ z salà gimnastycznà - by∏a to
najwi´ksza inwestycja w 20-letniej historii
samorzàdu (koszt wraz z wyposa˝eniem i drogami dojazdowymi wyniós∏ prawie 9 mln z∏).
5. Wyremontowano przedszkole publiczne
w Czernikowie w ramach mo˝liwoÊci technicznych i lokalowych.
6. Otwarto we wszystkich szko∏ach sto∏ówki do
wydawania ciep∏ych posi∏ków, przystosowujàc
odpowiednie pomieszczenia.
7. Pozyskano dla wszystkich szkó∏ i bibliotek
publicznych nowoczesne pracownie komputerowe.
8. Zakupiono wyposa˝enie Êwietlic i klas „0”,
pomoce dydaktyczne dla starszych klas oraz
przeprowadzono szkolenia nauczycieli.
9. Zorganizowano sprawny dowóz 500 dzieci
i m∏odzie˝y doje˝d˝ajàcych do szkó∏, na zaj´cia
poza lekcyjne, sportowe na trasie ok. 800 km
dziennie.
Ostatnio powsta∏o w gminie wiele obiektów
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sportowych i rekreacyjnych
1. Powsta∏o w Mazowszu boisko do gry w baseball.
2. Wybudowano stadion sportowy w Czernikowie, z drena˝em, systemem nawadniania,
bie˝nià, skocznià, boiskiem tartanowym i pi∏karskim.
3. W Osówce tak˝e powsta∏o boisko wielofunkcyjne ze sztucznà trawà, bie˝nià, skocznià
w dal jeszcze na d∏ugo przed programem Orlik.
4. Odnowiono [rekultywowano] dotychczasowe
boisko pi∏karskie w Czernikowie.
5. Powsta∏o boisko pi∏karskie z zapleczem
w Steklinie.
6. Ostatnio wykonano boiska pi∏karskie
w Osówce i Liciszewach.
7. Obecnie w Mazowszu trwa budowa boiska
wielofunkcyjnego Orlik 2012.
8. Powsta∏y place zabaw w Czernikowie (2),
Osówce, Steklinie i Makowiskach.
9. Sà z∏o˝one wnioski na kolejne place zabaw w
Steklinku, Czernikowie i Steklinie oraz na
miejsce rekreacji przy stawach w´dkarskich.
10. Z okazji 700-lecia Czernikowa powsta∏ Park
700-lecia, który jest miejscem wypoczynku dla
wielu mieszkaƒców.
11. W Nowogródku nad Wis∏à pozyskaliÊmy
dzia∏k´ [0,4 ha] na której postawiono wiat´
rekreacyjnà wraz z zapleczem.
Z wielkà uwagà samorzàd gminy odnosi si´ do
budowy dróg i poprawy bezpieczeƒstwa mieszkaƒców
1. Zmodernizowano dziesiàtki kilometrów
dróg t∏uczniem i ˝u˝lem.
2. Wybudowano ponad 42 kilometry dróg
twardych, w tym odnowiono 5km dróg asfaltowych istniejàcych w Czernikówku i Steklinku.
3. Gmina dofinansowa∏a w kwocie 545 tys. z∏
budow´ drogi powiatowej Dzia∏yƒ-Osówka oraz
przebudow´ mostu w Kijaszkowie.
4. Wybudowano kilka utwardzonych parkingów m.in. w Mazowszu, Czernikowie, Osówce,
Steklinie.
5. Przebudowano skrzy˝owanie w Czernikowie, wykupujàc na ten cel nieruchomoÊci
zabudowane, które utrudnia∏y widocznoÊç i poruszanie si´.
6. Pobudowano tysiàce metrów kw. chodników
przy drogach gminnych i powiatowych, cz´Êciowo przy wspó∏finansowaniu powiatu.
7. Zamontowano setki nowych lamp oÊwietleniowych, zmodernizowano te˝ ju˝ istniejàce
lampy.
8. Za∏o˝ono estetyczne i funkcjonalne oznaczenie ulic, progi zwalniajàce, oznaczono drogi
oraz je skategoryzowano.
9. Postawiono nowe, estetyczne wiaty przystankowe w ca∏ej gminie.
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10. Za∏o˝ono monitoring obiektów u˝ytecznoÊci publicznej.
11. Wybudowano wspólnie z mieszkaƒcami kilometry linii telefonicznych i przy∏àczono setki
nowych abonentów.
12. Zdemontowano stare napowietrzne linie
telefoniczne m.in. w Liciszewach, Kijaszkowie,
Mazowszu, Mazowszu Parcelach, Osówce.
13. Staraniem gminy powsta∏ w Czernikowie
wyjazdowy zespó∏ ratunkowy (karetka); rozwiàzanie to zapewne uratowa∏o ˝ycie wielu ludziom.
14. Uda∏o si´ przenieÊç w nowe miejsce targowisko, z dobrym dojazdem - znik∏ problem Êrodowego blokowania g∏ównych dróg przelotowych w Czernikowie, sà teraz lepsze warunki
dla handlujàcych, co Êrod´ sà jarmarki.
15. Dofinansowano zakupy nowych samochodów dla policji [dwa Polonezy, Nissan] z corocznym zakupem paliwa.
Powsta∏y te˝ nowe obiekty u˝ytecznoÊci publicznej dla mieszkaƒców gminy Czernikowo,
wyremontowano tak˝e ju˝ istniejàce
1. Odnowiono oÊrodki zdrowia w Osówce, Czernikowie i Mazowszu.
2. Wybudowano du˝à Êwietlic´ wiejskà w Steklinku.
3. Powstaje podobna Êwietlica w Mazowszu,
z pomieszczeniami dla biblioteki publicznej.
4. Gmina dofinansowa∏a tak˝e remonty remiz
OSP (choç to nie jest jej zadanie w∏asne) w Czernikowie, Mazowszu, Osówce, Witow´˝u.
5. Wybudowano w Czernikowie jeden wspólny
przystanek PKS z zajazdem autobusowym.
6. Ocieplono budynek przystanku PKS i wymieniono tam okna.
7. Powsta∏a te˝ Êwietlica w Czernikowie,
w budynku GCI majà swe siedziby stowarzyszenia i kluby, Êwietlic´ na spotkania i szkolenia
oraz pogotowie ratunkowe.
8. Wykonano podjazdy dla niepe∏nosprawnych
w Urz´dzie Gminy Czernikowo, SP Steklin oraz
nowo wybudowanych szko∏ach ZS Czernikowo,
SP Osówka, GCI. W tym roku powstanie
podjazd przy SP w Mazowszu.
9. Przeprowadzono kapitalny remont wn´trza
budynku urz´du gminy.
10. Przebudowano i wyremontowano dawnà
lecznic´ dla zak∏adu komunalnego.
Zakupiono lub pozyskano na potrzeby gminy
nowe bàdê u˝ywane pojazdy i maszyny
1. Autobusy do przewozu uczniów: Autosan,
Lublin, VW LT 35, Iveco, Kapena, VW Crafter,
samochód osobowy Fiat Bravo
2. Samochody dla OSP: Lublin w Czernikowie
i Mazowszu, VW w Steklinie, Jelcz w Czernikowie, pozyskano i karosowano Stara dla

Czernikowa, samochody osobowe Polonez
i Daewoo, zestaw hydrauliczny Holmatro, nowoczesna motopompa.
3. Pojazdy i maszyny dla zak∏adu komunalnego: ˚uk, VW, Star wywrotka [karosowany], Star
z podnoÊnikiem 18 m, Honker sam. terenowy,
równiarka, koparka Fiat Hitachi i koparka JBC,
r´bak do ga∏´zi.
Inne przedsi´wzi´cia wspomagajàce dzia∏ania
gminy
1. Przejmowanie majàtku skarbu paƒstwa na
rzecz gminy. Komunalizacja najintensywniej
przebiega∏a w latach 90.
2. Powo∏anie Zak∏adu Komunalnego, który
przejà∏ obs∏ug´ potrzeb komunalnych mieszkaƒców gminy i zajmuje si´ zarzàdzaniem
gospodarkà wodno-Êciekowà, utrzymaniem
dróg i terenów zielonych, utrzymaniem porzàdku oraz dysponowaniem pracownikami w ramach robót publicznych.
3. Rozwiàzanie problemu dop∏acania do utrzymania budynku domu nauczyciela i przedszkola.
4. Sprzeda˝ nieruchomoÊci zb´dnych gminie
(szczególnie mieszkaƒ) – dodatkowe wp∏ywy
i zmniejszenie kosztów w bud˝ecie.
5. Pozyskanie od ANR prawie 20 ha gruntów na
infrastruktur´ gminnà.
6. Rozbiórka starych budynków przy szkole
w Osówce [po by∏ym SKR] i Mazowszu [nieczynna hydrofornia].
7. Opracowanie i przyj´cie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Czernikowa i Wygody.
8. Wydawanie biuletynu gminnego „ Dwa S∏owa” i funkcjonalna strona internetowa gminy.
9. W celu zaanga˝owania m∏odzie˝y w ˝ycie
spo∏eczne, kulturalne i sportowe powo∏ano M∏odzie˝owà RG oraz Uczniowskie KS
10. Dzi´ki zaanga˝owaniu w∏adz powiatu i PUP
oraz gminy powsta∏ w Czernikowie wieloosobowy Punkt Obs∏ugi Bezrobotnych, ostatnio
unowoczeÊniony.
11. Du˝e zaanga˝owanie gminy w pozyskiwaniu do bud˝etu Êrodków zewn´trznych.
12. W 2009 roku obchodziliÊmy 700-lecie Czernikowa, z tej okazji odby∏o si´ wiele imprez
i uroczystoÊci m.in. Dni Czernikowa, uroczysta
sesja RG, akademie.
13. W zesz∏ym roku Gmina Czernikowo by∏a
gospodarzem do˝ynek wojewódzko-diecezjalnych.
14. W 2009 roku powsta∏a gminna orkiestra
d´ta, z∏o˝ona z dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych.
UÊwietnia ona wiele uroczystoÊci gminnych
i nie tylko.
15. W porozumieniu z powiatem powstaje
w Czernikowie filia szko∏y muzycznej I-stopnia

w Che∏m˝y dla dzieci i m∏odzie˝y.
W ocenie w∏adz samorzàdowych w ciàgu tych
20 lat wykonano wiele inwestycji. OczywiÊcie
zdaj´ sobie spraw´, ˝e potrzeby sà jeszcze
ogromne. Niestety Êrodki finansowe w∏asne
i pomocowe sà ograniczone i obarczone okreÊlonymi przepisami. Corocznie znacznie ponad
20% bud˝etu [2010 r. ok. 38%] przeznaczane jest
na inwestycje, nie jest jednak mo˝liwe zaspokojenie wszystkich pojawiajàcych si´ potrzeb.
Realizacja inwestycji powinna byç logicznym
ciàgiem, wymaga to planowych wieloletnich
dzia∏aƒ.
Dzi´kuj´ serdecznie Paƒstwu za spo∏ecznà
dzia∏alnoÊç, za zaanga˝owanie na rzecz rozwoju
gminy Czernikowo. Podczas tych 5 kadencji
samorzàdu nastàpi∏ znaczny rozwój naszej
ma∏ej ojczyzny, mieszkaƒcy poczuli, ˝e poprzez
swoich przedstawicieli majà wp∏yw na wa˝ne
sprawy lokalne.
Dzi´kuj´ tym wszystkim z którymi mia∏em
okazj´ w ciàgu tych dwudziestu lat dzia∏alnoÊci
wspó∏pracowaç. Paƒstwa rady, uwagi oraz
krytyka pomaga∏y mi w pracy i dzia∏alnoÊci
samorzàdowej, cz´sto z nich korzysta∏em. Analizowa∏em uwagi krytyczne, które pobudza∏y do
jeszcze aktywniejszej pracy w poznawaniu
i rozwiàzywaniu problemów naszej gminy.
˚ycz´ Paƒstwu wielu sukcesów w ˝yciu osobisty i zawodowym, zadowolenia z pracy, satysfakcji z dzia∏alnoÊci spo∏ecznej oraz spe∏nienia
planów i zamierzeƒ szczególnie tych zwiàzanych rozwojem naszej gminy.

Wystàpienie Wójta Gminy Czernikowo
podczas uroczystej sesji z okazji 20-lecia
funkcjonowania samorzàdu gminnego
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