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Nowoczesny sprzęt dba o czystość gminy
Przedsięwzięcie „Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów
i rozszerzenie selektywnej zbiórki na
terenie gminy Czernikowo” jest współfinansowane ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013 w kwocie 1 251 563,37 zł wobec
opiewającej na 1 787 947,68 zł wartości
projektu.
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Z przyjemnością pragniemy poinformować, że efekty inwestycji są już zauważalne i niezwykle pomocne.
Kosztem 501 999,90 zł zakupiony został samochód-śmieciarka marki VOLVO typu FLL 4x2 o pojemności skrzyni ładunkowej 10m3, z systemem CAN
BUS, płynną regulacją siły zgniotu oraz
urządzeniem zasypowym kompatybilnym z pojemnikami od 110 do 1100 l.

1 041 810,00 zł wyniósł natomiast koszt
zakupu ciągnika marki JCB Fastrac (model 3230 z żurawiem załadunkowym
i przyczepą do prowadzenia selektywnej
zbiórki i wywozu odpadów). Zakupy te
znacznie przyczynią się do poprawy warunków i zwiększenia efektywności działań związanych z utrzymaniem czystości
w gminie.
P.P.
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Budżet przyjęty-XII Sesja Rady Gminy Czernikowo
XII sesję Rady Gminy Czernikowo
zwołano 30 grudnia 2011 roku. Na posiedzenie radni stawili się w komplecie,
obradom przysłuchiwało się również
liczne grono sołtysów oraz dyrektorów
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Siódmym punktem sesji było głosowanie nad budżetem Gminy Czernikowo na

rok 2012. Preludium do głosowania nad
kluczową dla gminy uchwałą było wystąpienie Wójta Zdzisława Gawrońskiego,
który przedstawił radnym i pozostałym
słuchaczom opracowany projekt.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Czernikowo poprosiła przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie stanowisk, jakie poszczególne

kolektywy zajęły w kwestii uchwalenia
budżetu. Wszystkie komisje zaaprobowały projekt w wersji przedłożonej przez
Wójta. W głosowaniu, poprzedzonym
dyskusją, Rada Gminy uchwaliła budżet
stosunkiem 13 głosów „za”, żadnego
sprzeciwu, przy dwóch głosach wstrzymujących.

Na sesji w dniu 30 grudnia 2011 roku
Rada Gminy Czernikowo przyjęła budżet
gminy na 2012 rok. Zakłada on dochody
naszej gminy w wysokości 34.256.896 zł, tj.
o 3.129 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.
Wydatki zaplanowano w kwocie 38.186.896
zł, tj. o 5.105 tys. zł wyżej niż w 2011 roku.
Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.930
tys. zł sfinalizowany zostanie pożyczką z
WFOŚiGW oraz kredytem.
Najwyższe wpływy (43,3% dochodów
budżetowych) podobnie jak w latach ubiegłych pochodzić będą z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa. Łączna suma
środków z tego źródła wynosi 14.921.717
zł, z czego subwencja oświatowa wynosi
9.630.829 zł. Planowane wpływy do budżetu gminy przyniosą dochody z podatku
od osób prawnych i fizycznych. Zakładane
dochody z tego tytułu to 5.321.688 zł czyli
15,3% dochodów budżetowych. Nastąpił
tu wzrost kwoty o 940 tys. zł. 2.725,700
zł to suma podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, od
spadków i darowizn oraz odsetek. W tym
dziale są też wpływy w wysokości 2.415.988
zł z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowany jest tu
nieznaczny wzrost o 316 tys. zł.
Prace inwestycyjne
Bardzo dużo środków zewnętrznych
wpłynie do tegorocznego budżetu głównie
na cele inwestycyjne. W chwili przyjmowania budżetu była to kwota 8.800 tys. zł,
ale w ciągu roku może ona ulec zmianie.
Najprawdopodobniej wzrośnie, ponieważ składamy kolejne wnioski w ramach
FOGR, RPO, PROW, POKL. W zeszłym
roku, mimo złożonych wniosków o płatność, nie wszystkie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego spłynęły do gminy. Istnieje
także niebezpieczeństwo, że tegoroczne dotacje z UM nie wpłyną do budżetu w 2012
roku. Największą pozycją w wydatkach budżetowych od kilku lat, także w 2012 roku,
są zadania inwestycyjne i modernizacyjne.
W roku 2012 na ten cel przyjęto kwotę
15.178 tys. zł co stanowi 39,5% wydatków
budżetowych. Wysokość wydatków inwe-

stycyjnych będzie wzrastać w ciągu roku
po otrzymaniu kolejnych dofinansowań.
Inwestycje zostaną omówione szczegółowo
w osobnym artykule.

•
•
•

Budżet gminy na 2012 rok
Drugą pozycję w wydatkach budżetowych gminy od 2010 roku zajmują wydatki
na oświatę i wychowanie. Zaplanowano na
nie kwotę 11.457.632 zł oraz 100.000 zł jako
rezerwę celową na zadania oświatowe. Stanowi to 30,3% wydatków budżetu. Kwota
ta będzie wydatkowana na wynagrodzenia
nauczycieli i pracowników obsługi szkół,
utrzymanie placówek oświatowych i stołówek szkolnych, drobne remonty, dowóz
dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli.
Pomimo tego, że na sfinansowanie zadań
bieżących w oświacie ze środków własnych
gminy zostały dołożone dodatkowe środki,
zapewne nie wystarczy ich na zaspokojenie
wszystkich potrzeb. Gmina podobnie jak w
latach ubiegłych czyni starania na pozyskanie dodatkowych funduszy na remonty i
inwestycje.
Na rzecz społeczności
Kolejną istotną pozycję w wydatkach
budżetu gminy (12%) stanowi pomoc społeczna. Mieszczą się tu świadczenia rodzinne, wydatki na zasiłki stałe i celowe, pomoc
w naturze, dożywianie uczniów oraz odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej. Na dzień przyjęcia budżetu była to
kwota 4.596.100 zł. Ulegnie ona na pewno
zwiększeniu m.in. o dotacje na dożywianie.
Po raz kolejny od wejścia w życie ustawy o funduszu sołeckim w budżecie gminy zaplanowano kwotę 233.678 zł na fundusz sołecki. Jego wysokość, wyliczona na
podstawie ustawy, jest różna dla poszczególnych sołectw i zależy głównie od ilości
mieszkańców sołectwa. Środki funduszu,
zgodnie z wolą rad sołeckich, przeznaczone zostaną na utrzymanie dróg (173 tys. zł)
oraz wydatki na kulturę (61 tys. zł) .
W wydatkach budżetu gminy za rok
2012 są także środki m.in. na:
•
•
•

utworzenie i utrzymanie straży gminnej;
kulturę (w tym biblioteki);
kulturę fizyczną i sport;

•
•
•
•
•
•

utrzymanie jednostek OSP;
utrzymanie świetlic;
szkołę muzyczną i utrzymanie orkiestry dętej;
badanie gleb, dofinansowanie szkoleń
i pomoc organizacyjną dla rolników;
promocję gminy;
dożynki gminne i festyny;
schroniska dla zwierząt;
prace interwencyjne;
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Uzupełnieniem budżetu gminy jest plan
finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego. Zaplanowano w nim dochody i wydatki na poziomie 2.630.500 zł. Największymi wpływami do budżetu zakładu jest
dotacja przedmiotowa z gminy - 1.315 tys.
zł oraz wpłaty na wodę i śmieci - 1074 tys.
zł. Dotacja przedmiotowa przeznaczona
jest na finansowanie zadań komunalnych
nieprzynoszących dochodów, są to m.in.
utrzymanie dróg, odśnieżanie, utrzymanie
oświetlenia ulicznego, zieleni i wysypiska śmieci. W wydatkach GZK najwyższe
koszty stanowi utrzymanie hydroforni i
oczyszczalni ścieków (1.168 tys. zł) oraz
wysypiska śmieci (620 tys. zł). Na bieżące
utrzymanie dróg (żużel, kamień, równiarka, odśnieżanie) przeznaczono 413 tys. zł
a na oświetlenie i konserwację oświetlenia
ulicznego 258 tys. zł.
Przyjęty budżet w ciągu roku ulega
zmianom, ponieważ zgodnie ze zmianami
ustawy w grudniu roku poprzedniego jest
oparty na szacunkach. Najczęściej ulega
zwiększeniu o dodatkowe dochody, co powoduje wzrost wydatków. W poprzednich
latach budżet gminy Czernikowo znacznie
wzrastał na koniec roku, przy tym zwiększały się wydatki inwestycyjne. Zapewne
będzie tak także w tym roku, ponieważ
składamy kolejne wnioski i projekty w celu
pozyskania środków zewnętrznych do budżetu gminy.
Zdzisław Gawroński
Wójt Gminy Czernikowo
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WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Umowa na IV etap kanalizacyjnej
inwestycji podpisana
30 stycznia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernikowie
podpisano umowę na realizację IV etapu
przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo.
Sygnowania aktu dokonał Wójt Gminy
Zdzisław Gawroński przy kontrasygnacie
Ewy Olkiewicz, działającej z upoważnienia Skarbnik Gminy, oraz Prezes Zarządu
przedsiębiorstwa MELBUD S.A. z siedzibą w Grudziądzu – Andrzej Pawłowski.
Projekt czwartego etapu usprawnienia
czernikowskiej sieci kanalizacji zakłada
rozbudowę sieci wodociągowej na terenach przeznaczonych pod budownictwo
mieszkalne o łącznej długości 1358 m,
przebudowę (1470 m) i budowę (2081
m) kanału deszczowego, budowę kanału

sanitarnego wraz z przyłączami o łącznej
długości 4936 m oraz budowę dwóch nowych tłoczni ścieków i przewodów tłocznych. Czwarty etap wodno-kanalizacyjnej
inwestycji obejmie ulice: Targową, Zajączkowo, Wiśniową, Polną i Chabrową.
Inwestycja, dofinansowana w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
to koszt 11 648 194,46 zł. Planowany termin zakończenia robót to 22 marca 2013
r. Dzięki kolejnemu już przedsięwzięciu
z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej
poziom życia mieszkańców miejscowości
gminnej stale rośnie, a mogą mieć państwo pewność, że inwestycyjne tempo zostanie utrzymane.
P.P.

Nowe Zasady Gospodarki Odpadami
Z początkiem roku weszła w życie
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2011, Nr 152, poz.897). Wprowadza
ona rewolucję w systemie gospodarki
odpadami. Do tej pory właściciele nieruchomości sami podpisywali umowę
na odbieranie śmieci z posesji z firmą
wywożącą odpady. Zgodnie z nowelizacją ustawy, to gminy w przetargu wybiorą firmy, które będą odbierać odpady, a właściciele nieruchomości uiszczą
gminie opłatę za gospodarowanie odpadami.
Z pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi gmina pokrywać
będzie koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi,
które obejmują koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu
(zarządzanie).
Metoda wyliczania opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi w ramach
systemu będzie uzależniona od typu nieruchomości, na której powstają takie odpady.
W przypadku nieruchomości zamieszkałych, Rada Gminy będzie mogła uchwalić
jedną stawkę opłaty za gospodarowanie

www.czernikowo.pl

odpadami komunalnymi od gospodarstwa
domowego. W przypadku, gdy Rada Gminy nie dokona wyboru tej metody, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
będzie stanowiła iloczyn:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość, albo
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
3) powierzchni lokalu mieszkalnego
i ustalonej przez gminę stawki opłaty.
Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami Rada Gminy ustala uwzględniając:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących
gminę,
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy
odpadów komunalnych,
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie.
Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie
zależna od ilości zebranych odpadów wyrażonej w pojemnikach o określonej pojemności.
Rada Gminy może określić niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli odpady komunalne
są zbierane i odbierane w sposób selektyw-

ny. Rada Gminy określi również termin,
częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę warunki miejscowe.
Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja, którą złoży właściciel nieruchomości. Wzór i termin złożenia pierwszej
deklaracji zostanie określony w drodze
uchwały Rady Gminy. W przypadku zmiany danych będących podstawą obliczenia
opłaty właściciel nieruchomości będzie
zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
W razie nie złożenia deklaracji Wójt
określi w drodze decyzji wysokość opłaty,
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,
w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości o podobnym charakterze. W razie stwierdzenia,
że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od
należnej Wójt określa, w drodze decyzji,
wysokość zalęgłości z tytułu opłaty.
Obowiązywała będzie jednolita opłata śmieciowa i nie będzie zależna od ilości śmieci. Resort środowiska zakłada, że
znikną nielegalne wysypiska. Nikomu nie
będzie opłacało się np.; wyrzucać śmieci do
lasu, czy palić plastiku w piecach.
E.B.
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2012 – rok inwestycji
W 2012 roku w budżecie gminnym
na inwestycje przewidziano kwotę ponad 15 mln zł, co stanowi aż 39,75%
wszystkich wydatków budżetowych.
Wśród zadań inwestycyjnych znajdują się modernizacje chodników, przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czernikowie, przebudowy dróg,
budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków, budowa garaży dla Gminnego
Zakładu Komunalnego, modernizacja
remizy OSP w Czernikowie, rozpoczęcie
rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czernikowie, „schetynówka” w Makowiskach
i Steklinie, budowa obiektu dydaktyczno-widowiskowego przy Zespole Szkół
w Czernikowie, modernizacja czernikowskiego stadionu oraz rozbudowa selektywnej zbiórki odpadów. Szczególnie
istotny w kontekście poziomu wydatków
jest fakt, iż sporą część środków pozyskamy z zewnątrz.
Przeznaczony do realizacji w ramach
Działania 2.1. Rozwój infrastruktury
wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projekt „Przebudowa i rozbudowa
sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo (etap IV)” wart
jest 11 648 194,46 zł (do czego doliczyć
należy koszy związane z inspektorem
nadzoru), z czego 7 211 923,34 zł to
kwota dofinansowania, jakie otrzymała
Gmina Czernikowo. Środki unijne stanowią 65% kosztów kwalifikowalnych
inwestycji. Przedmiotem projektu jest
rozbudowa sieci wodociągowej na terenach przeznaczonych pod budownictwo
mieszkalne o łącznej długości 1358 m,
przebudowa (1470 m) i budowa (2081
m) kanału deszczowego, budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami o
łącznej długości 4936 m oraz budowa
dwóch nowych tłoczni ścieków i przewodów tłocznych. Czwarty etap wodno-kanalizacyjnej inwestycji obejmie ulice:
Targową, Zajączkowo, Wiśniową, Polną i
Chabrową.
W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
czyli tzw. „schetynówek”, po sukcesie inwestycji obejmującej drogi łączące Czernikowo, Jackowo
i Steklinek oraz ubiegłorocznego
projektu w Liciszewach i Mazowszu, otrzymaliśmy środki na kolejne przedsięwzięcie. Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101114C w
miejscowości Steklin, drogi gminnej nr
101152C w miejscowości Ograszka oraz
drogi gminnej nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości

Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz
z przebudową skrzyżowań z drogami
powiatowymi nr 2047C i nr 2046C” to
projekt wart 3 815 711,49 zł. Obejmie
on przebudowę odcinków dróg o łącznej
długości 3571,63 m z obustronnymi poboczami. Na drodze Steklin-Niedźwiedź
zostaną ponadto zainstalowane bariery
wygradzające, próg zwalniający, bariery
energochłonne, a także wymienione zostaną studnie rewizyjne, wypusty uliczne
oraz kanalizacja deszczowa na dł. 160
m. Partnerem inwestycji będzie gmina
Kikół, natomiast termin jej realizacji to
listopad 2012 roku.
„Adaptacja remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską” to planowany do realizacji w ramach działania
313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projekt,
zakładający przebudowę istniejącego budynku remizy i dostosowanie go do potrzeb pełnienia funkcji świetlicy. Koszt
inwestycji to 797 837,32 zł, z czego niemal połowa tej kwoty – 486 486 zł – to
otrzymane przez Gminę dofinansowanie. Wyłonionym w przetargu wykonawcą inwestycji jest przedsiębiorstwo „MARINBUD” Mariusza Robakowskiego.
„Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenie
selektywnej zbiórki na terenie Gminy
Czernikowo” to natomiast realizowany w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 projekt, polegający na zakupie pojazdów i
urządzeń niezbędnych dla rozszerzenia i
prowadzenia zbiórki odpadów na terenie
gminy (samochód-śmieciarka, ciągnik z
żurawiem załadunkowym i przyczepą),
a także objęciu większej liczby mieszkańców systemem selektywnej zbiórki
odpadów poprzez ustawienie odpowiednich kontenerów. Zarówno pojazdy, jak i
pojemniki zostały już zakupione. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł
1 787 947,68 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na poziomie 70% kosztów
kwalifikowalnych.
W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Gmina
Czernikowo rozpocznie w tym roku
realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o
obiekt dydaktyczno-widowiskowy na
potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”. W jego ramach powstanie
dwukondygnacyjny budynek z przeznaczeniem do nauki muzyki i tańca

uczniów czernikowskiej filii Szkoły Muzycznej w Chełmży. Dolna część obiektu pomieści aulę o powierzchni ok. 296
m2 z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
przeznaczoną do praktycznej nauki
umiejętności oraz przeprowadzania wykładów i egzaminów. Na piętrze zaprojektowano salę rytmiki, pięć sal dydaktycznych, pokój biurowo - socjalny oraz
pomieszczenia szatniowo - sanitarne o
łącznej powierzchni 470 m2. Realizacja
inwestycji znacznie podniesie poziom
infrastruktury edukacyjnej na terenie
gminy, stanowiąc m.in. wysokiej jakości
bazę działalności filii Szkoły Muzycznej
z kompletnym systemem niezbędnych
pomieszczeń oraz miejsce organizacji
uroczystości, spotkań, zjazdów i innych
przedsięwzięć o charakterze naukowym,
kulturalnym i rozrywkowym. Koszt
przedsięwzięcia to 3 963 004,77 zł, z czego 65% - 2 575 953,10 zł – to kwota dofinansowania, jaką otrzymaliśmy.
29 grudnia 2011 roku podpisana została umowa o przyznanie pomocy w
ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie
operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2012, dotycząca inwestycji
p.n. „Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum
Integracji Kulturalnej w miejscowości
Czernikowo”. Całkowity koszt projektu,
w ramach którego w budynku Gminnego Centrum Informacji powstaną m.in.
sale śpiewu, tańca i smaków, z przystosowaniem do organizacji wydarzeń kulturalnych i zapewnienia warunków lokalowych dla pozarządowych organizacji i
stowarzyszeń, to 790 876,49 zł. Otrzymane dofinansowanie to 300 000 zł.
O projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”
szerzej piszemy w osobnym artykule.
Oprócz opisanych wyżej największych
projektów, gmina realizować będzie inwestycje mniejsze, pokrywane niekiedy
w całości z jej budżetu, oraz projekty
tzw. „miękkie”, czyli głównie szkoleniowo-promocyjne. O wynikach działań
mających na celu pozyskiwanie środków
inwestycyjnych oraz o przebiegu realizacji prowadzonych przedsięwzięć informować będziemy, jak zawsze, na łamach
„Dwóch Słów”.
P.P.
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,,Ferie z Bogiem 2012”
Parafialny Zespół Charytatywny,
działający przy parafii św. Bartłomieja
w Czernikowie, w dniach od 16-21 lutego po raz siódmy zorganizował ,,Ferie z
Bogiem” dla dzieci. Spotkania odbywały się w salce parafialnej w godz. 9-13.
Uczestniczyło w nich ponad 30 dzieci,
nad których bezpieczeństwem czuwał
wychowawca posiadający odpowiednie
uprawnienia oraz dwóch wolontariuszy.
Opiekunowie przygotowali bardzo
bogaty program, m.in.: zajęcia plastyczne, prace zręcznościowe, konkursy, gry
planszowe oraz quizy łączące rozrywkę
z edukacją. Dzieci poznały tajniki sztuki składania papieru - origami. Były też
zabawy na śniegu - lepienie bałwana i
,,bitwa” na śnieżki, poza tym zorganizowano seans oglądania bajek. Najmłodsi mieli bardzo wypełniony czas, ale
zawsze znalazły moment na modlitwę.
Hitem okazał się wyjazd do Torunia
sponsorowany przez naszego księdza
proboszcza Piotra Siołkowskiego, gdzie
w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia zobaczyliśmy sprzęt wojskowy

podobny do tego, który znajduje się na
placówce w Afganistanie (czołgi, samochody, armaty, rakiety). Wycieczkę zakończyliśmy pobytem w kinie na filmie
,,Alvin i wiewiórki 3”. W ostatnim dniu
odwiedził dzieci św. Mikołaj i zorganizowano dyskotekę.
Podczas całego czasu trwania ferii
panie kucharki serwowały dzieciom
smaczne śniadania, desery, słodkie poczęstunki i jogurty. Na zakończenie
zajęć wręczono wszystkim dyplomy
uczestnika. Czas spędzony wspólnie
pozostanie na długo w pamięci dzieci
i dorosłych. Miłym akcentem było podziękowanie złożone przez dzieci dla
członków Zespołu Charytatywnego.
Dla nas jednak największym wyrazem
wdzięczności były uśmiechy na twarzach maluchów.
Zespół Charytatywny dziękuje
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się
do przebiegu naszego przedsięwzięcia;
tym, którzy wyszli naprzeciw naszym
potrzebom.

Podziękowania należą się ofiarodawcom i darczyńcom:
• ks. Proboszczowi Piotrowi Siołkowskiemu
• ks. Rafałowi Zatorskiemu
• Panu Wójtowi Zdzisławowi Gawrońskiemu
• Wiejskiej Spółdzielni Handlowo-Usługowej
• Państwu M. i M. Gerc
• Państwu H. i S. Romanowskim
• Piekarni Ciechocin M. Trzcińskiej i
H.Piórowskiego
• Państwu A. i R. Błaszkiewicz
• Państwu I. i W. Szczęsnym
• Państwu W. i R. Błaszkiewicz
• Państwu B. i D. Redmerskim
• Państwu A. i P. Błaszkiewicz z Norwegii
• Panu D. Kowalskiemu za bezpieczne dowiezienie nas do celu.
,,Niech Pan Bóg im błogosławi za
dobre serce dla dzieci”.
Organizatorzy

Wnioski w toku – aktywni w PROW
Inwestycyjne tempo i dynamika
rozwoju gminy nie pozwalają nam
przepuścić żadnej okazji do pozyskania niezbędnych środków inwestycyjnych z zewnątrz. W ostatnim czasie
gmina Czernikowo złożyła dwa wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Przeznaczony do realizacji w ramach
Działania 321 „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” projekt
„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach Przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej miejscowości Czernikowo (etap V)” wart
jest 1 629 486,03 zł, z czego 461 599 zł
to kwota dofinansowania, o jakie ubie-
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ga się gmina Czernikowo. Wnioskowana kwota jest konsekwencją limitu,
jaki pozostał gminie do wykorzystania
w zakresie wspieranych z kasy PROW
inwestycji wodno-ściekowych.
Przedmiotem projektu są roboty
budowlano-montażowe przy zbiorniku wody, kanalizacja deszczowa ulicy
Kwiatowej i ulic osiedlowych z ogrodzeniem przepompowni oraz wykonanie
nawierzchni na ulicy Kwiatowej.
W ramach tego samego działania PROW złożono także wniosek na
„Budowę oświetlenia hybrydowego
w ramach przebudowy dróg na terenie
Gminy Czernikowo”. Projekt zakłada
montaż podwójnych solarów słonecz-

nych na panelach fotowoltaicznych
na 34 słupach na terenie niemal całej
gminy – w Witowężu, Łazach, Ograszce, Osówce-Kolonii, Steklinie-Kolonii,
Kijaszkówcu, Kijaszkowie, Steklinku,
Jackowie, Mazowszu, Mazowszu-Parcelach, Bernardowie, Czernikówku,
Nowogródku, Makowiskach oraz Czernikowie. Całkowity koszt operacji to
883 740,12 zł, z czego poziom dofinansowania, o jaki stara się gmina, wynosi
538 865 zł i stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych.
Obie inwestycje, na które zostały złożone wnioski, planowane są do realizacji w przyszłym roku.
P.P.
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Po procesie
5 grudnia 2011 roku ukazał się w wydaniu Gazety Pomorskiej artykuł, w którym zamieszczona została wypowiedź pana Tadeusza
Blonkowskiego, że planowana budowa biogazowni w Liciszewach jest akceptowana przez
Wójta Gminy Czernikowo pana Zdzisława
Gawrońskiego z uwagi na jego własny interes.
Pan Tadeusz Blonkowski po raz kolejny, tym
razem w mediach, przekazał nieprawdziwą
informację, że na działce Wójta w Kijaszkowie ma być składany poferment (odpad służący jako nawóz) z biogazowni. Na spotkaniu
w Urzędzie Gminy z delegacją mieszkańców
Liciszew, liczącą ok. 12 osób, Wójt poprosił
o wycofanie lub sprostowanie tej informacji
przez pana Tadeusza Blonkowskiego, na co on
nie wyraził zgody.
Wójt skierował do Sądu Rejonowego
w Lipnie akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi Blonkowskiemu o czyn określony w:
art. 212 § 1 (152) „kto pomawia inną osobę,
grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości
prawnej o takie postępowanie lub właściwości,
które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub
narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolności”,
art. 212 § 2 (153) „jeżeli sprawca dopuszcza
się czynu określonego w § 1 za pomocą środków
masowego komunikowania podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku”
oraz art. 212 § 3 „w razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec
nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego
Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny
wskazany przez pokrzywdzonego”.
Na posiedzeniu pojednawczym w sądzie
Wójt nie chcąc dotkliwie karać oskarżonego
wystąpił o umieszczenie przeprosin na stronie internetowej gminy w kwartalniku „Dwa
Słowa” oraz Gazecie Pomorskiej. Oskarżony
Tadeusz Blonkowski ze względu na koszty
nie chciał, aby tekst przeprosin ukazał się
w Gazecie Pomorskiej. Wójt odstąpił od
umieszczenia tego tekstu w Gazecie.

Przeprosiny
Ja, Tadeusz Blonkowski, przepraszam
Zdzisława Gawrońskiego za to, że w prasie ukazała się wyrwana z kontekstu,
nieprawdziwa wypowiedź zniesławiająca Wójta Gminy Czernikowo. W dniu
5.12.2011 r. za pośrednictwem Gazety
Pomorskiej pomówiłem Wójta Gminy
Czernikowo o postępowanie, które mogłoby poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania niezbędnego do
wykonywania obowiązków wynikających
ze stanowiska Wójta Gminy Czernikowo.
Tadeusz Blonkowski

Obowiązki właścicieli nieruchomości
w zakresie zbierania i wywozu
nieczystości ciekłych
W związku z przeprowadzoną kontrolą
Najwyższej Izby Kontroli, którą objęto gospodarkę ściekową gminy Czernikowo na
obszarach nieobjętych systemem kanalizacji
zbiorczej w latach 2009-2011 (I półrocze) informujemy, iż Najwyższa Izba Kontroli wniosła m.in. o:
1. Podjęcie działań w celu zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej
kontroli zarządczej w zakresie gospodarki
ściekowej na nieskanalizowanych obszarach
Gminy Czernikowo oraz przeprowadzenie
kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych na podstawie umów o ich opróżnianie, zawartych przez właścicieli nieruchomości z podmiotami posiadającymi zezwolenia
w tym zakresie.
2. Podjęcie działań w celu zamieszczenia w regulaminie utrzymania czystości
zasada dotyczących częstotliwości i sposobu
pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych
do użytku publicznego.
3. Podjęcie działań w celu wyegzekwowania od wszystkich właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązku zawarcia umów na ich
opróżnianie i w przypadku niezawarcia takich
umów wydanie decyzji o tzw. zastępczym wywozie nieczystości ciekłych.
Opisane powyżej zalecenia pokontrolne
Najwyższej Izby Kontroli wynikają z ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy tej, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie
czystości i porządku m.in. przez:
•
przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające
wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości
do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone
w przepisach odrębnych,
•
gromadzenie
nieczystości
ciekłych
w zbiornikach bezodpływowych,
•
pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,
•
realizację innych obowiązków określo-

nych w regulaminie utrzymaniu czystości porządku na terenie gminy Czernikowo.
Nadzór nad realizacją wyżej wymienionych obowiązków na terenie gminy Czernikowo sprawuje Wójt (w myśl art. 5 ust. 6 ustawy
o utrzymaniu czystości porządku w gminach).
Właściciele nieruchomości przy wykonaniu obowiązku pozbywania się zebranych
na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych (w sposób zgodny z przepisami ustawy
i przepisami odrębnymi) zobowiązani są do
udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej
umowy i dowodów płacenia za takie usługi.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zawarł stosownych umów lub umowy
gmina obowiązana jest (zgodnie z art. 6 ust.
6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zorganizować opróżnianie
zbiorników bezodpływowych. Jednocześnie,
w myśl art. 6 ust. 7 i 8 ustawy, wójt, burmistrz,
prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję,
w której ustala:
•
obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
•
wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek uchwalonych przez radę
gminy,
•
terminy uiszczania opłat;
•
sposób i terminy udostępniania urządzeń
lub zbiorników w celu ich opróżnienia,
•
a decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Z uwagi na kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, której przedmiotem była gospodarka
ściekowa gminy Czernikowo na obszarach
nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej
w latach 2009-2011 (I półrocze), informujemy o planowanym przystąpieniu przez Urząd
Gminy i Straż Gminną do kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków powyżej scharakteryzowanych, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
W związku z powyższym prosimy o zawieranie umów na wywóz nieczystości ciekłych
z podmiotami posiadającymi zezwolenie
w tym zakresie oraz przechowywanie dowodów uiszczania opłat za tę usługę. Zachęcamy ponadto do uzyskiwania zezwoleń na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych we własnym
zakresie, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności i wywarcie wpływu na ceny usług.
K.Z.
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Wyróżnieni w SP Osówka za osiągnięcia
w nauce i zachowaniu w I półroczu 2011/2012:
KLASA

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

Oddział
przedszkolny

Zuzanna Mirowska (6 lat), Kacper Mirowski (7 lat), Bartosz Szymaniak (6 lat),
Miłosz Arent (7 lat), Andżelika Łazienkiewicz (7 lat), Kacper Kowalkowski (7 lat),
Karol Pietruszyński (7 lat),

Klasa I

Oliwia Cichoszewska, Oliwia Łasińska, Oliwia Michalska, Alicja Gąsiewicz, Jakub
Kutnik, Norbert Gąsiewicz, Monika Rutkowska, Hubert Romanowski, Wiktoria
Ostrowska

Klasa II

Agata Wytrykowska, Inez Biernat, Katarzyna Biernat, Adrian Górczyński,
Aleksandra Kowalska, Natalia Wójcik

Klasa III

Kacper Cichoszewski, Julia Fehlau, Miłosz Kozicki, Zuzanna Sawicka, Natalia Stachowska, Alicja Szymaniak, Oliwia Romanowska, Kamila Wierzbicka, Sandra Tarnowska, Bartłomiej Szczęsny

Klasa IV

Patryk Kotkiewicz (5,0), Oliwia Brzustewicz (4,6), Agata Sawicka (4,5),

Klasa V

Julia Majda (5,28), Weronika Niedziałkowska (4,72), Alicja Wytrykowska (4,72)

Klasa VI

Alicja Trzebniak (5,22), Dawid Uganowski (4,88), Artur Gręźlikowski (4,77)

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w
zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na
wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.
Dodatkowo informujemy, że wysokość środków przekazanych do rozdysponowania
w ramach konkursu w roku 2012 wynosi 47.500 zł.
J.K.
L.
p. Nazwa podmiotu

Przyznana kwota

Nazwa zadania

dotacji

1 Ludowy Zespół Sportowy Działalność statutowa LZS Steklin
w Steklinie

15.000,00 zł

UKS „Olimpijczyk”

Mecze ligowe i turnieje piłki siatkowej sekcji
siatkowej Setbol Czernikowo oraz szkolenie
dzieci poprzez turnieje i zawody w grach
zespołowych.

5.000,00 zł

UKS Comets Mazowsze

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży – Aktywnie w naszym Mazowszu

9.500,00 zł

LZS „VICTORIA” Cz-

Rozgrywki piłkarskie drużyny „Seniorów”
LZS VICTORIA”
– runda wiosenna 2012/2013 oraz runda jesienna 2013

18.000,00 zł

2 Czernikowo

3

Jubileusz poety

4 ernikowo Seniorzy

Razem:

Medale za zasługi dla
obronności kraju
dla państwa Gąsiewicz
Jan i Teresa Gąsiewicz uhonorowani
zostali 21 lutego w Urzędzie Gminy Czernikowo srebrnymi medalami Za zasługi
dla obronności kraju. Małżeństwo może
poszczycić się trójką synów, którzy odbyli
służbę wojskową.
Najstarszy z nich, Leszek, był monterem
w jednostce w Stargardzie Szczecińskim
oraz wartownikiem w Regnach. Robert

www.czernikowo.pl

47.500,00 zł

Gąsiewicz pełnił obowiązki strzelca-kierowcy z jednostce toruńskiej, natomiast
Władysław był topografem w Szczecinie.

20 grudnia br. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czernikowie odbyło się jubileuszowe spotkanie z panem Dariuszem
Chrobakiem p.n. ,,Słowobrazy”. Taki też
tytuł nosi wydany na 25-lecie pracy twórczej i 20-lecie debiutu książkowego tomik
wierszy, który swoimi grafikami wzbogaciła pani Dorota Ścisła.
Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się m.in.: starosta toruński, władze
gminy Czernikowo, przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,
Stowarzyszenia „Czyż – Nie”, Lipnowskiej
Grupy Literackiej, Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Lipnie oraz rodzina i przyjaciele artysty.
Miłym akcentem wieczoru były występy słowno - muzyczne uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Czernikowie oraz Zespołu Szkół w Czernikowie. Wiele emocji
wzbudziło wspólne odśpiewanie utworu
przygotowanego na cześć poety.
Była też okazja do wysłuchania autora: jego refleksji na temat zilustrowania
wierszy i samej poezji, w której ,,po swojemu” opisuje świat codzienny, zwyczajny
i prawdziwy.
M.P.

Mistrzostwa Powiatu
Toruńskiego w Szachach
12 grudnia 2011 roku w Chełmży odbyły się Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w Szachach. Do rywalizacji przystąpili
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Weronika Sivickis
SP Czernikowo (kl. III), natomiast wśród
gimnazjalistów zwyciężyła Martyna Gajewska. Drużynowo Gimnazjum z Czernikowa zajęło I miejsce i tym samym
awansowało do zawodów wojewódzkich.
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Sukcesy uczniów SP Makowiska
Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Makowiskach osiągnęli sukcesy w następujących dyscyplinach sportowych:
- gminne mistrzostwa w indywidualnych
biegach przełajowych – do zawodów powiatowych zakwalifikowali się: Anna
Przybyszewska (I miejsce), Aleksandra
Kasińska (III miejsce), Michał Kubacki (I
miejsce).
- powiatowe mistrzostwa w indywidualnych biegach przełajowych - Michał Kubacki zajął II miejsce - awans do zawodów wojewódzkich, Aleksandra Kasińska
zajęła VI miejsce, Anna Przybyszewska
– IX miejsce.
- gminne mistrzostwa w sztafetowych
biegach przełajowych – drużyna dziewcząt i chłopców zajęła III miejsce.
- wojewódzkie mistrzostwa w indywidualnych biegach przełajowych – Michał
Kubacki zajął 15 miejsce na 100 uczestników zawodów.
- gminny turniej piłki nożnej chłopców
„piłkarskie piątki” – III miejsce.
- mistrzostwa gminy w halowej piłce nożnej dziewcząt – IV miejsce,
- mistrzostwa gminy w halowej piłce nożnej chłopców – III miejsce,
- XI mikołajkowy turniej w tenisie stołowym w grze pojedynczej o puchar Wójta

Gminy Czernikowo – Karolina Detmer
zajęła I miejsce, Kamila Krystkiewicz II
miejsce, Arkadiusz Celmer zajął I miejsce, Karol Jastrzębski zajął VII miejsce,
- mistrzostwa gminy w mini – piłce siatkowej dziewcząt – III miejsce,
- mistrzostwa gminy w mini - piłce siatkowej chłopców – II miejsce,
- mistrzostwa gminy w drużynowym tenisie stołowym – drużyny dziewcząt i
chłopców zajęły II miejsce,
- Grand Prix o Puchar Wójta Gminy
Czernikowo w warcaby klasyczne – A.
Celmer zajął III miejsce w grupie wiekowej do 12 lat,
- mistrzostwa gminy w mini-koszykówce
dziewcząt – III miejsce,
- V Noworoczny Indywidualny Turniej w
Tenisie Stołowym – A. Celmer – I miejsce,
- rozgrywki gminnej ligi piłki nożnej
chłopców (runda jesienna) – II miejsce.
Pozostałe konkursy:
Do etapu rejonowego konkursu polonistycznego zakwalifikowała się Kamila
Krystkiewicz. W III Gminnym Konkursie Historycznym „Gmina Czernikowo
– wczoraj i dziś” szkołę reprezentowały
dwie drużyny – uczeń, rodzic i dziadek.
Reprezentacja szkoły w składzie: - Błasz-

kiewicz Wiktor klasa IV, p. Dąbrowska
Wioletta, p. Rogowska Wanda zajęła II
miejsce. Druga drużyna w składzie: - Detmer Karolina klasa VI, p. Detmer Tomasz,
p. Detmer Józef zajęła VI miejsce.
Szkoła uczestniczy w projekcie realizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czernikowie. Wszyscy uczniowie
szkoły uczyli się zasad udzielania pomocy
osobom poszkodowanym w wypadkach
drogowych oraz uczestniczyli w akcji
ewakuacyjnej. Członkowie Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej, pod opieką pani E.
Maciejewskiej, uczący się zasad udzielania pierwszej pomocy, odwiedzili Państwową Straż Pożarną w Toruniu.
Szkoła uczestniczy w programach:
„Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”,
a także „Szkoła bez przemocy”. Z mleka
korzystają wszyscy uczniowie szkoły, natomiast w programie „Owoce w szkole”
uczestniczą uczniowie klas I-III. Szkoła
przystąpiła także do programu „5 porcji
warzyw, owoców lub soku”.
Hanna Graczyk

Cudze chwalicie… – poznajcie swoje
Już niedługo absolwenci gimnazjów staną przed koniecznością wyboru
szkoły
ponadgimnazjalnej.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami
mogą oni składać swoje dokumenty do
trzech szkół. Decyzja, do których złożyć dokumenty, nie jest łatwą, winna
być wynikiem głębokich przemyśleń
uczniów i rodziców. Mądrość życiowa
i doświadczenie tych drugich powinny
odegrać istotną rolę w wyborze dalszego kierunku kształcenia młodych ludzi.

Rodzicu!
Zanim wspólnie ze swoim dzieckiem
podejmiesz decyzję dotyczącą dalszej
jego edukacji, rozważ argumenty przemawiające za Liceum Ogólnokształcącym w Czernikowie:
• dzięki temu, że szkoła jest na miejscu, Twoje dziecko nie jest zmęczone uciążliwymi dojazdami, często
w niesprzyjających warunkach pogodowych, ma więcej czasu dla siebie,

•

oszczędzasz co najmniej 1.100 złotych w skali roku, które musiałbyś
przeznaczyć na koszty dojazdu Twojego dziecka do szkowły w Toruniu.
My oferujemy mu dojazdy bezpłatne,
• możemy pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminu dojrzałości nawet wśród słabszych uczniów. Jest to
wynikiem wspólnej pracy nauczycieli i uczniów. Najlepsi uczniowie
mogą uzyskiwać stypendia za wyniki
w nauce,
• uczeń może otrzymać dofinansowanie do kosztów kursu prawa jazdy
kat. B,
• uczeń ma także możliwość korzystania ze stołówki szkolnej,
• może uczestniczyć w wyjazdach turystycznych i edukacyjnych wspólnie
z innymi uczniami,
• oferujemy uczniom ciekawe zajęcia
pozalekcyjne zgodne z ich oczekiwaniami,
• dodatkowo przygotowujemy ich do
matury,
• nasza szkoła zawsze jest blisko ucznia
i rodzica,
Drogi Rodzicu! Jeśli Twoje dziecko
chce zdobyć wykształcenie, może uczyć
się wszędzie, a my chcemy zapewnić mu
komfort nauki w miejscu zamieszkania
i spełnić jego oczekiwania.
Andrzej Padlewski

www.czernikowo.pl
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Wizyta w przechlewskiej biogazowni
W połowie lutego gminna delegacja:
Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński oraz Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Padlewska wraz z radnymi, sołtysami oraz mieszkańcami byli gośćmi Wójta
Gminy Przechlewo Andrzeja Żmudy-Trzebiatowskiego. Celem wizyty było zwiedzenie biogazowni o mocy 2,126 MW, która
znajduje się w miejscowości Koczała, oraz
zapoznanie się z procesami technologicznym wytwarzania biomasy. Podczas przejazdu na teren biogazowni Wójt Przechlewa scharakteryzował gminę, opowiedział o
walorach przyrodniczych i turystycznych
oraz o inwestycjach realizowanych na terenie gminy.
W trakcie zwiedzania obiektu uzyskano
informację na temat uzyskania biogazu,
wielkości substratów, jakie są potrzebne do
wytworzenia odpowiedniej ilości gazu. Pracownik biogazowni przedstawił delegacji
cały proces funkcjonowania instalacji, pokazał poszczególne urządzenia oraz udzielił odpowiedzi na pytania. Z uzyskanych
informacji wynika, iż biogazownia cieszy
się coraz większą popularnością wśród gospodarstw. Wyprodukowana energia elektryczna i cieplna po części wykorzystywana
jest na potrzeby technologiczne samego
obiektu oraz gospodarstw rolnych, natomiast nadwyżka sprzedawana jest sieciom
elektroenergetycznym. Pozostała po proce-

sie masa pofermentacyjna znajduje zastosowanie w nawożeniu pól uprawnych.
Do głównych zalet biogazowni należą:
- produkcja biogazu ze źródeł odnawialnych w sposób przyjazny dla środowiska,
- redukcja emisji metanu (metan powstający w czasie niekontrolowanej fermentacji
po dostaniu się do atmosfery jest 21 razy
bardziej szkodliwy niż CO2),
- uporządkowanie gospodarki gnojowicą i
obornikiem w gospodarstwach rolnych,
- bezpieczny sposób pozbywania się odpadów roślinnych i zwierzęcych - redukcja
powierzchni składowisk, ograniczenie innych metod unieszkodliwiania,
- aktywizacja lokalnego rynku rolnego,
możliwość dodatkowego dochodu dla
przedsiębiorstw rolnych, podniesienie
opłacalności produkcji rolnej,
- zwiększenie areału upraw roślin energetycznych,
- możliwość wykorzystania wielu surowców, jako substratu,
- proces produkcji biogazu opiera się wyłącznie na przemianach biochemicznych,
nie wymaga użycia substancji chemicznych, stanowiących zagrożenie dla środowiska,
- specyfika procesu wymaga hermetyzacji,
co minimalizuje do zera emisję odorów z
komór fermentacyjnych,
- inwestycja w budowę biogazowni może
być korzystna z ekonomicznego punktu

widzenia,
–dywersyfikacja źródeł energii, krok w kierunku samowystarczalności energetycznej i
uniezależnienia się od paliw kopalnych.
Warto także zaznaczyć, że przedsięwzięcie stanowi efektywne i proekologiczne wykorzystanie odpadów z produkcji rolnej i
przetwórczej. Co więcej budowa takiego zakładu na terenie gminy może zaktywizować
rolników, a także wpłynąć na modernizację
polskiego rolnictwa. Lepsze wykorzystanie
potencjału ziemi uprawnej, a także wykorzystanie pozostałości pofermentacyjnych
jako nawozu organicznego to kolejne atuty
biogazowni rolniczej.
Warto także wspomnieć o redukcji emisji metanu oraz dwutlenku węgla do atmosfery, jak również nieprzyjemnego zapachu,
który wydzielają odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wytwórnię biogazu
wyróżnia to, że przy niewielkim nakładzie
inwestycyjnym w przeliczeniu na 1 MW,
proces wytwarzania metanu trwa 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Produkcja prądu w elektrowniach wiatrowych i
słonecznych jest natomiast uzależniona od
warunków pogodowych bądź też od pory
dnia. W skali roku biogazownie są czterokrotnie efektywniejsze niż elektrownie wiatrowe.
M.G.

Z życia Biblioteki Publicznej Gminy Czernikowo
Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie i filia biblioteczna w Mazowszu
w ramach programu: „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w
Gminie Czernikowo – krok w przyszłość”
otrzymała 12 komputerów z dostępem do
Internetu. Korzystanie z komputerów jest
bezpłatne w godzinach pracy bibliotek.
Zachęcamy czytelników do wzięcia
udziału w konkursie powiatowym „Niezwyczajni są wśród nas”. Organizatorem
konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblio-

www.czernikowo.pl

teka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży. Cel konkursu to inspirowanie do poszukiwań pozytywnych postaci w najbliższym
środowisku, utrwalenie ciekawych wspomnień pokolenia dziadków i pradziadków,
uzyskanie wypowiedzi o nieprzeciętnych
mieszkańcach powiatu toruńskiego (mogą
to być postacie z ciekawą biografią, pasjonaci lub osoby sławne, ludzie wykonujący
ginące zawody, artyści, osoby, które osiągnęły sukces mimo przeciwności losu).
Szczegółowy regulamin konkursu do-

stępny jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernikowie, ul. Toruńska 20, filiach
w Osówce i Mazowszu oraz na stronie internetowej www.czernikowo.pl; w zakładce
kultura –biblioteka.
Biblioteka planuje ponadto spotkanie
autorskie z Wiesławem Drabikiem, autorem książeczek dla dzieci (w maju), i Małgorzatą Kalicińską (jesienią). O dokładnym
terminie poinformujemy na stronie internetowej.
M.P
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Z muzyką i tańcem za pan brat…
… są przedszkolaki z projektów
unijnych. O tym jak niewiele trzeba,
aby sprawić radość dzieciom, mogli
się przekonać wszyscy Ci, którzy wzięli udział w balu karnawałowym w gościnnej Szkole Podstawowej w Osówce,
zorganizowanym 18 lutego 2012 roku.
Na uroczystość tłumnie przybyły dzieci ze swoimi rodzicami, rodzeństwem,
a nawet dziadkami z wielu miejscowości powiatu lipnowskiego, toruńskiego i
golubsko-dobrzyńskiego, gdzie znajdują
się placówki powstałe w ramach dwóch
projektów unijnych „Edukacja przedszkolna w gminach Bobrowniki, Czernikowo, Wielgie i Zbójno” oraz „Unijne
przedszkolaki z gmin Czernikowo, Kikół
i Wielgie” prowadzone przez firmę PANACEUM-OMEGA M.J.WYBORSKA
w partnerstwie z ww. gminami i dwoma
stowarzyszeniami.
Uroczystość karnawałową zaszczycili
swoją obecnością także wspaniali goście:
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Sławomir Kopyść,
Starosta Powiatu Toruńskiego Pan Mirosław Graczyk z małżonką, Wójt Gminy
Czernikowo Pan Zdzisław Gawroński
oraz dyrektorzy szkół.
W czasie części oficjalnej głos zabrała
pomysłodawczyni i realizator projektów
Pani Maria Jolanta Wyborska oraz zaproszeni goście, zaprezentowano także
w pokazie multimedialnym działania

podejmowane w ramach projektów z zakresu edukacji przedszkolnej. Następnie
przyszła pora na wspólną zabawę. Na
parkiecie mogliśmy podziwiać wspaniałe stroje dzieci jak i dorosłych, którzy
chociaż na moment chcieli ,,obudzić w
sobie dziecko”. Wśród bajkowych postaci
podziwialiśmy, m.in. wróżki, królewny,
rycerzy, piratów, klaunów i czarownice.
Atrakcją spotkania był konkurs karaoke. Grupy składające się z dzieci, rodziców, nauczycieli wykonywały wylosowaną piosenkę. Mogliśmy podziwiać
nie tylko talenty wokalne, ale także układy choreograficzne do poszczególnych
piosenek. Obok utworów dziecięcych,
śpiewane były piosenki ludowe, a nawet
przeboje Maryli Rodowicz czy Urszuli.
Poziom był tak wyrównany, iż wszyscy
otrzymali dyplomy, a dzieci - słodką niespodziankę.
Dzieci z Niepublicznego Punktu
Przedszkolnego w Woli w przepięknych
strojach, specjalnie na tę okazję przygotowanych przez rodziców, zaprezentowały krakowiaka. Po krótkim pokazie do
tańca włączyli się chętni uczestnicy balu
z Panem Sławomirem Kopyściem na
czele. W czasie trwania zabawy wszyscy
mogli przypomnieć sobie jeszcze kankana, zorbę, kaczuszki czy sambę.
Oczywiście zadbano nie tylko o ducha,
ale także o ciało. W przerwach między
tańcami i występami można było po-

silić się przy „szwedzkim” stole. O poczęstunek zadbali rodzice, którzy przygotowali wspaniałe ciasta, oraz firma
PANACEUM-OMEGA. Podczas balu
panowała prawdziwie rodzinna atmosfera, bo też całe rodziny wzięły w niej
udział. Uśmiech można było zobaczyć
nie tylko na twarzach maluszków, ale
także dorosłych, którzy bawili się równie
wspaniale, co ich pociechy.
Uroczystość mogliśmy zorganizować dzięki wsparciu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, zaangażowaniu rodziców
przedszkolaków oraz pracowników firmy PANACEUM-OMEGA.

Jolanta Maria Wyborska
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Czy będzie drugi stopień wodny na Dolnej Wiśle?
Konsultacje trwają…
W dniu 12 marca 2012 roku o
godz.16.00 w Gminnym Centrum Informacji w Czernikowie mieliśmy okazję uczestniczyć w otwartych konsultacjach społecznych projektu „Budowy
drugiego stopnia wodnego na Dolnej
Wiśle”.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele inwestora, którym jest Energa
S.A. m.in. Marek Laskowski- kierownik
projektu, dr Andrzej Szamowski- ekspert
ds. hydrotechnicznych, Tomasz Galixelliekspert ds. wodnych i środowiskowych
oraz eksperci techniczni z międzynarodowej firmy Ove Arup & Partners m.in.
Jacek Zalewski-kierownik projektu, Urszula Serafińska- ekspert ds. środowiskowych i Magdalena Majkowska-Cieciura
ekspert ds. społecznych. Obecni byli
gospodarze terenu: Starosta ToruńskiMirosław Graczyk, Wójt Gminy Czernikowo- Zdzisław Gawroński, zastępca
Wójta- Dariusz Zagrabski, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Czernikowo
i ościennych gmin. Swoją obecnością
zaszczycił nas także poseł Łukasz Zbonikowski. Eksperci przedstawili plany
inwestycji oraz aktualny stan prac projektowych. Zaprezentowano potencjalne
lokalizacje nowego stopnia, które wybra-

no w toku analiz wykonalności technicznej z ponad 20 propozycji. Są to m.in.:
•
•
•
•
•

Włocławek, na wysokości ul. Hutniczej
Nieszawa, Gm. Nieszawa
Przypust, Gm. Waganiec
Siarzewo I, Gm. Raciążek pod Kępą
Siarzewo II, Gm. Raciążek na wysokości Kępy

Każdy uczestnik konsultacji mógł
bezpośrednio zapoznać się z projektem
i zadać pytania a także zgłosić swoje
uwagi ekspertom opracowującym analizy przedprojektowe inwestycji również
w formie pisemnej, za pomocą kwestionariuszy. Projekt w swoich założeniach
ma umożliwić wędrówkę ryb, zapobiec
erozji wgłębnej w rzece oraz zapewnić
kompensację wpływu inwestycji na środowisko. Natomiast wśród warunków
wyboru odpowiedniej lokalizacji do budowy wymieniono konieczność stałego i
pełnego zabezpieczenia istniejącego już
stopnia we Włocławku oraz minimalizacji zagrożenia powodziami lodowym i
śryżowymi. Szczegółowe dane techniczne budowli i ostateczny wybór jej lokalizacji znane będą w połowie 2012r., po

opracowaniu niezbędnych dokumentów:
Studium Lokalizacyjnego, Studium Wykonalności, Oceny Oddziaływania na
Środowisko i po zakończeniu konsultacji społecznych. Przedstawiciele Energi
nie ukrywają, że największym problemem dla realizacji inwestycji może być
uzyskanie pozytywnej opinii i zezwoleń
środowiskowych zarówno w Polsce jak i
Unii Europejskiej. Wskazane lokalizacje
znajdują się na terenach chronionych
unijnym programem Natura 2000 oraz
na Terenie Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, który został powołany w celu ochrony walorów mikroklimatycznych Ciechocinka i nadwiślańskiego
krajobrazu.
Większość uczestników była pozytywnie nastawiona do inwestycji. Mieszkańców interesowały kwestie związane z
terenami zalewowymi oraz bezpieczeństwem, zwłaszcza obszarów potencjalnie
zagrożonych powodziami. Zainteresowani podjęli także temat praktycznego zagospodarowania nowego zbiornika wodnego, który byłby efektem powstania
stopnia wodnego a także możliwych
korzyści gospodarczych dla lokalnej społeczności.
H.K.

Straż gminna w Czernikowie
Podobnie jak w innych samorządach
powiatu toruńskiego (np. miasto Chełmża, gm. Chełmża, gm. Lubicz, gm. Łubianka), także w gminie Czernikowo została powołana straż gminna. Ostateczna
decyzja zapadła 14 lutego na sesji Rady
Gminy Czernikowo, kiedy to dwunastu
radnych (trzech nieobecnych) jednogłośnie przyjęło uchwałę o jej utworzeniu.
Warto przypomnieć, że była to jedna z
obietnic przedwyborczych większości
startujących komitetów. Straż wchodzi
w skład struktury organizacyjnej Urzędu
Gminy i składa się z dwóch etatów: komendanta i strażnika. Zakończyło się już
postępowanie konkursowe na stanowisko
komendanta, a nadal trwa na stanowisko strażnika. Chęć pracy wyraziło kilka
osób.
Warunkiem objęcia tych stanowisk
jest wygranie postępowania konkursowego ogłoszonego przez Wójta Gminy,
ukończenie miesięcznego szkolenia w
Ośrodku Szkolenia Straży Miejskich i
Gminnych w Legionowie, zdanie egzaminu, ukończenie miesięcznej praktyki i
uzyskanie pozytywnej opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Straż ma za zadanie przede wszystkim
zapewnienie spokoju, porządku, ładu i
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czystości w miejscach publicznych, co
jest obowiązkiem gminy wynikającym
ze stosownych przepisów prawnych.
Współdziała z właściwymi podmiotami
w zakresie wywiązywania się obywateli
z ustawowych obowiązków. Pomaga w
usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i
innych zagrożeń.
Do momentu przybycia właściwych
służb, zabezpiecza miejsce przestępstwa
lub innego podobnego zdarzenia. Współdziała z organizatorami w zabezpieczeniu
porządku w czasie imprez i zgromadzeń
publicznych. Chroni obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej.
Czuwa nad porządkiem i kontrolą ruchu
drogowego – w zakresie określonym w
przepisach o ruchu drogowym. Pomaga
w realizacji zadań własnych Gminy.
Podstawowe uprawnienia strażników
to:
• udzielanie pouczeń;
• legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach;
• ujęcie osób stwarzających w sposób
oczywisty bezpośrednie zagrożenie
dla życia i zdrowia ludzkiego lub
mienia i przekazanie Policji;
• nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia

określone w trybie przewidzianym
przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
• dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem
i wnoszenie środków odwoławczych
– w trybie i zakresie określonymi w
Kodeksie postępowania w sprawach
o wykroczenia;
• wydawanie poleceń;
• obserwowanie i rejestrowanie przy
użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,
• w uzasadnionych przypadkach przeszukanie podejrzanego;
• żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych.
W wykonywaniu obowiązków straży
gminnej nie jest przewidywane wykorzystywanie fotoradaru. Mamy nadzieję, że
ta inicjatywa znacznie przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa i jakości życia
mieszkańców gminy oraz przestrzegania
przepisów prawa.
D.Z.
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,,Z przeszłością w przyszłość”
3 lutego 2012 roku w Szkole Podstawowej w Czernikowie w obecności
władz gminy zorganizowano wystawę
podsumowującą projekt „Z przeszłością
w przyszłość”, realizowany ze środków
unijnych w ramach POKL 9.5 przez 14
uczniów i uczennic Zespołu Szkół w
Czernikowie (gimnazjum), 14 uczniów
i uczennic SP im. K. K. Baczyńskiego w
Czernikowie oraz nauczycieli i członków Stowarzyszenia Czyż - Nie. Uczniowie podzielili się refleksjami z bogatych
i różnorodnych zajęć.
Uczniowie podczas projektu wykonali kilkaset zdjęć i kilkaset prac

plastycznych dokumentując wszystkie
zabytki gminy Czernikowo (i okolicy),
tworząc prezentacje komputerowe i albumy, bazę zdjęć, drukując fotografie i
przygotowując wystawę w antyramach
ze zdjęć i prac plastycznych. Gościli z
wizytą u wojewódzkiego konserwatora
zabytków w zakładach konserwacji zabytków UMK, wielu muzeach oraz galeriach Torunia. Ale przede wszystkim
zobaczyli w plenerze - (latem, jesienią
i zimą), naszkicowali szereg zabytków
gminy - kościoły, dworki, parki, cmentarze, kapliczki, resztki po wiatrakach.
Szczególną okazją było zwiedzenie pa-

łacu i parku w Kikole, wielogodzinne
zajęcia w Steklinie czy cmentarzach
pomennonickich. Uczniowie mogli
nauczyć się skomplikowanych zadań
restauratorskich. Mieli zajęcia z fachowcami - plastykami, fotografem, informatykami o dużej wiedzy, z olbrzymią bazą
zdjęciową i artystyczną. A wszystko po
to, by lepiej poznać i utrwalić zabytki
gminy, udokumentować je, pokazać innym, zaprezentować, nauczyć się jak się
chroni i dokumentuje zabytki.
Dariusz Chrobak

Choinka parafialna
Już po raz szósty w Szkole Podstawowej w Czernikowie dzieci mogły wziąć
udział w zabawie choinkowej, zorganizowanej przez Zespół Charytatywny
działający w czernikowskiej parafii oraz
księży: proboszcza Piotra Siołkowskiego
i prefektów Marka oraz Rafała.
Po mszy świętej odprawionej w intencji dzieci, Zespołu Charytatywnego oraz sponsorów, zebrani udali
się do szkoły podstawowej, w której
na przybyłych czekało wiele atrakcji.
Było stoisko malowania twarzy i szereg
konkursów -wśród nich konkurs rodzinnego śpiewania kolęd. Największą jednak atrakcją było oczywiście przybycie
św. Mikołaja. który nie zawiódł i w tym
roku, a nawet pojawił się ze „zdwojoną
siłą”. Obaj brodacze wywołali entuzjazm,
wjeżdżając na salę rowerami, po czym
rozdali dzieciom aż 252 paczki.
Oprawę muzyczną imprezy zapewnił
zespół Katarzyny i Marcina Ziółkowskich
,,Familia”. Wspaniała zabawa nie byłaby
możliwa bez gościnności Dyrekcji Szkoły
Podstawowej oraz hojności ofiarodawców i sponsorów. A byli oni w tym roku

wyjątkowo liczni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urząd Gminy Czernikowo,
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Czernikowie,
Stowarzyszenie ,,Czyż-Nie”,
Państwo Włodzimierz i Bożena
Jesiołowscy,
Państwo Teresa i Ryszard Chlebowscy,
Państwo Maria i Marian Gerc,
Państwo Karol i Małgorzata
Więckowscy,
Państwo Jan i Henryka Kasprowicz,
Państwo Czesław i Maria Bożejewicz,
Państwo Agnieszka i Ryszard
Błaszkiewicz,
ofiarodawcy akcji ,,Wigilijne dzieło
pomocy dzieciom”.

Wyżej wymienione osoby i instytucje
stanowią dowód na to, że istnieje jeszcze
dobra wola, ludzie chętni do pomocy, na
których można zawsze liczyć. Trudno
wyrazić słowami wdzięczność za okazane
serce. Dziękujemy.

www.czernikowo.pl

14 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

Lekcja ze 100 - letnią nauczycielką
Panią Wandą Donarską

W dniu 20 stycznia w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie
odbyła się nietypowa lekcja ze 100-letnią
nauczycielką Wandą Donarską. Okoliczności było wiele - po pierwsze 91 urodziny patrona czernikowskiej podstawówki
i pokaz talentów jako prezent urodzinowy od dzieci, po drugie - zbliżająca się
rocznica wyzwolenia Czernikowa w 1945
roku, a wreszcie - że odwiedziła nas Pani
Donarska.

Na sali - po właściwej lekcji - owacjami
powitano przybycie wiekowej nauczycielki, która pozdrowiła uczniów. Przedstawiciele władz i samorządów gminnych,
powiatowych oraz oddziałowych, okręgowych Związku Nauczycielstwa Polskiego,
przedstawiciele szkoły i inni złożyli jej na
sali okolicznościowe podziękowania i wyrazy szacunku. Goście wysłuchali fragmentu pokazu talentów - recytacji poezji
Baczyńskiego, piosenki chóru – „Pałacy-

w Osówce, Woli, Czernikowie, działalności w Klubie Seniora RADOŚĆ zabrakło
niemal czasu. Swada, z jaką opowiadała
Pani Wanda i emocje, jakie udzielały się
słuchaczom, mogłyby trwać godzinami.
Na lekcji było wielu uczniów Pani Wandy,
młodzi koledzy z pracy - raczkujący przed
kilkudziesięciu laty, uczniowie SP Czernikowo, Osówka, Steklin, członkowie
zespołu ludowego RADOŚĆ, dziennikarze z Nowości, Gazety Pomorskiej, ekipy
telewzyjne z TVN 24, z TVP Bydgoszcz,
rodzina bohaterki, ludzie zainteresowani historią - prawie siedemdziesiąt osób.
Lekcja odbyła się przy biurku z czasów
powojnia, w ławkach przedwojennych (co
prawda dwóch), w których zasiedli przedstawiciele byłych i obecnych uczniów.
Ponieważ lekcja trwała godzinę zegarową, pytania padały w kuluarach, wśród
serdecznych powitań i powinszowań, odku Michla”, występów muzycznych oraz śpiewanej pieśni „STO LAT to za mało...”
- rozmów, wspomnień, wzruszeń, kwiaprozy dobrzyńskiej.
Pani Wanda wcześniej w klasie histo- tów, łez. Dziękujemy.
rycznej przeprowadziła nietypową lekcję
D.Ch.
- prowadzący (Dariusz Chrobak) prawie
nie został dopuszczony do głosu. Pani
Donarska opowiadała barwnym językiem
o swych narodzinach w Niemczech i karaniu za polskość w niemieckiej szkole,
o przeprowadzce do wolnej Polski, o pracy harcerskiej, uzyskiwaniu statutu nauczyciela, pracy w Tczewie, w Toruniu,
obozach harcerskich (także we Francji),
o przedostaniu się w ostatnich sierpniowych dniach 1939 roku do Polski, o organizacji służby harcerskiej w pierwszych
dniach września, o konspiracyjnej pracy,
wspomaganiu łączników AK, o ślubie
w 1941 roku w gminie Czernikowo, o Kępiaczu, o aresztowaniu...
Na opowieść o wyzwoleniu, organizacji szkolnictwa w Walentowie, pracy

Odyseja umysłu czernikowskich uczniów
Po raz kolejny uczniowie Szkoły
Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego
oraz Zespołu Szkół im. M. Kopernika
w Czernikowie, wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Twórczego
Rozwiązywania Problemów „Odyssey
of the Mind”. Odyseusze wystąpili pod
patronatem Czernikowskiego Stowarzyszenia Czyż-nie. Wsparcia udzielił
Urząd Gminy w Czernikowie.
4 marca 2011 r. w Poznaniu dwie
siedmioosobowe drużyny uczestniczyły
w Eliminacjach Regionalnych i zdobyły
awans do Ogólnopolskiego Finału Kon-
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kursu Odysei Umysłu, który odbędzie się
31 marca i 1 kwietnia 2012 w Gdańsku.
Podczas eliminacji jedna z drużyn
zaprezentowała oryginalne rozwiązanie
problemu długoterminowego pod nazwą
„Uczeni na tropie” . Druga drużyna stworzyła oryginalne i zabawne rozwiązanie
problemu pod tytułem „Temat – dylemat”. Poza tym obie drużyny rozwiązywały problemy spontaniczne, bezpośrednio na konkursie.
W Odysejowych zmaganiach wzięły
udział drużyny w składzie:
Alicja Grzywińska, Emilka Przewięźli-

kowska, Bernadeta Marchlewska, Martyna Mierzwicka, Dorota Rygielska, Magdalena Gronczewska, Marta Masalska,
trener Dorota Pucińska;
Weronika Paul, Karolina Strychalska,
Daria Grodzińska, Paulina Więckowska,
Julia Pospiech, Karolina Majda, Patrycja
Mikołajczyk; trenerki - Beata Siekierska
i Marzena Szarszewska.
Już teraz dziękujemy wszystkim, którzy przyczynią się do tego, że drużyny
będą mogły marzyć, myśleć, tworzyć
i przeżywać emocje związane z ogólnopolskim finałem konkursu.
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Sukcesy uczniów
SP Czernikowo
Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
K. K. Baczyńskiego w Czernikowie zdobyli nagrody i wyróżnienia w następujących konkursach, zawodach i festiwalach:
• złoty dyplom w VI Przeglądzie Chórów Szkolnych w Toruniu w ramach
programu ,,Śpiewająca Polska” w Regionie Toruńskim zdobył chór szkolny;
• Katarzyna Popławska zajęła II miejsce w XI Festiwalu Piosenki ,,Śpiewajmy Razem” w Chełmży oraz
zdobyła wyróżnienie w XX Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym
,,Szkolna Scena Piosenki i Poezji”
w Toruniu;
• Klaudia Pokorzyńska zajęła III Miejsce w XX Wojewódzkim Przeglądzie
Artystycznym ,,Szkolna Scena Piosenki i Poezji” w Toruniu.
Szkolne drużyny Minisiatkarzy zajęły
I i II miejsce w powiecie i XXII w województwie;
Szkolne drużyny Minikoszykarzy
zajęły III i VI miejsce w powiecie;
W Mistrzostwa Torunia Szkół Podstawowych w warcaby klasyczne zespół
SP zajął II miejsce drużynowo (Kamil
Malinowski, Dawid Kępiński, Mateusz
Radzikowski), najlepszy indywidualnie
był natomiast Kamil Malinowski, który
powtórzył ten sukces z Mistrzostwach
Województwa. Drużyna zajęła IV miejsce
(Zuzanna Sijka, Kamil Malinowski, Mateusz Radzikowski, Wiktor Bielski).
Laureatem przyrodniczego konkursu
przedmiotowego został Michał Prochera.
Finalistkami na szczeblu wojewódzkim
w konkursie z języka polskiego były Dorota
Rygielska oraz Alicja Grzywińska.

Znaczące sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej im. Tony
Halika w Osówce w I półroczu roku szkolnego 2011/2012
Lp.

Rodzaj konkursu

1.

Biegi przełajowe indywidualne

2.

Biegi przełajowe indywidualne

3.

Sztafetowe biegi przełajowe

gminny

4.

Sztafetowe biegi przełajowe

powiatowy

III miejsce
Kinga Opatrzyk
(reprezentowała gmine
i szkołę na zawodach
wojewódzkich w Bydgoszczy (42-m/ce na
100 startujących)

powiatowy

Gminny Turniej Piłki Nożnej chłopców

gminny

6.

Unihokej -dziewczęta

gminny

7.
8.
9.

Unihokej - chłopcy
Piłka siatkowa – dziewczęta
Piłka siatkowa – chłopców

10.

Warcaby

11.

Piłka Nożna halowa - dziewcząt
Piłka nożna halowa - chłopców

II miejsce, Kinga
Opatrzyk, III
miejsce Artur
Gręźlikowski,
IV miejsce Szymon
Sawicki

gminny

5.

12.

Zajęte miejsce
imię i nazwisko

Etap

dziewczęta I miejsce,
chłopcy II miejsce
dziewczęta
III miejsce
I miejsce – awans na
zawody rani powiatowej
(V-miejsce)
I miejsce awans na zawody
powiatowe (IV miejsce)

gminny
gminny
gminny
Grand Prix o Puchar
Wójta Gminy
Czernikowo

gminny
gminny

II miejsce
IV miejsce
III miejsce

II miejsce Dawid
Uganowski
III miejsce
I miejsce (awans na zawody
powiatowe chłopcy zajęli III
miejsce w grupie)

13.

Gminne Mistrzotwa
drużynowe w tenisie stołowym

gminny

Dziewczęta – Weroika
Opaczyk, Weronka
Niedziałkowski
I miejsce, chłopcy:
Michał Adamski, Artur
Gręźlikowski
I miejsce (awans na
zawody powiatowe

14.

Mini koszykówka dziewcząt

gminny

II miejsce

II Wojewódzki Turniej Piłki Halowej MDP
W niedzielę 4 marca 2012 roku w halach sportowych w Brodnicy i w Gorczenicy, odbył się II Wojewódzki Turniej Piłki Halowej Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Naszą gminę reprezentowały dwa zespoły MDP
Czernikowo i MDP Steklin.
Turniej rozegrano w dwóch grupach
wiekowych, gdzie grupa młodsza walczyła na parkiecie szkolnej hali sportowej
w Gorczenicy, a grupa starsza grała w hali
OSiR w Brodnicy. W grupie młodszych

chłopców do walki o puchary zgłosiło się
pięć drużyn MDP: Czernikowo, Szalejewo, Gorczenica, Płużnica i Pokrzydowo.
Zawodnicy z Czernikowa po zaciętych
meczach zostali Wicemistrzami II Wojewódzkiego Turnieju Piłki Halowej MDP
woj. Kujawsko- Pomorskiego.
W grupie chłopców starszych zgłoszone drużyny podzielono na trzy grupy. W grupie A pierwsze miejsce zajęła
drużyna MDP Huta, wyprzedzając Kikół,
Gorczenicę i Kowalki. W grupie B najlepiej zagrali piłkarze ze Steklina wyprze-

dzając Alcatel-Lucent Bydgoszcz, Grzybno i Pokrzydowo. W grupie C najlepszym
zespołem okazała się Szabda, przed Bobrowem, Gąsawą, Nową Wsią i Płonnem.
W finale turnieju spotkały się zespoły ze Steklina i Bobrowa. W finałowym
meczu gracze ze Steklina strzelili jedną
bramkę i mogli cieszyć się ze zwycięstwa
w całym turnieju. W meczu o trzecie
miejsce w turnieju drużyna OSP Szbada
pokonała 3:1 piłkarzy z OSP Huta.
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Moje gospodarstwo działa tak, jak wiele innych
Rozmowa z Tadeuszem Ziółkowskim,
radnym Gminy Czernikowo, wiceprezesem Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
„Dwa Słowa”: Od wielu lat działa Pan
na niwie samorządowej i zrzeszenia rolników, dziś łącząc funkcje radnego oraz
wiceprezesa K-PIR. Czy można w jakiś
sposób porównać te aktywności?
Tadeusz Ziółkowski: W obydwu przypadkach należy przede wszystkim starać się, by nie zawieźć wyborców, którzy
zdecydowali się zaufać. Jako radny gminy mam, poprzez współpracę z wójtem i
pozostałymi radnymi, dość duży wpływ
na jej funkcjonowanie, natomiast Izba
Rolna pełni zupełnie inną funkcję – jest
społeczno-zawodową organizacją rolników i jako jej wiceprezes staram się jak
najlepiej reprezentować właśnie tę grupę. Nie jest to łatwe, ponieważ propozycje rozwiązań, jakie wypracowujemy na
poziomie wojewódzkim, nie zawsze są
wdrażane przez decydentów na szczeblu
krajowym, którzy kształtują politykę rolną państwa.
„DS”: W jaki sposób tak prężnie
rozwijający swe gospodarstwo rolnik znajduje czas na angażowanie
się społeczne i samorządowe? Jaka
jest recepta na skuteczność zarówno
zawodową, jak i „między ludźmi”?
T.Z.: Moje gospodarstwo działa tak, jak
wiele innych – do zadowalającego prosperowania wymaga dużych nakładów
pracy. Praca na rzecz lokalnej społeczności od zawsze pozostaje moją pasją, którą
mogę realizować dzięki rodzinie – żonie
i dorosłym dzieciom, którzy wspierają
mnie i wspólnie dbają o gospodarstwo.
Dzięki temu mogę po części poświęcić
się pracy społecznej.
Receptą na skuteczność jest w mojej opinii zrozumienie i dobra współpraca z
ludźmi oraz wzajemne wsparcie w istotnych dla społeczeństwa sprawach, bo jeden człowiek nie jest w stanie nic zdziałać. Taką współpracę oraz wspieranie się
bardzo sobie cenię.
„DS”: Jak Pan ocenia swoje dotychczasowe osiągnięcia na forum Rady Gminy?
Czy jako radny jest pan zadowolony z
tempa rozwoju gminy i samego Czernikowa? Czy więcej zostało zrobione, niż
pozostaje do zrobienia? Czy patrząc na
zarówno przeszłe, jak i obecną kadencję,
może Pan mówić o sukcesie?
T.Z.: Być może zabrzmi to nieskromnie,
ale wszystko to oceniam dobrze. Udało
się przeprowadzić wiele inwestycji, które
służą nam wszystkim. Tempo rozwoju
gminy jest zadowalające na miarę naszych możliwości, bo należy pamiętać,
że jesteśmy gminą o relatywnie niskich
dochodach. Mimo to na inwestycje prze-
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znaczamy spore środki, które w połączeniu ze skutecznym ubieganiem się o
wsparcie z zewnątrz plasują nas pod tym
względem w czołówce gmin w województwa, a nawet kraju.
Oczywiście nigdy nie jest na tyle dobrze,
by nie mogło być lepiej – zrobiono sporo, ale do zrobienia jest jeszcze więcej.

Mazowszu, utwardzono kolejną z dróg na
Parcelach oraz kontynuowano budowę
oczyszczalni przyzagrodowych. Chciałbym, by mazowiecka szkoła podstawowa
była systematycznie remontowana oraz
wyposażana w pomoce naukowe.
Gorąco namawiam nasze Panie, aby zaangażowały się w reaktywację Koła Go-

Czernikowo się powiększa – przybywa
nowych domów, powstają osiedla, trzeba
więc będzie zadbać o infrastrukturę drogową, dostosowane do potrzeb szkolnictwo i bezpieczeństwo. Wobec tego należy
też mieć nadzieję na kolejne możliwości
uzyskiwania wsparcia z zewnątrz.
O sukcesie mówić jest trudno, ponieważ
oceny naszej pracy są różne. Społeczeństwo jest bardzo wymagające. Nie poznałem jednak nigdy żadnego radnego, który
miałby złe intencje – każdy stara się pracować dla swej społeczności jak najlepiej,
tylko możliwości są niestety ograniczone.
„DS”: Jakie są najbliższe cele dla Pana
jako radnego – przedstawiciela mazowieckiej społeczności oraz jednego z liderów struktur rolniczych?
T.Z.: Moim zadaniem jako radnego jest
praca na rzecz całej gminy, ale oczywistym jest, że każdy z nas chciałby jak najwięcej dać swoim wyborcom. Chciałbym,
aby rozpoczęto przebudowę chodnika w

spodyń Wiejskich oraz o pełniejsze wykorzystanie Wiejskiego Domu Kultury.
W kwestii rolnictwa – należy domagać się
lepszego traktowania nas w ramach Unii
Europejskiej, do poziomu członków starej „piętnastki”. Intensywnie o to zabiegamy w ramach rolniczego samorządu.
„DS”: A co z wolnym czasem? Czy znajduje Pan jeszcze chwile na relaks?
T.Z.: Nie mam zbyt wiele wolnego czasu.
Staram się jednak nie stronić od życia towarzyskiego – mamy z żoną wielu przyjaciół, z którymi znakomicie się rozumiemy. Każdego roku staramy się wyjechać
gdzieś choć na kilka dni, by zobaczyć ciekawe miejsca. Z zaciekawieniem śledzę
bieżące wydarzenia społeczno-polityczne, dlatego w wolnych chwilach czytam
prasę oraz korzystam z Internetu – to dla
mnie relaks.
P.P.
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Jestem optymistką
Rozmowa z Marianną Podgórską, dyrektorem gminnej biblioteki
„Dwa Słowa”: Jako wieloletnia dyrektor czernikowskiej biblioteki jest
Pani niejako jednym z uosobień kultury w gminie. Jak Pani ocenia Gminę Czernikowo w tej materii – zainteresowanie kulturą i samą książką?
Marianna Podgórska: Myślę, że w naszej gminie nie wygląda to najgorzej. Zapotrzebowanie na edukację i rozrywkę
jest dość duże. Świadczy o tym choćby
frekwencja mieszkańców na imprezach
organizowanych przez szkoły, biblioteki
czy samorząd gminny. Na koncercie Aloszy Awdiejewa i pozostałych spotkaniach
autorskich sale z trudem mieściły chętnych. Festyny rodzinne i sportowe również cieszą się dużym zainteresowaniem.
Tradycyjna książka też nic nie traci ze
swej popularności. Choć powszechnie
mówi się o kryzysie czytelnictwa, społeczeństwo czernikowskie zna korzyści
płynące z czytania. Biblioteki w naszej
gminie mają swoich stałych czytelników
i wciąż pozyskują nowych. Ludziom myślącym literatura jest i będzie potrzebna.
„DS”: W jaki sposób można zachęcić ludzi do czytania?
M.P.: Na pewno nieustannie pokazując
wartości, jakie oferuje książka. Należy
dbać o zapewnienie jak najwcześniejszego

kontaktu z literaturą. Ogromne znaczenie
mają nawyki czytelnicze domu rodzinnego. Ważna jest tez promocja czytelnictwa,
np. informacja o nowościach wydawniczych, zachęcanie do skonfrontowania
treści książki z jej adaptacją filmową

lub telewizyjną (przykładem jest choćby „W ciemności” na podstawie książki
„Dziewczynka w zielonym sweterku”).
„DS”: Jak widzi Pani przyszłość biblioteki i czytelnictwa w ogóle?
M.P.: Jestem optymistką. Biblioteki maja
się dobrze – to już nie tylko składnice książek, ale coraz nowocześniejsze
ośrodki kultury ze sprzętem komputerowym, dostępem do Internetu. To miejsca
spotkań i współdziałania z instytucjami,
organizacjami społecznymi. Jeśli nawet
książka elektroniczna zastąpi tradycyjną,
to jest mało prawdopodobne, że ta tradycja zniknie z naszego życia. E-booki
nie wyeliminują książek, a postęp technologiczny też im nie zaszkodzi. Nic nie
zastąpi kontaktu z drukiem, strukturą
książki i jej zapachem. Nic nie nauczy
wrażliwości tak, jak książka.
„DS”: Po jakie książki sięga Pani najczęściej? A może po pracy stara się Pani
oderwać od bibliotecznej rzeczywistości?
M.P.: Najczęściej sięgam po beletrystykę – powieści obyczajowe, ale lubię też
wspomnienia, biografie. Ostatnio na
nowo odkrywam przyjemność obcowania z literaturą dziecięcą, czytając książki
swoim wnukom.
P.P.

Wybrany po raz drugi
Rozmowa z Adamem Malinowskim, sołtysem Witowęża
„Dwa Słowa”: W kwietniowych wyborach sołeckich w Witowężu zdobył Pan
poparcie mieszkańców i został wybrany
na sołtysa. Dlaczego zdecydował się Pan
kandydować i czym, według Pana, przekonał do siebie Witowężan?
Adam Malinowski: To proste – po
pierwszej kadencji mieszkańcy Witowęża zaufali mi po raz drugi.
„DS”: Od chwili objęcia funkcji sołtysa
zaangażował się Pan w kreowanie więzi
społecznych mieszkańców Witowęża,
czego najlepszym przykładem jest społeczna inicjatywa budowy boiska i znakomite biesiady. Czy jest Pan zadowolony z aktywności mieszkańców oraz jakie
są Pana plany na przyszłość?
A.M.: Myślę, że moja współpraca ze społeczeństwem przebiega i będzie przebiegać pomyślnie. Planuję przyczynić się
do budowy boiska do koszykówki oraz

wiaty grillowej. W dalszej perspektywie
chciałbym, aby w Witowężu powstał plac
zabaw dla dzieci.
„DS”: Czego oczekuje Pan od władz gminy dla Witowęża? Jak wykorzysta Pan
środki płynące z funduszu sołeckiego?
A.M.: Od władz gminy oczekuję pomyślnej współpracy i finansowego wsparcia.
Środki sołeckie pragnę przeznaczyć na
budowę boiska.
„DS”: Czy łatwo jest znaleźć Panu czas
na działalność społeczną, czy może uważa Pan, że funkcja sołtysa nie wymaga
większego zaangażowania i wyrzeczeń?
W czym znajduje pan odpoczynek i relaks – w sołeckiej aktywności właśnie?
A.M.: Funkcja sołtysa wymaga zaangażowania. Ja, będąc na emeryturze, znajduję czas i chęci do pracy społecznej.
P.P.
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„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
– eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”

Sieć już gotowa, internet w szkołach i
domach beneficjentów
Realizowana przez gminę Czernikowo informatyczna inwestycja zapewnia
dostęp do szerokopasmowego Internetu
czterdziestu rodzinom, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej
sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, oraz edukacyjnym jednostkom
organizacyjnym Urzędu Gminy, a więc
pięciu szkołom podstawowym, czernikowskiemu Zespołowi Szkół, świetlicy
w Steklinku oraz dwóm bibliotekom. W
ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działania 8.3.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka z dofinansowania korzysta projekt „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w
gminie Czernikowo – krok w przyszłość”.
Kwota wsparcia stanowi 85% wartości inwestycji.
Czterdzieści gospodarstw domowych
z terenu gminy Czernikowo – to grupa
beneficjentów ostatecznych projektu.
Reprezentanci rodzin zostali przeszkoleni z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z sieci internetowej, następnie
otrzymali sprzęt komputerowy. Wszyscy
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z wielką radością przyjęli informację o
zakończeniu procesu instalacji u beneficjentów odbiorników sygnału, który
dostarczany jest przez firmę Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.
Dziesięć placówek edukacyjnych zostało
wyposażonych w nowoczesne zestawy
komputerowe z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Bezprzewodowa sieć
teleinformatyczna zapewnia dostęp do
Internetu w niemal wszystkich zakątkach
gminy; nawet tam, gdzie do tej pory nie
było możliwości technicznych dla sieci
światłowodowych.
Grupą docelową były gospodarstwa
domowe z terenu gminy Czernikowo,
które spełniały kryteria upoważniające do
otrzymania wsparcia. Jednym w nich było
kryterium dochodowe oparte na ramach
systemu świadczeń rodzinnych. Kolejne
to kryterium wielkości gospodarstwa domowego (co najmniej cztery osoby) oraz
kryterium wykluczenia cyfrowego (brak
dostępu do Internetu). Kryteria poziomu
drugiego, których spełnienie znacznie
przybliżało gospodarstwa do znalezienia
się w gronie czterdziestu beneficjentów
ostatecznych, to kryterium dochodowe
oparte na ramach systemu pomocy spo-

łecznej, co najmniej troje dzieci uczących
się, orzeczona niepełnosprawność jednego z członków rodziny oraz brak sprzętu
komputerowego. Wszystkie zakwalifikowane do udziału w projekcie gospodarstwa spełniły co najmniej trzy z czterech
kryteriów drugiego rzędu. W ramach
zadania do szkół podstawowych trafiło
po 20 zestawów sprzętu (razem 100 zestawów), do Zespołu Szkół – 22 zestawy,
do bibliotek i świetlicy – po 6 zestawów,
co znacznie podniosło poziom informatyzacji gminnego szkolnictwa i placówek
kulturalnych.
Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel główny Programu wychodzi naprzeciw celom stawianym przez
podstawowy średniookresowy dokument
strategiczny UE – odnowioną w 2005
roku Strategię Lizbońską, której główne
założenia to wzrost gospodarczy i zatrudnienie przy zachowaniu pełnej zgodności
z celami zrównoważonego rozwoju i Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty.
P.P.
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Danuta Chylicka
pokerowym
mistrzem gminy!
Drugi sezon czernikowskiej Ligi
Pokera Sportowego trwa w najlepsze.
Szósta kolejka rywalizacji była jednocześnie II edycją turnieju Czernikowo Open o mistrzostwo gminy. Tytuł
niespodziewanie trafił w ręce Danuty
Chylickiej, która okazała się lepsza od
chełmżanina Karola Charkota oraz Radosława Stańczyka.
W turnieju zagrał tylko jeden z ubiegłorocznych medalistów – był nim
obrońca tytułu Przemysław Pujer i choć
w ośmiu ostatnich turniejach plasował się
on w czołowej trójce, tym razem odpadł
bardzo szybko i było jasne, że czempionat
trafi w ręce kogoś innego. Bardzo dobrze
radzili sobie goście z Chełmży – Dariusz
Pacholec oraz Karol Charkot, którzy ze
sporymi stackami zasiedli przy finałowym stole. Skutecznie grali także Tomasz
Jankowski i Andrzej Florczak, jednak nie
dotrwali oni do rozdań pucharowych.
Czwarte miejsce zajął Krzysztof Seweryn,

dla którego był to życiowy sukces, brązowy medal zdobył natomiast Radosław
Stańczyk, świetnie spisujący się w tegorocznej edycji Ligi. W finałowym rozdaniu para ósemek Chylickiej obroniła się
przez asem i ósemką Charkota i tytuł pozostał na terenie gminy Czernikowo.
W Lidze Pokera Sportowego rozegrano dotychczas sześć kolejek. W klasyfikacji generalnej zdecydowanie prowadzi
broniący wicemistrzostwa Przemysław
Pujer, który wyprzedza Radosława Stańczyka i Jana Kwiatkowskiego. Na czwarte miejsce awansowała Danuta Chylicka.
Do rozegrania pozostały dwa turnieje,
po których nastąpi barażowa dogrywka
Premasters i turniej finałowy, w którym
tytułu bronić ma Radosław Świątecki.
W każdej chwili można włączyć się do
rywalizacji. Wystarczy dokonać zgłoszenia na adres mailowy przemo@czernikowo.pl lub pod nr tel. 690 897 358, a następnie śledzić aktualności na plakatach

informacyjnych, stronie www.czernikowo.pl lub ligowym profilu na Facebooku.
Nie trzeba być profesjonalistą – wytłumaczymy wszystkie niejasności i pomożemy
w poprawie swych umiejętności, bo liczy
się przede wszystkim dobra zabawa. Turnieje nie odbyłyby się bez wsparcia Gminy Czernikowo oraz Pizzerii „Mariano”,
za co serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia przy stołach!
P.P.

II Turniej Bilardowy - sukcesy Opaczyka i Pujera
W dniach 17-18 grudnia 2011 roku
w Wiejskim Domu Kultury odbyły się
finały II Turnieju Bilardowego. Rozgrywki toczyły się w dwóch kategoriach
wiekowych: 10-16 lat oraz powyżej
17 lat. W sobotę wyłoniono mistrza
w młodszej kategorii wiekowej, dzień
później poznaliśmy zwycięzcę zawodów
seniorskich.
W finałowym turnieju młodzieżowym
wzięło udział siedmioro zawodników.
Jego zwycięzcą został jedyny reprezentant południowej części gminy – Marcin
Opaczyk z Osówki. Kolejne miejsca na
podium zajęli gracze z Mazowsza – Daniel Dołęgowski oraz Łukasz Duszyński,
ubiegłoroczny wicemistrz. Obrońca tytu-

łu, Damian Kwieciński, był dopiero szósty,
znakomicie natomiast zaprezentowały się
dziewczęta, szczególnie Oliwia Balińska,
która zajęła miejsce czwarte.
Wiele emocji wzbudził turniej seniorów. Dwunastu zawodników zostało
podzielonych na trzy grupy, w których
rywalizowano o awans do półfinałów.
W grupie I porażki nie doznał brat triumfatora zawodów juniorskich, Michał Opaczyk. Grupę następną zdominował Jarosław Lorenc, przepustki do półfinałów nie
wywalczył natomiast broniący tytułu Zbigniew Ziółkowski. W grupie trzeciej nie
było mocnych na Tomasza Szymaniaka.
Zwycięzcy poszczególnych grup do
pojedynków półfinałowych przystępowali
jako faworyci, jednak owa kluczowa dla

końcowych rozstrzygnięć faza stała się
dla nich pogromem. Najpierw po zaciętej walce Opaczyk uległ 2:3 Krzysztofowi
Grąbczewskiemu, następnie Przemysław
Pujer uporał się w stosunku 3:1 z Lorencem, w trzecim zaś półfinale Dawid Kuczyński zaprezentował szokujące wręcz
umiejętności, wygrywając 3:0 z głównym
kandydatem do końcowego triumfu, Szymaniakiem.
W grach finałowych najlepiej poradził
sobie Przemysław Pujer, zdobywając tytuł
mistrza gminy. Srebrny medal trafił na
szyję Krzysztofa Grąbczewskiego, brązem
zadowolić się musiał Dawid Kuczyński.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy
za rok!
P.P.
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Nasi juniorzy w półfinale
Mistrzostw Polski!
Wychowankowie czernikowskiej szkoły siatkówki, a obecnie uczniowie X LO
w Toruniu i siatkarze UKS Budowlanka
Toruń: Tomasz Janiszewski, Damian Gajewski, Kamil Więciorkowski i Dawid Wieczyński odnieśli wraz z zespołem ogromny
sukces, awansując do 1/2 finału Mistrzostw
Polski Juniorów.
W fazie 1/8 finału Toruńska drużyna pokonała po 3:0 zespoły ze Starogardu
Gdańskiego oraz Darłowa i w stosunku 3:1
okazała się lepsza od siatkarzy z Olsztyna –
dzięki temu z pierwszego miejsca awansowała do Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski.
MVP turnieju został Damian Gajewski.
W dniach 17-19.02.2012 w Skarżysku
Kamiennej odbył się ćwierćfinał Mistrzostw
Polski Juniorów w Siatkówce. Juniorzy
UKS Budowlanka Toruń wygrali dwa mecze i awansowali do Półfinału Mistrzostw
Polski 2012. To największy sukces w historii klubu, do którego walnie przyczynili się wychowankowie z Czernikowa.
Po raz pierwszy siatkarze wywodzący się
z naszej miejscowości zaszli tak daleko
w rozgrywkach mistrzowskich. W pierwszym dniu turnieju pokonali gospodarzy
STS Skarżysko-Kamienna – 3:1 (26:24/
25:23/ 22:25/ 25:23). Drugi dzień należał
do faworytów - wicemistrzów Polski: Delic-Pol Norwid Częstochowa, którzy pokonali
UKS Budowlankę 3:0 (25:18/ 25:13/ 25/17).
Mecz z ZKS Cukrownik Lublin, który odbył
się trzeciego dnia, decydował o awansie do
półfinałowej fazy. W niezwykle trudnym
i zaciętym meczu Budowlanka zwyciężyła

graczy z Lublina 3:2 (20:25/ 25:15/ 23:25/
25:17/ 19:17).
Komentuje libero drużyny Tomasz Janiszewski: “Jeszcze to do nas nie dotarło!
Mamy wymarzony awans do elity juniorskiej w Polsce. Wszystko rozegrało się
w ostatnim meczu przeciwko Cukrownikowi Lublin, a raczej w samej jego końcówce.
Prawdziwy horror, ale jakże szczęśliwe jest
dla nas jego zakończenie. To niesamowita
sprawa. Najpierw, w piątek, pokonaliśmy po
bardzo wyrównanym meczu gospodarzy.
Spotkanie niezwykle ciężkie, STS był dopingowany przez całą halę, my graliśmy trochę
nierówno, ale końcówki setów należały do
nas - wytrzymaliśmy ciśnienie. W sobotę
w meczu z mocną Częstochową graliśmy na
luzie, nie mieliśmy jednak nic do powiedzenia. Niedzielna potyczka z Lublinem, który
dzień wcześniej wygrał z gospodarzami,
oznaczała, że wygrany jedzie na półfinały,
przegrany odpada z mistrzostw. W tie-breaku gra toczyła się punkt za punkt; mieliśmy piłki meczowe, ale dopiero piąta z nich
okazała się zwycięska. Punktowy blok i marzenia stały się faktem. Cała drużyna zasłużyła na ten sukces, każdy z nas dał z siebie
wszystko. Dziękujemy gospodarzom za fantastyczne warunki pobytowe oraz, przede
wszystkim, naszym rodzicom, którzy pokonali długą, męczącą trasę do Skarżyska,
by być z nami w tych pięknych chwilach,
dopingować nas i wspierać”.
W półfinale przeciwnikami Torunia
będą: Piła, Olsztyn i Wrocław. Trzymajmy
kciuki!

„Razem łatwiej” w Makowiskach i Kiełpinach
Z inicjatywy mieszkańców wsi Makowiska i Kiełpiny powstało w czerwcu
2011r. stowarzyszenie „Razem łatwiej”.
Głównym zadaniem stowarzyszenia jest
integracja i rozwój miejscowej społeczności. Plan pracy zakłada podejmowanie
różnorodnych działań na rzecz dzieci,
młodzieży i dorosłych o charakterze
pomocowym, edukacyjnym i integracyjnym. Do tej pory, chociaż minęło
zaledwie kilka miesięcy, udało nam się
zorganizować pikniki rodzinne, rajdy
rowerowe, zabawy taneczne oraz koncerty słowno-muzyczne. Nasze propozycje
spotkały się z dużym zainteresowaniem,
wyzwoliły aktywność wielu mieszkańców i połączyły ich we wspólnej pracy
i zabawie.
Zrodził się także pomysł budowy
pomieszczenia na świetlicę środowiskową, w której znalazłyby swoje miejsce
wszystkie organizacje działające na rzecz
dobra publicznego w naszej społeczności
(straż pożarna, radni, sołtysi).

www.czernikowo.pl

Razem łatwiej i skuteczniej udaje się
nam pozyskiwać środki finansowe na remont kościoła w Makowiskach. Wielkie
serca, otwartość, aktywność i szczodrość
mieszkańców przynosi oczekiwane rezultaty. Powstają nowe pomysły i inicjatywy. Zorganizowano zabawę sylwestrową, która zgromadziła wielu chętnych do
tańca, także spoza naszej okolicy. Mieszkańcy korzystają z zajęć ruchowych, dbając o swoją kondycję i sprawność. Dla
najstarszych osób z naszych wsi przygotowaliśmy spotkanie wigilijne, na którym
dzieci przedstawiły jasełka. Były rozmowy, wspomnienia, prezenty, poczęstunek
i śpiewanie kolęd. Tuż przed świętami
zebraliśmy się na wspólnym lepieniu pierogów z grzybami i kapustą. W planach
mamy naukę podstaw obsługi komputera oraz porozumiewania się w języku
angielskim. Zależy nam, by mieszkańcy
zdobywali nowe umiejętności przydatne
w życiu codziennym.
Chcemy wspierać finansowo lub rze-

czowo uczniów uzdolnionych, zachęcać
i motywować młodych ludzi do rozwijania swoich pasji, realizacji marzeń, włączać się w organizację ważnych uroczystości okolicznościowych. Zależy nam,
jako stowarzyszeniu, na tym, by wyzwolić w mieszkańcach chęć do wspólnego
działania i wypoczynku. Przekonać ich,
że razem rzeczywiście łatwiej i przyjemniej żyć. Realizacja tych celów będzie
możliwa między innymi dzięki realizacji projektów. Staramy się o pozyskanie
środków finansowych w ramach programu „Leader”. Stowarzyszenie złożyło dwa
wnioski. Na liście rankingowej zajęły 1.
i 8. miejsce na 38 złożonych wniosków.
Obecnie podlegają ocenie merytorycznej
w Urzędzie Marszałkowskim.
Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcają swój czas i pracę na rzecz rozwoju i integracji naszych miejscowości.
Zarząd Stowarzyszenia ”Razem łatwiej”

