... czyli co wieść gminna niesie ...
nr 01/2005

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy (Państwu najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz samych
sukcesów.

Życzą
Wójt Gminy Czernikowo
i Przewodniczący Rady Gminy

Budżet na 2005 rok uchwalony

W

dniu 21 lutego 2005 r. Rada Gminy w Czernikowie
uchwaliła budżet na 2005 r. Zakłada on dochody w kwocie
14.386.386 zł, wydatki natomiast na kwotę 15.234.386 zł.
Deficyt budżetowy w kwocie 848 tys. zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej
z roku 2004 r. oraz kredytu. Podkreślić w tym miejscu jednak należy,
że deficyt wynika wyłącznie z konieczności zapewnienia w budżecie środków
na finansowanie inwestycji, które mogą być wsparte środkami pochodzącymi z
Unii Europejskiej. W przypadku, gdy złożone przez gminę wnioski o środki z
funduszy strukturalnych zostaną rozpatrzone pozytywnie i gmina dostanie wsparcie finansowe, deficyt nie
wystąpi. Podobnie rzecz się będzie miała w sytuacji, gdy gmina nie otrzyma wsparcia „z zewnątrz”.
Analiza uchwalonego budżetu wskazuje, że podobnie jak w latach poprzednich, tak i w roku 2005 blisko połowa
środków w budżecie tj. 6.994.271 zł (nie licząc inwestycji) zostanie przeznaczona na utrzymanie szkół z
terenu naszej gminy.
Następnym w kolejności działem, co do wielkości wydatków, jest pomoc społeczna. Planowane na ten cel
wydatki mają wynieść 2.705.300 zł, w tym 2.104.000 zł na świadczenia rodzinne. Wskazana kwota zapewne
ulegnie zwiększeniu, ponieważ od września 2005 r. gminy przejmują od ZUS-u i KRUS-u wypłatę świadczeń
rodzinnych.
W dziale inwestycje, na realizację których przewidziano w budżecie 2.640.000 zł, największą pozycją jest
oczywiście budowa gimnazjum, która pochłonie w 2005 r. 1.122.000 zł. W pierwotnej wersji budżetu 500.000 zł
planowano wydać na budowę dróg z frezu uzyskanego w trakcie remontu drogi krajowej nr 10. Z uwagi na fakt. że
inwestycja ta nie będzie realizowana w tym roku, środki na ten cel przeznaczono na inne inwestycje. Władze gminy
planują złożenie wniosku o dofinansowanie przebudowy remizy w Steklinku na świetlicę wiejską w ramach
„Programu Odnowy Wsi”. Mieszkańcy tej miejscowości wpłacili na konto gminy kwotę 22.000 zł jako wkład
własny w tej inwestycji. Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia skosztorysowany został na 600.000 zł.
przy czym w przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku gmina otrzyma zwrot w kwocie 450.000
złotych. Władze gminy liczą także, że otrzymają wsparcie finansowe na realizację I etapu rozbudowy i
modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W przypadku zaakceptowania złożonego przez gminę wniosku 282.000
zł przeznaczone zostanie w bieżącym roku na ten cel. Planowane jest również rozpoczęcie budowy stadionu przy
Zespole Szkół w Czernikowie. W budżecie przewidziano na ten cel 100.000 zł.
W budżecie gminy nie mogło oczywiście zabraknąć inwestycji
drogowych. W tym roku planowana jest, oprócz bieżących remontów dróg
gminnych (min. asfaltowej drogi w Czernikówku), także budowa dróg
tłuczniowych. Jako pierwsza w bieżącym roku budowana będzie droga
Szkleniec-Rumunki-Osówka. Ponadto gmina przy współudziale Starostwa
Powiatowego w Toruniu planuje budowę chodnika w Osówce, od skrzyżowania
do szkoły podstawowej. Warunkiem wykonania tej inwestycji jest jednak
wytyczenie przez Starostwo Powiatowe pasa drogowego. Do chwili obecnej nie
zostało to wykonane, pomimo tego, że z wnioskiem tej sprawie władze gminy
wystąpiły już w 2002 r. W lutym br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
złożony został wniosek o dofinansowanie budowy drogi asfaltowej SteklinekHornówek-Stary Steklinek. Całość inwestycji ma kosztować 1.484.000 zł. W
budżecie przewidziano na ten cel 445.200 zł, przy czym w przypadku uzyskania
wsparcia finansowego na konto gminy wpłynie 1.038.800 zł.

Co się udało zrobić - czyli podsumowanie roku 2004

Z

danych zebranych do przygotowywanego obecnie sprawozdania z
wykonania budżetu wynika, że rok 2004 był dla Gminy Czernikowo
dobrym rokiem. Zaplanowane w budżecie zadania zostały
zrealizowane, a ponadto wiele z nich udało się dofinansować środkami
pochodzącymi z zewnątrz.
Znaczna cześć budżetu, podobnie jak w latach poprzednich,
przeznaczona została na funkcjonowanie gminnej oświaty. Całkowite
nakłady na ten cel, nie licząc inwestycji, przekroczyły 7.000.000 złotych.
W roku 2004 nałożone zostały na gminy dodatkowe obowiązki
związane z wypłatą świadczeń rodzinnych. Koszt realizacji tego zadania wyniósł blisko 1.500.000 złotych.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w 2005 r. prawie wszystkie zasiłki rodzinne należne
mieszkańcom Gminy Czernikowo będą wypłacane przez Urząd Gminy.
Inwestycjami, które najbardziej interesują mieszkańców gminy, są wydatki na budowę i utrzymanie
dróg. Na zadania te wydano w 2004 roku 330.000 złotych. Największymi inwestycjami w tym zakresie były:
budowa drogi Jackowo-Steklinek koszt - 122.341 zł, budowa drogi w Kijaszkowie - koszt 53.824 zł,
dokończenie budowy drogi z frezu asfaltowego w Steklinie koszt 56.324 zł oraz budowa chodnika na ul.
Szkolnej 50.000 zł. Dzięki działaniom gminy na realizację zadań w zakresie budowy dróg udało się dostać z
Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w kwocie blisko 80.000 złotych. Oczywistym jest, że oczekiwania
są dużo większe, pamiętać jednak należy, że budżet, jakim dysponuje gmina nie pozwala na realizację
wszystkich potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Jednym z powodów ograniczonego budżetu na inwestycje
drogowe jest konieczność dokończenia rozpoczętych inwestycji oświatowych. Największą z nich jest
oczywiście budowa gimnazjum. W roku 2004 pochłonęła ona blisko 2,5 mln. złotych. Ponadto 450 tys. złotych
kosztował gminę remont Szkoły Podstawowej w Czernikowie. Poniesienie tak dużych wydatków nie byłoby
możliwe bez wsparcia z zewnątrz. Gmina podjęła aktywne działania w celu dofinansowania inwestycji w tym
zakresie. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 490 tys. na budowę hali sportowej, 405
tys. na zakup wyposażenia do budynku Zespołu Szkół w Czernikowie oraz 80 tys. na remont Szkoły
Podstawowej w Czernikowie. Ponadto pozytywnie został rozpatrzony złożony przez gminę wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Dzięki temu na remont
Szkoły Podstawowej w Czernikowie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 125 tys. złotych.
W czasie wakacji przeprowadzony został remont kotłowni w „bloku nauczycielskim”. Koszt tej
inwestycji wyniósł 265.000 zł. Inwestycja ta została sfinansowana z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży
mieszkań oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 180.000 zł, która
zostanie w 45% umorzona. Podobną inwestycję przeprowadzono w 2004 r. w budynku biblioteki. Koszt
modernizacji kotłowni wyniósł 81.000 zł, przy czym 50.000 zł pochodziło z pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska, która po zakończeniu inwestycji zostanie także w 45% umorzona.

Gminne propozycje dotyczące modernizacji drogi krajowej nr 10

D

uże zainteresowanie mieszkańców naszej gminy wzbudza
ostatnio sprawa modernizacji drogi krajowej nr 10. Jak już
pisaliśmy
w
poprzednim
numerze
naszego
pisma,
gmina
czyni starania, aby inwestycja ta przyczyniła się zarówno do poprawy
bezpieczeństwa osób korzystających z tej drogi, jak i poprawiła, a
przynajmniej nie pogorszyła warunków korzystania z innych dróg na
terenie Gminy Czernikowo. Negocjacje w tej sprawie prowadzone są
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która stawia sobie
za cel jedynie bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 10, nie dbając o
ułatwienie życia mieszkańcom naszej gminy. Wójt Gminy skierował
do w/w instytucji i projektanta planowanej inwestycji propozycje
mieszkańców. Oto treść wysłanego pisma:
„ W odpowiedzi na pismo z dn. 15. 02. 2005 r. po konsultacjach na posiedzeniach Komisji Rady Gminy w
Czernikowie oraz po spotkaniach z mieszkańcami Czernikowa informują, że:
1. Wyrażam zgodę na proponowany zjazd z drogi krajowej nr 10 na ulicą Szkolną.
2. Proponują połączenie ulicy Strumykowej z ulicą 3-go Maja, ponieważ mieszkańcy ul. Strumykowej
najczęściej jeżdżą do centrum Czernikowa (sklepy, szkoły, kościół, urzędy, banki, policja). To rozwiązanie jest
tańsze dla inwestora, bo jest to krótszy odcinek (tym bardziej, że przewidziano drogę zbiorczą od ul. 3-go Maja
do działki 270/7 - biblioteka) niż połączenia ulic Strumykowej i Kolejowej. Ponadto będzie to rozwiązanie
bezpieczniejsze dla ruchu na drodze krajowej nr 10 (mniej pojazdów wyjeżdżających i zjeżdżających z tej
drogi).
3. Wnoszę o zaprojektowanie pełnego skrzyżowania (wjazd i wyjazd) z połączonych ulic 3-go Maja i
Strumykowej z drogą krajową nr 10 w jednym z trzech miejsc wg kolejności:
- na działce nr 96 - w miejscu proponowanego wyjazdu z ulicy 3-go Maja na drogę krajową nr 10,
- naprzeciwko ulicy Akacjowej na działce nr 270/7 będącej własnością Gminy Czernikowo,
- z ulicy Strumykowej - w pierwszej propozycji ulica ta miała wjazd i wyjazd w obydwie strony.
4. Proszę o wykonanie wzdłuż drogi krajowej nr 10 po północnej stronie, drogi zbiorczej od działki nr 63 (Pani
Mazur) do ulicy Ogrodowej (przy stacji tankowania gazem) w miejscu proponowanego chodnika. Jest tu
szeroki pas drogowy. Właściciele tych posesji od wielu lat tam mieszkają. Zabudowa działek jest zgodna z
planami zagospodarowania przestrzennego gminy, a istniejące wyjazdy były uzgodnione z zarządem dróg.
Nieruchomości są tak zabudowane (domy, garaże, drogi wewnętrzne) że nie jest możliwa zmiana kierunku
wyjazdu z nich. Skierowanie ruchu na wąską (4m) jednokierunkowa ulicę Ogrodową bez poboczy i chodników
spowoduje jej zablokowanie i pogorszy bezpieczeństwo ruchu. W przypadku dwóch posesji(nr działek: 62/2 i
62/3) nie ma nawet teoretycznej możliwości wyjazdu z nich na ulicę Ogrodową czy innego.
5. Proponują także wykonanie dróg zbiorczych dla działek nr 40 i 41 łącząc je z drogą zbiorczą wzdłuż działek nr
43/.. oraz od nr 19 poprzez 20, 21, 22, 23 i 24 do drogi powiatowej na Mazowsze.
6. Nie wyrażam zgody na zlikwidowanie wjazdu na działkę nr 609. Na tej działce od ulicy Szkolnej jest szkoła
podstawowa, a od ulicy Toruńskiej (droga nr 10) 3-rodzinny dom nauczyciela bez możliwości dojazdu do ulicy
Szkolnej.
7. Uważam, że niezbędne jest zaprojektowanie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 z drogą powiatową pełnej
sygnalizacji świetlnej, ponieważ natężenie ruchu w chwili obecnej jest tak duże, że trudno z drogi powiatowej
pokonać to skrzyżowanie.
8. Podtrzymuję także potrzebą zaprojektowania chodnika i ścieżki pieszo - rowerowej z Czernikówka do
Czernikowa dla bezpieczeństwa dzieci chodzących do szkoły i dorosłych udających się do Czernikowa i z
powrotem.”
Do powyższego pisma załączone zostały pisma mieszkańców ulicy Strumykowej i Toruńskiej, zawierające ich
uwagi dotyczące planów modernizacji drogi krajowej nr 10.

Aktualności
1. W poprzednim numerze naszego pisma informowaliśmy Państwa o przeprowadzonej akcji „Czyż-nie warto
zostać Świętym Mikołajem” organizowanej przez Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Edukacji Kultury i Sportu „Czyż-nie” oraz Urząd Gminy w Czernikowie. Podobnie jak w poprzednich latach
akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Dzięki Państwa hojności udało się zrobić blisko 200 paczek, które
zostały rozdane dzieciom z najuboższych rodzin. Dzięki współpracy z parafią Czernikowo, która także
organizowała pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin, dotarliśmy z paczkami do wszystkich dzieci
objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej." Szczególne podziękowania za wsparcie akcji
kierujemy do: WSHU Czernikowo, Państwa Marchlewskich, Państwa Bejger, Państwa Kasprowiczów,
Państwa Gogolińskich, Państwa Chlebowskich, Państwa Ziółkowskich, Pana Przybyszewskiego,
którzy wsparli naszą akcję przekazując na ten cel owoce i słodycze. W imieniu dzieci dziękujemy także
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomogli naszą akcję.
2. Dużym zainteresowaniem mieszkanek naszej gminy cieszył się finansowany przez Urząd Gminy w
Czernikowie wyjazd do Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy na badania profilaktyczne w
zakresie raka piersi oraz szyjki macicy. Działające na terenie naszej gminy ośrodki zdrowia wytypowały na te
badania po 20 pań. Z uwagi na duże zainteresowanie tą forma profilaktyki planowane jest zorganizowanie
jeszcze jednego wyjazdu. Po szczegółowe informacje dotyczące tej kwestii prosimy zgłaszać się do lekarzy
rodzinnych, u których Panie się leczą.
3. Rozstrzygnięty został przetarg na transport żużla oraz kruszywa na drogi gminne w 2005 r. Podobnie jak w
2004 r. wygrała go firma p. Franciszka Żywicińskiego z Krzywosądza. Po podpisaniu umowy z oferentem w
Urzędzie Gminy zostanie zorganizowane spotkanie z sołtysami, na którym zostaną oni poinformowani o
planowanych ilościach żużla dla poszczególnych sołectw.
4. Gmina Czernikowo ogłosiła przetarg na zakup używanej równiarki drogowej. Dzięki tej inwestycji
modernizacje istniejących dróg gminnych wykonywane będą w najbardziej sprzyjającym czasie oraz tak
często, jak to będzie konieczne. Poza tym roboty drogowe wykonywane będą cały rok, a nie tylko wtedy, gdy
będzie istniała możliwość wynajęcia równiarki. Ponadto powstaną znaczne oszczędności żużla oraz
kruszywa budowlanego, ponieważ będzie ono na bieżąco wbudowywane w drogi. Zakupiony sprzęt będzie
mógł być także wykorzystany w trakcie odśnieżania.
5. W artykule dotyczącym inwestycji oświatowych informujemy Państwa o postępach prac przy budowie hali
sportowej przy Zespole Szkół w Czernikowie. Zakończenie prac wykończeniowych oraz montażu
wyposażenia planowane jest na kwiecień br. W tym też miesiącu hala zostanie oddana do użytku. Dzięki
sprzyjającej aurze rozpoczęły się prace przy
dociepleniu
budynku
i
wykonaniu
elewacji.
Planujemy, że do końca maja 2005 r. budynek zostanie
całkowicie ukończony. W związku z tym w czerwcu
2005r. przewidziane jest oficjalne otwarcie tej
placówki edukacyjnej. Podczas uroczystości wszyscy
mieszkańcy gminy będą mieli możliwość zwiedzenia
szkoły. Po zakończeniu części oficjalnej planowany
jest piknik dla dzieci oraz dorosłych.
Na zdjęciu obok widzimy stopień zawansowania prac
wykończeniowych w sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół w Czernikowie.

Czy pieniądze unijne trafią do naszej gminy?
24 lutego 2005 r. Gmina Czernikowo złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wnioski o dofinansowanie
dwóch projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Program ten jest jednym z sześciu programów operacyjnych, który przy udziale finansowych środków unijnych i
budżetu państwa wspiera rozwój obszarów wiejskich, przemysłowych i lokalnej infrastruktury społecznej.
ZPORR wspiera również przedsiębiorstwa. Nasza gmina ubiega się o dofinansowanie projektów w ramach
działania dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich.
Pierwszy wniosek złożony przez gminę:,, Przebudowa i remont drogi gminnej Steklinek- Hornówek-Stary
Steklinek”, dotyczy projektu modernizacji drogi gminnej na odcinku Stelinek-Hornówek-Stary Steklinek o
długości 3,65km. Planowana inwestycja polega na zmianie nawierzchni na bitumiczną oraz na poszerzeniu do 5 m
wspomnianego odcinka drogi. Łączny koszt projektu oszacowano na 1.484.000 zł, przy czym udział własny
gminy ma wynieść 445.200 zł, a wsparcie finansowe z ZPORR 1.038.800 zł. Planowane przedsięwzięcie ma na
celu poprawę infrastruktury drogowej, komunikacji oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej
gminy.
Drugi projekt, zatytułowany: „Modernizacja i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości
Czernikowo - etap I ” , zakłada wymianę istniejącej sieci wodociągowej, zbudowanej z rur azbestowych na nową
oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części Czernikowa, tj.: ul. Słowackiego, 3 Maja,
Targowa, Góry, Zajączkowo, Osiedle Młodych. Koszt tego projektu to ok. 4.684.600 zł, z czego udział gminy w
latach 2005-2006 ma wynieść 1.405.400 zł, a dofinansowanie z ZPORR 3.279.200 zł. Dzięki planowanej
inwestycji możliwe będzie przyłączenie nowych gospodarstw domowych do sieci wodno-kanalizacyjnej.
Obydwa projekty są zgodne z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy oraz celami strategii rozwoju
województwa, czyli aktywizacją obszarów wiejskich oraz wzrostem konkurencyjności regionu.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia projektów, zostaną one dofinansowane przez Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa, w wysokości 75% ogólnej wartości projektu. Na rozstrzygnięcia
należy jednak poczekać do czerwca, kiedy to podpisywane będą umowy z twórcami najlepszych projektów.

Inwestycje oświatowe w gminie.

W

ostatnich miesiącach, podobnie jak w całym minionym roku, udało się zrealizować w gminie wiele
inwestycji oświatowych. Największą z nich jest zakup wyposażenia dla świetlic i klas zerowych
szkół naszej gminy. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z
Urzędu Marszałkowskiego, który pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez naszą gminę w ramach
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Dzięki temu wszystkie szkoły z terenu naszej gminy oraz
przedszkole otrzymały nowoczesne wyposażenie zerówek oraz świetlic. Wśród zakupionego sprzętu znalazły
się: kserokopiarki, odkurzacze, kuchnie i kuchenki mikrofalowe, meble, stoły tenisowe, wyposażenie placów
zabaw. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 176.615 zł z czego 74.594 zł zostanie gminie zwrócone przez Urząd
Marszałkowski.
W dalszym ciągu trwają prace przy budowie hali
sportowej przy Zespole Szkół w Czernikowie. W chwili obecnej
podłoga jest już założona i pomalowane są linie. W trosce o
zdrowie uczniów oraz innych osób, które będą z niej korzystać,
władze gminy podjęły decyzję o założeniu nowoczesnej nawierzchni
sportowej
z
paneli
drewnianych
firmy
Tarkett
na
elastycznym stelażu drewnianym. Najważniejszą cechą tego
rodzaju podłogi jest to, że dzięki amortyzacji zmniejsza ona
ryzyko kontuzji w trakcie ćwiczeń oraz gier zespołowych. W
projekcie zaplanowano położenie wykładziny sportowej na

nawierzchnię betonową, co nie pozostałoby bez wpływu na bezpieczeństwo osób korzystających z hali. Wykonanie
nowoczesnej podłogi w miejsce zaprojektowanej wiązało się oczywiście z koniecznością poniesienia dodatkowych
wydatków w kwocie 176.000 zł. Jednocześnie z montażem nawierzchni zakładane jest wyposażenie sportowe hali
tj. kosze do koszykówki, drabinki, bramki, kurtyny rozdzielające pola gry, liny, słupki do tenisa i siatkówki.
Całkowity koszt zakupu tego wyposażenia wyniósł 125.000 zł. Władze gminy złożyły oczywiście wniosek o
dofinansowanie inwestycji w tym zakresie. W lutym 2005 r. skierowany został wniosek do Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego o wsparcie finansowe m.in. tych zadań.
W budżecie na 2005 r. planowane jest rozpoczęcie inwestycji dotyczącej budowy nowego boiska przy
Zespole Szkół w Czernikowie. Warunkiem jej przeprowadzenia było jednak uregulowanie spraw własnościowych
nieruchomości, na których znajduje się boisko szkolne oraz przyległych do Zespołu Szkół. Właścicielami tych
gruntów byli panowie Stanisław i Włodzimierz Czajkowscy. W związku z tym gmina wystąpiła do nich z propozycją
wykupienia ziemi. Po długich i trudnych negocjacjach właściciele zgodzili się sprzedać grunty o pow. 1,19 ha za
kwotę 95.200 zł. Efektem tego zakupu poza możliwością budowy boiska przy Zespole Szkół w Czernikowie jest
również uregulowanie stosunków własnościowych na istniejącym boisku, które w połowie, do momentu wykupu,
znajdowało się na gruntach panów Czajkowskich.

Stypendia szkolne jako pomoc socjalna

O

d 01.01.2005 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Ustawa wprowadza pomoc
materialną dla uczniów, wychowanków i słuchaczy publicznych i niepublicznych szkół. Stypendium
szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:
 bezrobocie
 niepełnosprawność
 ciężka lub długotrwała choroba
 wielodzietność
 brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 alkoholizm
 narkomania
 a także, gdy rodzina ta jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Rada Gminy w Czernikowie na sesji w dniu 21 lutego 2005 r. przyjęła uchwałę w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W powołanym akcie prawnym określono m.in.: tryb i
sposób udzielania stypendium szkolnego, a także formy, w jakich będzie ono przyznawane. Wysokość stypendium
uzależniona będzie m.in. od wielkości środków finansowych z budżetu państwa przyznanych na ten cel gminie
Czernikowo (jako dotacja), a także liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Dopiero po otrzymaniu pieniędzy
albo przynajmniej informacji o kwocie dotacji powołana przez wójta komisja stypendialna zdecyduje, jaka
miesięczna wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniać będzie do ubiegania się o stypendium. W
ustawie o systemie oświaty, na podstawie której przyznawana będzie ta pomoc, określono, że minimalna kwota
stypendium socjalnego wyniesie 44,80 zł, a maksymalna 112 zł. Wnioski o wypłatę stypendiów składać można w
Urzędzie Gminy w Czernikowie w pok. 2 od dnia 23 marca 2005 r. Formularze wniosków dostępne będą w miejscu
ich przyjmowania oraz we wszystkich szkołach na terenie gminy. Po rozpatrzeniu wniosków stypendia zostaną
wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia 2005 r.
Powołana powyżej ustawa wprowadziła również zupełnie nową formę wsparcia uczniów w postaci
stypendiów naukowych oraz stypendiów za osiągnięcia sportowe. Uprawnionymi do ich otrzymania są między
innymi uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół średnich, którzy osiągną bardzo dobre wyniki w
nauce lub sporcie. Stypendia te wypłacane są przez szkoły na podstawie ustalonych przez siebie regulaminów.
Środki na ten cel pochodzą w całości z budżetu gminy i nie są finansowane czy choćby dofinansowane z budżetu
państwa.

Do matury pozostało 2 lata

P

ierwszy semestr roku szkolnego 2004/2005 właśnie minął.
Można już powiedzieć, że Liceum Ogólnokształcące w
Czernikowie jest szkołą z prawdziwego zdarzenia. Zajęcia
dydaktyczne z przedmiotów objętych rozszerzeniem odbywają się
oddzielnie, natomiast z przedmiotów realizowanych w zakresie
podstawowym łącznie. W grupie humanistycznej rozszerzeniem
nauczania objęto: język polski, język angielski i historię, natomiast
w
grupie
informatyczno-matematycznej:
matematykę,
informatykę i fizykę. Obecnie liczba uczniów wynosi 26 osób, 14
uczęszcza do grupy humanistycznej, a 12 do informatycznomatematycznej.

Uczniowie biorą udział także w zajęciach pozalekcyjnych: SKS, kółka przedmiotowe oraz korzystają z
pracowni multimedialnej.
Od kilku miesięcy licealiści znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują stypendia socjalne. Są
to stypendia z projektu ”Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawskopomorskiego”, które należy udokumentować rachunkami na wydatki związane ze szkołą np. bilety miesięczne,
odzież sportowa, książki, przybory szkolne.
Od lutego br. funkcjonują także stypendia naukowe, przyznawane po zakończeniu każdego semestru za
wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe. W liceum stypendium naukowe otrzymały dwie uczennice.
Licealistom życzymy powodzenia i sukcesów w II semestrze, a wszystkich chętnych do naszego liceum
zapraszamy na stronę internetową www.czernikowo.pl, gdzie podajemy zasady rekrutacji na rok szkolny
2005/2006.
Poniżej prezentujemy kilka opinii licealistów na temat szkoły:
Jestem uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Czernikowie. Moja klasa liczy 26 osób. Według mnie
pomysł otwarcia liceum był dobry. Okazał się rozwiązaniem problemów dla wielu osób. Dzięki temu, że uczęszczam
do tej szkoły, mam dużo wolnego czasu dla siebie, nie muszę tracić go na dojazdy do Torunia. Szkoła oferuje wiele
dodatkowych, ciekawych zajęć, które poszerzają i rozwijają nasze umiejętności. Panuje tu mila atmosfera. Mam
nadzieję, że od przyszłego roku szkolnego nasze licealne grono się powiększy. (Magda)
Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego w Czernikowie. Czeka na was świetna atmosfera, dużo
przyjemności (nie włączając nauki). Będziecie mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego Internetu oraz różnych
zajęć pozalekcyjnych. Jako uczeń jestem zadowolony. Działa radiowęzeł, który umila chwile na przerwach. Grono
pedagogiczne zawsze służy pomocą. Ponadto jest bezpłatny dowóz. Organizowane są zabawy dyskotekowe dla
uczniów. Czekają na was godne ucznia warunki pracy, jest nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Wszystkich
zainteresowanych prosimy o to, aby się szybko zdecydowali, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. (Marcin.)
Zapraszamy do Zespołu Szkół w Czernikowie. Czekają tu na was: świetna atmosfera, wspaniali
nauczyciele i dużo przyjemności, możecie korzystać z bezpłatnego dowozu, a ponadto zapewniamy dużo wrażeń i
emocji, dzięki którym będziecie czuć się wspaniale. W Zespole Szkól w Czernikowie organizowane są liczne zabawy
i konkursy, podczas których jest świetna atmosfera. Poza tym znajduje się w szkole tzw. radiowęzeł. Ten krótki opis
zachęcił już bardzo wiele osób do odwiedzenia naszej szkoły. One z pewnością nie żałują swojego wyboru.
Pamiętaj, możesz być jedną z nich. Absolwentów zapraszamy! (Krzysztof)
Zdecydowałam się na przyjście do tej szkoły, ponieważ miałam do niej najbliżej! Z początku żałowałam, że
tu przyszłam. Pierwszy miesiąc był najtrudniejszy, ale z biegiem czasu zaprzyjaźniłam się ze wszystkimi. Panuje tu
świetna atmosfera, wspaniale się rozumiemy. Nauczyciele też są super, chociaż troszkę wymagają! Ale ogólnie jest
spoko! (Natalia)

Kilka słów o odśnieżaniu dróg gminnych

W

szystko wskazuje na to, że zima dużymi krokami nas opuszcza. Nie była ona w tym roku wyjątkowo
sroga. Dopiero pod koniec dała nam się we znaki. Efektem tego były zasypane drogi, zarówno
gminne, powiatowe, wojewódzkie, jak i krajowe. Utrudnienia w korzystaniu z dróg zawsze
wzbudzają u mieszkańców duże emocje. Nie inaczej było i tym razem. Najgorszym dniem, jeśli chodzi o
przejezdność dróg, był poniedziałek 7 marca. W tym dniu większość dróg w całym kraju była zasypana śniegiem.
Wiele z nich, w tym i drogi na terenie naszej gminy, było nieprzejezdnych. Sytuację dodatkowo utrudniał silny
wiatr, który nawiewał na drogi śnieg z otwartych przestrzeni. Gminne pojazdy do odśnieżania rozpoczęły pracę w
poniedziałek o godz. 5 rano i pracowały do godz. 22. Podobnie było w pozostałe dni tego tygodnia. W środę
przejezdne były prawie wszystkie drogi gminne na naszym terenie. Wielkim nakładem sił i środków autobusy
szkolne miały możliwość dowiezienia dzieci do szkół. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mieszkańcy naszej
gminy są zadowoleni z jakości odśnieżania dróg. Najczęstsze zarzuty w tym zakresie dotyczyły kolejności
odśnieżania i czasu oczekiwania na nie. Proszę jednak pamiętać, że gmina ma w swoim władaniu blisko 200 km
oficjalnych dróg gminnych. Następne kilkadziesiąt są to zwyczajowe drogi, które także są utrzymywane przez
gminę. Zapewnienie jednoczesnego odśnieżenia dróg o takiej długości jest niemożliwe. Ponadto pamiętać
należy, że w pierwszej kolejności należy zapewnić przejezdność tych dróg, po których jeżdżą autobusy szkolne.
Na marginesie pragnę przypomnieć mieszkańcom gminy, że asfaltowe drogi: Liciszewy-MazowszeCzernikowo-Osówka-Bobrowniki,
OsówkaMakowiska-Wola,
Osówka-Ograszka-Walentowo,
OsówkaSteklin SHRO, Steklinek-Mazowsze są drogami powiatowymi i zapewnienie ich przejezdności należy do
Powiatowego Zarządu Dróg. Z posiadanych przez nas wiadomości wynika, ze drogi gminne były odśnieżone
dużo szybciej i lepiej niż wskazane drogi powiatowe, przy czym w niektórych przypadkach nasze pojazdy
musiały najpierw zapewnić przej ezdność drogi powiatowej, aby dotrzeć do drogi gminnej.
W bieżącym roku planowany jest zakup równiarki drogowej oraz modernizacja istniejącego sprzętu do
odśnieżania. Inwestycje w tym zakresie powinny poprawić jakość utrzymania dróg w przyszłych latach. Prosimy
jednak, abyście pamiętali Państwo, że jednoczesne zapewnienie przejezdności wszystkich dróg nie jest możliwe.
Ponadto zwrócić należy uwagę na fakt, że w sąsiednich gminach służby odśnieżania nie działały tak szybko i
skutecznie.

Pomoc dla rolników

W

dniu 1 lutego br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uruchomiła kolejne
działanie w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wspieranie gospodarstw
niskotowarowych”. Beneficjentem pomocy może być rolnik, prowadzący gospodarstwo rolne,
będące jego własnością lub jego współmałżonka. Warunkami otrzymania pomocy jest prowadzenie
gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 2 ESU i nie przekracza 4 ESU. Ponadto
wnioskodawca przez okres 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc powinien prowadzić gospodarstwo
rolne. Należy złożyć wniosek o pomoc wraz z planem rozwoju gospodarstwa. Pomoc finansowa jest wypłacana
w postaci premii w wysokości 5878 zł dla gospodarstwa na rok. Premia może być wypłacana przez okres 5 lat.
Wszelkie niezbędne dokumenty oraz dodatkowe informacje odnośnie tego działania można uzyskać w Gminnym
Centrum Informacji (obok Biblioteki Gminnej) w Czernikowie.

Z

dniem 15 marca br. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie. Rolnicy,
którzy ubiegali się o dopłaty w roku ubiegłym, otrzymali pocztą częściowo wypełnione formularze
wniosków, które należy uzupełnić i złożyć do 15 maja w powiatowym biurze Agencji w Toruniu. Rolnicy,

którzy po raz pierwszy będą ubiegać się o dopłaty muszą najpierw złożyć wniosek o nadanie numeru
identyfikacyjnego gospodarstwa, a po uzyskaniu tego numeru mogą ubiegać się o uzyskanie dopłat
bezpośrednich. Formularze wszystkich wniosków dostępne są w Gminnym Centrum Informacji.

O

d 16 marca br. rolnicy mogą korzystać z usług nowego doradcy z Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Doradca pomoże w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, wniosków
dotyczących wspierania gospodarstw niskotowarowych oraz planów rozwoju gospodarstw. Dyżury
pełni on w Gminnym Centrum Informacji w Czernikowie w środy i piątki w godz. od 8.30 do 15.

UNIJNE DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W

związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców środkami unijnymi informujemy, że o dotacje
można występować w ramach poniższych programów:

•Sektorowy Program Operacyjny (SPO) „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. Dotacja może być
udzielona małym, średnim oraz mikro-przedsiębiorstwom (zatrudniającym do 9 osób). Spośród tych
ostatnich tylko dwie grupy mogą tu ubiegać się o wsparcie tj.: podmioty działające powyżej 3 lat lub firmy,
które wykonują działalność opartą na nowoczesnych technologiach. Dofinansowane mogą być koszty usług
doradczych dotyczące zasad prowadzenia przedsiębiorstwa albo inwestycje o następującym charakterze:
modernizacja przedsiębiorstwa, dostosowanie technologii produktów do standardów europejskich,
wdrażanie technologii w celu poprawy innowacyjności produktów. Pomoc jest wypłacana po realizacji
przedsięwzięcia, natomiast wniosek powinien być złożony przed rozpoczęciem realizacji projektu. Poziom
dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. W ramach tego programu przedsiębiorcy mogą też
uzyskać pomoc na dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska. Szczegółowe
informacje na ten temat uzyskać można w Gminnym Centrum Informacji W Czernikowie (budynek obok
Biblioteki Gminnej) oraz w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Toruniu przy ul. Kopernika 4.
•Najmniejsze firmy oraz przyszli biznesmeni mogą składać wnioski w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Dla osób niezarejestrowanych jako bezrobotne, które
planują rozpocząć działalność gospodarczą przeznaczone jest działanie „Promocja przedsiębiorczości”.
Mogą one liczyć na szkolenia i doradztwo, a następnie na jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości
ok. 20 tys. zł na rozruch firmy. Jedyną działalnością, której działanie nie obejmuje, jest transport. Natomiast
przedsiębiorcy, którzy działają nie dłużej niż 3 lata i zatrudniają mniej niż 10 pracowników, mogą otrzymać
wsparcie na doradztwo lub inwestycje w ramach działania „Mikroprzedsiębiorstwa”. Dotacja inwestycyjna
może być tu przeznaczona na utworzenie, rozbudowę lub nabycie przedsiębiorstwa, unowocześnienie
wyposażenia albo modernizację środków produkcji. Wnioski przyjmuje Toruńska Agencja Rozwoju
Regionalnego, ul. Kopernika 4. Więcej informacji można uzyskać w Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości w Czernikowie (obok Biblioteki Gminnej).
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