Świąt białych, pachnących choinka,
Skrzypiących śniegiem pod butami,
Spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
Pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek
Oraz nadzieję na Nowy Rok,
Żeby był jeszcze lepszy niż ten,
Który właśnie mija.
Życzą
Wójt Gminy Czernikowo
Zdzisław Gawroński
i Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Makowski

Aktualności:
I.

W dniu 19 grudnia 2004 r. w remizie OSP w Czernikowie odbył się koncert charytatywny zorganizowany
przez Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu „Czyż-nie” oraz Urząd
Gminy w Czernikowie. W jego trakcie prowadzona była zbiórka pieniędzy na paczki dla dzieci z najuboższych
rodzin. Akcja ta była zorganizowana już po raz trzeci. W poprzednich latach udało się dzięki niej przygotować
paczki dla kilkuset dzieci. W tym roku pomoc najuboższym rodzinom z terenu gminy zorganizowana została we
współpracy z naszą parafią, która przeprowadziła akcję pod nazwą „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”. Dzięki
temu pomoc trafiła do większej liczby potrzebujących, zawartość paczek była podobna oraz udało się uniknąć
sytuacji, że jedna rodzina otrzymała pomoc z dwóch źródeł.

II.

Władze gminy podjęły działania mające na celu zmianę projektu przebudowy drogi krajowej nr 10. Z
materiałów, które gmina dostała do zaopiniowania, wynika, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
chce zamknąć możliwość wjazdu do Czernikowa i wyjazdu z niego ulicami 3-go Maja i Szkolną. Takie
rozwiązanie w ocenie władz gminy spowoduje „zakorkowanie” centrum Czernikowa, a poza tym stworzy
zagrożenia dla życia i zdrowia jego mieszkańców szczególnie w okolicach skrzyżowania ulic Szkolnej, 3-go
Maja, Słowackiego.

III.

W dniu 9 listopada 2004 r. zakończono remont Szkoły Podstawowej w Czernikowie. W jego wyniku
wykonano osuszenie i odgrzybienie piwnic i tzw niskiego parteru, sali gimnastycznej, wymieniono podłogi oraz
drzwi w salach lekcyjnych, pomalowano salę gimnastyczną oraz klasy, wymieniono parkiet w Sali
gimnastycznej. Całkowity koszt remontu przekroczył 400.000 zł. Nie jest to niestety koniec remontów w tej
placówce. W przyszłym roku konieczne będzie bowiem przeprowadzenie remontu kominów i dachu.

IV.

Na zlecenie gminy przygotowywany jest projekt rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w Czernikowie. Konieczność wykonania takiej inwestycji wynika z faktu, że istniejąca sieć jest
przestarzała i w części zbudowana z rur azbestowych, natomiast wydajność oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej
uniemożliwia dalszy rozwój miejscowości. Władze gminy planują uzyskać środki na tę inwestycję z funduszy
strukturalnych.

V.

Opracowany został projekt stadionu sportowego z zapleczem w Czernikowie. Znajdować się on ma przy
budynku gimnazjum. W skład kompleksu sportowego ma wchodzić: boisko piłkarskie z trybunami na 300-500
osób, urządzenia do dyscyplin lekkoatletycznych oraz zaplecze składające się z szatni, sanitariatów dla
zawodników i kibiców, siłowni, a także auli do organizacji imprez sportowych i widowiskowych dla 200 osób.
Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w 2005 r. Termin zakończenia trudno określić, ponieważ będzie on
zależny od pozyskania środków „z zewnątrz” na dofinansowanie tej inwestycji.

Pomoc rolnikom z terenu gminy
w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej
Wejście Polski do Unii Europejskiej przyniosło rolnikom wiele możliwości dofinansowania produkcji.
Obecnie

największym

zainteresowaniem

cieszy

się

Działanie
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pt.”Dostosowywanie Gospodarstw Rolnych do Standardów Unii Europejskiej”. W ramach tego programu rolnik
może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 25.000 euro na inwestycje w gospodarstwie, mające na celu jego
dostosowanie do standardów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia

i dobrostanu zwierząt. Jedną z inwestycji, które można zrealizować w ramach tego działania, jest budowa płyt
obornikowych i zbiorników na gnojowicę. Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie
jest posiadanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę tych obiektów. Decyzje takie wydawane są
przez starostwa powiatowe. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie takiej decyzji poprzedzić musi jednak
uzyskanie z gminy decyzji o warunkach zabudowy. Projekt takiej decyzji dla każdego wnioskodawcy musi
opracować architekt, co jest niezwykle kosztowne i czasochłonne. Koszt takiego opracowania wynosi 427 zł
od każdej decyzji. W większości gmin czas oczekiwania na opracowanie projektu decyzji przekracza miesiąc,
a koszty jej opracowania ponosi rolnik. W przypadku naszej gminy udało czas oczekiwania skrócić do ok. 2
tygodni, a gmina z własnych środków pokrywa koszty opracowania decyzji przez urbanistę. W momencie
pisania tego artykułu wydanych lub opracowywanych jest ok. 90 decyzji o warunkach zabudowy. Wynika z
tego, że gmina wyda na ten cel blisko 40.000 zł
Rolników zainteresowanych

przedstawionym powyżej

programem informujemy, iż wnioski

będą

przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 lutego 2005 r. Pamiętać jednak
należy, iż decydujące znaczenie przy rozpatrywaniu wniosków będzie miała data ich złożenia. Ma to o tyle
istotne znaczenie, że pula środków na cały kraj wynosi 243 min EUR, co przy ilości 2.489 gmin oznacza, że
statystycznie tylko 4 rolników w gminie ma szansę otrzymać dofinansowanie.
Ponadto

informujemy

Państwa,

że

gmina

pokryła

koszty

badań

agrochemicznych

gleb

przeprowadzonych przez Okręgową Stacje Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy.

Kontynuacja gminnych inwestycji oświatowych
W poprzednim wydaniu naszego pisma informowaliśmy Państwa o inwestycjach oświatowych, które
udało się zrealizować lub rozpocząć w wakacje. W ostatnich miesiącach mijającego roku wydatki na ten cel
również pochłonęły znaczną część środków finansowych przeznaczonych na inwestycje. Należy przy tym
jednak podkreślić, że prawie wszystkie poniesione wydatki udało się sfinansować z pieniędzy pozyskanych „z
zewnątrz”.
Jak już Państwa informowaliśmy wcześniej od 1 września 2004 r. uczniowie gimnazjum uczą się w
nowym budynku. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie udało się wyposażyć szkoły w meble, niezbędny
sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne. Koszt zakupu wyposażenia przekraczał możliwości finansowe
gminy, dlatego też zwróciliśmy się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie na ten cel.
Wniosek naszej gminy został rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy na realizację tego zadania 405.000 zł.
Dzięki temu dzieci z terenu naszej gminy uczą się w szkole wyposażonej w nowoczesne meble i pomoce
naukowe.
Od 1 września 2004 r. rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące w Czernikowie. W chwili
obecnej uczy się w nim 26 uczniów. Jak każda placówka edukacyjna tak i ta nie może działać bez pieniędzy. W
związku z tym, że przy planowaniu budżetu nie było wiadomo, ilu będzie w niej uczniów, ani nawet czy uda się
ją uruchomić, nie przewidziano na ten cel środków. W celu pozyskania pieniędzy na ten cel zwróciliśmy się do
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o zwiększenie subwencji oświatowej w związku ze zwiększeniem
zadań oświatowych. W wyniku tych działań uzyskaliśmy na ten cel środki w kwocie 72.100 zł.
W dalszym ciągu są prowadzone prace przy budowie hali sportowej przy gimnazjum. Oficjalne
oddanie do użytku planowane jest w Dzień Dziecka 2005 r. Warunkiem tego jest jednak przesunięcie przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sporu środków na dofinansowanie tego zadania inwestycyjnego z 2006 na
2005 r. W tym celu Wójt wystąpił z wnioskiem do ministerstwa o zwiększenie dofinansowania na 2004 r ze

środków z lat następnych. Efektem tych działań jest uzyskanie w tym roku dodatkowo 426.500 zł na realizację
tego zadania.
W Zespole Szkół w Czernikowie oraz Szkole Podstawowej w Osówce zostały zainstalowane i
uruchomione trzy pracownie komputerowe. Zakup tego sprzętu jest efektem pozytywnego rozpatrzenia przez
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wniosku Gminy Czernikowo i został całkowicie sfinansowany ze środków
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Należy dodać, że druga z pracowni w Zespole Szkół w Czernikowie
jest nagrodą za sukces gimnazjalistów w Teleturnieju EURO-QUIZ. Obie zlokalizowano w jednej sali powstała jedna 20 stanowiskowa nowoczesna pracownia.
Jak donosiły poprzednie “Dwa Słowa” informowaliśmy Państwa, że władze gminy z myślą o dzieciach
dojeżdżających

do

szkół

oraz

pozostałych

mieszkańcach

korzystających

z

komunikacji

autobusowej

postanowiły zakupić i ustawić na terenie gminy nowe wiaty przystankowe. W listopadzie i grudniu 2004 r.
zadanie to udało się zrealizować. Nowe wiaty przystankowe przy drogach powiatowych stanęły w: Ograszce 2,
Makowiskach,

Łazach, Jackowie,

Mazowszu,

Steklinku,

Kijaszkowie.

W

najbliższym czasie

ustawione

zostaną jeszcze trzy wiaty drewniane przy drogach gminnych w: Steklinku, Kijaszkówcu, Rudnie oraz
przystanek przy Szkole Podstawowej w Mazowszu.

Podatki lokalne w 2004 r.
W dniu 7 grudnia 2004 r. odbyła się sesja Rady Gminy w Czernikowie. Jedną ze spraw, którymi zajęli się
radni było ustalenie wysokości podatków lokalnych na terenie gminy w 2005 r. Wójt Gminy Czernikowo
przedkładając projekt uchwały radnym wnioskował o podwyższenie stawek obowiązujących na terenie gminy
podatków od nieruchomości i od środków transportowych jedynie o wskaźnik inflacji tj. o 3% oraz o
pozostawienie wysokości podatku od posiadania psów w dotychczasowej wysokości. Ponadto Wójt postulował o
zachowanie obowiązujących zwolnień podatkowych. Radni przychyli się do tego wniosku. W związku z tym
wysokość stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywały w 2005 r. przedstawia się następująco:
l) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków 0,42 zł od 1 m powierzchni
b) podjeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,50 zł od
1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 0,10 zł
od 1 m powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,42 zł od 1 m powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych oraz ich części
zajętych naprowadzenie działalności gospodarczej 14,00 zł od 1 m powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 3,61 zł od 1 m powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,61 zł
od 1m powierzchni
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego 4,24 zł od 1 m powierzchni użytkowej
f) pozostałych, które są własnością emerytów, rencistów oraz podopiecznych pobierających stałe świadczenia

z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2,12 zł od 1 n\ powierzchni użytkowej.
3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-9 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych
Z podatku powyższego zwolnione zostały:
1. Budynki mieszkalne będące własnością rolników oraz emerytów i rencistów, którzy pobierają
emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego (nie dotyczy mieszkań wynajmowanych).
2. Budynki i grunty wykorzystywane na potrzeby bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa w
zakresie ochrony p pożarowej.
Wysokość podatku od środków transportowych, od pojazdów, których najwięcej jest w posiadaniu
mieszkańców gminy Czernikowo przedstawia się następująco:
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

509 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

703 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

725 zł

Jak wskazano powyżej podatek od posiadania psów pozostał w dotychczasowej wysokości i wynosi on:
a) od pierwszego psa

22,00 zł

b) od drugiego psa i każdego następnego

25,00 zł

Przypominamy jednocześnie, że podatku tego nie pobiera się:
a) z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych,
niedołężnych),
b) od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa,
c) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde
Gospodarstwo.
Na zakończenie podkreślić należy, iż wysokość podatku od nieruchomości, który będzie obowiązywał na
terenie Gminy Czernikowo w 2005 r. jest jednym z najniższych obowiązujących na terenie gmin powiatu
toruńskiego. Stawki podatku od środków transportowych są natomiast najniższe z możliwych, ponieważ
wynoszą tyle ile minimalne stawki tego podatku ustalane przez Ministra Infrastruktury.

Ach te nasze gminne drogi...
W ostatnim czasie na terenie gminy Czernikowo zostały zakończone dwa projekty modernizacji dróg
gminnych. Jednym z nich była modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej o
długości 2,035 km Jackowo - Steklinek. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 122 341,40 zł, z czego 50 875 zł
została dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Urząd Gminy wykonał również modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej o
długości 1,012 km Kijaszkowo - Rembiocha, której wartość wyniosła 53 824,70 zł. Na ten cel również
otrzymaliśmy wsparcie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 25 300 zł.
Na przyszły rok także przewidziane są inwestycje dróg dojazdowych, m. in.:
 droga w Ograszce (przy kurnikach )
 droga w Kiełpinach
 droga Szkleniec - Rumunki -Osówka
Inwestycje te polepszą infrastrukturę drogową na terenie gminy Czernikowo.
W ostatnich dniach naprawiono również drogę na Skwirynowie z uwagi na to, iż jej stan uniemożliwiał
transport dzieci z tych terenów do szkół.

Kilka słów o Gminnym Centrum Informacji...
Gminne Centrum Informacji powstało, aby umożliwić mieszkańcom dostęp do Internetu, pomagać
bezrobotnym w znalezieniu pracy (posiada bazę danych z ofertami pracy), ponadto w Centrum można
bezpłatnie skorzystać ze sprzętu komputerowego oraz poradników z zakresu tematyki ekonomiczno-prawnej,
podatków, ubezpieczeń społecznych.
Pracownicy Centrum udzielają pomocy w sporządzaniu różnych dokumentów np.: życiorysu, CV, listu
motywacyjnego, podań. Ponadto posiadają informacje dotyczące różnorodnych wniosków kierowanych do
ARiMR
np.:
Wniosek o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych,
Ułatwianie startu młodym rolnikom,
Wspieranie gospodarstw niskotowarowych,
Inwestycje w gospodarstwach rolnych.
Zapraszamy do korzystania z GCI od poniedziałku do piątku w godz. Od 8 do 18!

CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zaprasza:
osoby bezrobotne, zagrożone utratą pracy z przyczyn ekonomicznych,
absolwentów,
rolników
(do
3
ha
przeliczeniowych
),
osoby
prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy.
Świadczymy bezpłatne usługi doradcze dotyczące m.in. formalności
związanych z założeniem firmy i pozyskiwaniem źródeł finansowania
małych firm.
Osoby, które chcą założyć własną firmą oraz te, które już prowadzą
działalność gospodarczą mogą ubiegać się wsparcie w ramach
funduszy strukturalnych.

Sektorowy Program Operacyjny podzielono na tzw. działania, które oferują dotacje dla określonych podmiotów.
Wiele osób ma problem z ustaleniem, z którego programu może skorzystać. Udzielamy informacji na temat
warunków uczestnictwa w programach oraz zasad uzyskania wsparcia.
Bezrobotni, zamierzający podjąć działalność gospodarczą mogą otrzymać jednorazową dotację finansową z
Funduszu Pracy w wysokości pięciokrotnego wynagrodzenia. Również z takiej refundacji, może skorzystać
pracodawca, który utworzy miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. W tym wypadku otrzymuje dotację w
wysokości trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedno miejsce pracy.
Mali przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku nie wykazali strat oraz absolwenci i bezrobotni zamierzający
otworzyć własną firmę mogą ubiegać się pożyczkę z Funduszu Mikro. Pożyczki udzielane są na prostych
zasadach i przy formalnościach ograniczonych do minimum.
Również Bank Krajowego Gospodarstwa udziela młodym bezrobotnym łub grupie młodych bezrobotnych
chcących wspólnie założyć firmę, pożyczki na rozpoczęcie działalności oraz pracodawcom na utworzenie miejsc
pracy dla młodych bezrobotnych.
Kredyt na przedsięwzięcia z zakresu małej przedsiębiorczości można uzyskać w Gospodarczym Banku
Wielkopolskim. Kredyt przeznaczony jest na uruchomienie lub rozwój istniejących przedsięwzięć
gospodarczych albo na utworzenie nowych miejsc pracy.
Zainteresowanych szczegółowymi informacjami zapraszamy do CWP (świetlica obok Gminnej Biblioteki).

Każdy z nas z pewnością zastanawia się jak, gdzie i z kim spędzić ostatnią noc roku. Pomysłów
mamy zapewne bardzo dużo, ale który z nich wybrać? Chcielibyśmy Państwu pomóc i
przedstawić kilka interesujących propozycji. Oto niektóre z nich:

Rada

Rodziców

przy

Szkole

Podstawowej im. Tony Halika w Osówce organizuje bal sylwestrowy; bilety wstępu w
cenie 85 zł od osoby; organizatorzy zapewniają dobrą zabawę od godziny 2000 - 500, ciepłe i
zimne zakąski, symbolicznego szampana oraz napoje chłodzące

Rada

Rodziców

przy

Szkole

Podstawowej im. H. Sucharskiego w Mazowszu serdecznie zaprasza na szampańskiego
sylwestra 2004/2005; cena balu 70 zł od pary w tym zimne zakąski, kawa, herbata, barszcz
czerwony, szampan oraz zespół muzyczny. Zaczynamy od godziny 2000.

Dyrekcja

Szkoły

Podstawowej

w Makowiskach jest organizatorem balu sylwestrowego, którego koszt wynosi 130 zł od pary;
zapewniają gorące i zimne dania, napoje, szampana. Atmosferę będzie umilał zespół z Lipna.

Dyrekcja

Zespołu

Szkół

w Czernikowie zaprasza na bal sylwestrowy, który odbędzie się w budynku Gimnazjum o
godzinie 1900. Zapewnione są: ciepłe i zimne dania oraz napoje, lampka szampana,
czteroosobowy zespół muzyczny a także miła atmosfera. Całkowity koszt imprezy wynosi 150 zł
od pary.

Koło Gospodyń Wiejskich
zaprasza na bal sylwestrowy; cena wstępu wynosi 150 zł od pary w tym oferują ciepłe i zimne
dania, napoje, alkohol, orkiestra. Dodatkową atrakcją są poprawiny 1 stycznia 2005 roku o
godzinie 1600. Cała impreza odbędzie się w remizie OSP w Czernikowie.

Ochotnicza

Straż

Pożarna

w Osówce organizuje sylwestra, który odbędzie się w remizie OSP. Koszt balu wynosi 20 zł od
osoby w tym zespół muzyczny natomiast dania i napoje we własnym zakresie. Początek balu o
godzinie 1900.

Kilka słów na temat Świąt Bożego Narodzenia
Dużymi

krokami zbliża się okres Bożego Narodzenia, czas oczekiwania przyjścia na
świat Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Każdy z nas czeka na ten moment z niecierpliwością.

Najbardziej

uroczystą chwilą Świąt Bożego Narodzenia jest niewątpliwie wigilijna
wieczerza. Według staropolskiej tradycji w większości domów zachowywanej po dziś dzień,
do Wigilii zasiadano z chwilą ukazania się pierwszej gwiazdki na niebie, wypatrywanej
zwykle przez najmłodszych członków rodziny. Wigilijny posiłek zaczyna się od dzielenia
białym opłatkiem, który jest symbolem pojednania i składania sobie życzeń na przyszły rok.
Wieczerza składa się z 12 potraw. Na Kujawach i Pomorzu tradycyjnym daniem jest karp,
zupa grzybowa, barszcz z uszkami, zupa owocowa, ryby.

Innym

zwyczajem świątecznym jest przystrajanie choinki. Któż z nas nie wspomina
z dzieciństwa oczekiwania na tę chwilę, gdy w Wigilię cała rodzina przystrajała ozdobami
zielone drzewko. To wówczas czuliśmy, że wchodzimy w zaczarowany świat, gdzie
wszystko staje się dobre...
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