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Budżet gminy na 2013 rok
Na XX sesji w dniu 31 stycznia 2013
roku Rada Gminy Czernikowo przyjęła
jednogłośnie budżet gminy na rok 2013.
Zakłada on dochody gminy w kwocie
30 131 105 zł, o ponad 2 mln zł mniejsze
niż w roku 2012. Wydatki ustalono w wysokości 32 031 105 zł, czyli o niecałe 5 mln
mniejsze niż w roku ubiegłym. Zaplanowany deficyt budżetowy - 1 900 000 zł - zostanie sfinansowany pożyczką z WFOŚiGW
na IV etap przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Czernikowie.
Najwyższe wpływy, bo stanowiące
50,9 % dochodów budżetowych, podobnie
jak w latach poprzednich pochodzić będą
z subwencji otrzymywanych z budżetu
państwa. Łącznie jest to kwota 15 324 765
zł, w tym subwencja oświatowa wynosząca 9 782 782 zł i subwencja wyrównawcza
5 378 934 zł. Planowane dochody z podatków od osób prawnych i fizycznych przyniosą wpływy w wysokości 5 678 446 zł, tj.
18,8% budżetu gminy. Zakładane tu dochody są wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o 630 000 zł. Zaplanowane wpływy z podatków: rolnego, od nieruchomości,
leśnego, od czynności cywilnoprawnych,
od środków transportowych, od spadków
i darowizn, mandatów oraz odsetek to suma
3 088 000 zł. W tym dziale są też wpływy
z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatków dochodowych (PIT, CIT) w wysokości 2 450 446 zł.
Bardzo dużo środków zewnętrznych
wpłynie do budżetu na złożone projekty
o dofinansowanie na działania „twarde”
i „miękkie”. Przyjęta do budżetu na 2013
rok kwota z tego tytułu wynosi 4 944 439
zł, co stanowi 16,4% całości dochodu. Na
inwestycje już przyjęte do budżetu pozyskano 4 683 379 zł środków zewnętrznych.
Czekają kolejne zadania inwestycyjne, na
które mamy już przyznane dotacje w kwocie
2 398. 834 zł. Bardzo chciałbym, aby w tym
roku wykorzystać dofinansowanie inwestycji drogowych, na które obecnie brakuje
udziału własnego gminy. Są do zrealizowania m.in. drogi w ramach NPPDL w Czernikowie, Kijaszkowie i Makowiskach, gdzie
koszt budowy to 3 891 000 zł (dofinansowanie 1 946 000 zł) oraz w ramach dawnego FOGR droga w Ograszce (szacowany
koszt ok. 500 000 zł - dofinansowanie ok.
120 000 zł). Będę czynił wszelkie starania, aby
te zadania zrealizować, choćby częściowo.
Podjąłem kroki, by odzyskać podatek VAT
z przeprowadzonych wcześniej inwestycji
w ramach PROW oraz zmienić wysokość

dofinansowania np. w programie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu…”. Mam
też nadzieję, że mieszkańcy gminy Czernikowo będą sumiennie płacić należne podatki. Działania te są w interesie nas wszystkich
dla dobra i rozwoju gminy Czernikowo.
Największą pozycją w wydatkach budżetu w tym roku jest finansowanie oświaty i wychowania. Zaplanowano tu kwotę
11 686 982 zł oraz 100 000 zł rezerwy celowej,
co stanowi 36,8% wydatków budżetowych
(w roku 2012 - 30,3%). Niestety z roku na
rok ubywa uczniów, a koszty rzeczowe i płacowe znacznie wzrastają. 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 oraz utrzymanie przedszkoli. Pomimo tego, że na sfinansowanie zadań
bieżących w oświacie zostały dołożone dodatkowe środki, zapewne nie wystarczy ich
na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Gmina
podobnie jak w latach ubiegłych czyni starania o pozyskanie dodatkowych funduszy
na remonty i drobne inwestycje. W zeszłym
roku dołożyliśmy na wydatki związane
z oświatą z własnych środków 773 301 zł.
Na drugiej pozycji są środki przeznaczone na zadania inwestycyjne w kwocie
8 344 200 zł, tj. 26,1% wydatków budżetowych. W ciągu roku kwota ta się zwiększy, po
pozyskaniu dodatkowych pieniędzy. Jest to
kolejny rok bardzo dużych nakładów na poprawę infrastruktury w gminie Czernikowo.
Mimo tak znaczących środków nie ma możliwości na realizację wszystkich potrzebnych
w gminie zadań. Inwestycje zostaną omówione szczegółowo w osobnym artykule.
Trzecią w kolejności pozycję w wydatkach budżetu gminy stanowi pomoc
społeczna. Jest to istotny udział, bo wynosi 13,8% budżetu w kwocie 4 426 833
zł. Wydatki w tej pozycji na pewno jak co
roku wzrosną do kwoty ok. 5 mln zł o dodatkowe dotacje (stypendia szkolne, zasiłki stałe, dożywianie uczniów itp.). W tym
dziale mieszczą się świadczenia rodzinne,
zasiłki stałe i celowe, pomoc w naturze,
dożywianie uczniów. W ostatnich latach
wzrastają galopująco wydatki na odpłatność za pobyt w DPS i usługi opiekuńcze
dla podopiecznych GOPS-u. Ostatnio rząd
nałożył na gminy kolejne zadania bez przekazania środków np. na instytucję asystenta rodzinnego. Zmienione od 2010 roku
przepisy nakładają też na gminy obowiązek
własnego udziału finansowego w wysokości

20% w stypendiach socjalnych dla uczniów.
W budżecie przeznaczono także środki na: oświetlenie uliczne (263 290 zł),
modernizację i utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, żużel, kamień –
259 040 zł), realizację programu „Przez
aktywność do integracji…” (215 710 zł).
Po raz kolejny w budżecie gminy zaplanowano kwotę 270 318 zł na wydatki
funduszu sołeckiego. Jego wysokość, wyliczona na podstawie ustawy, jest różna dla
poszczególnych sołectw i zależy głównie
od ilości mieszkańców sołectwa. Środki
funduszu zgodnie z ustaleniami rad sołeckich, przeznaczone zostaną na utrzymanie dróg (125 074 zł), chodniki (30 360 zł),
przystanki autobusowe (7 000 zł), place zabaw (59 981 zł), festyny (19 742 zł) i inne.
W wydatkach budżetu gminy na rok
2013 są także środki między innych na:
- utrzymanie urzędu gminy, rady, sołtysów,
straży gminnej, promocję gminy;
- kulturę, w tym biblioteki;
- kulturę fizyczną i sport;
- utrzymanie jednostek OSP;
- utrzymanie świetlic;
-szkołęmuzycznąiutrzymanieorkiestrydętej;
- badanie gleb, pomoc dla rolników;
- dożynki gminne i festyny;
- schroniska dla zwierząt;
- prace interwencyjne;
- opracowanie studium, decyzji o warunkach zabudowy.
W tym roku, zgodnie z zaleceniami RIO, nastąpiła zmiana finansowania Gminnego Zakładu Komunalnego. Zaplanowano w zakładzie
budżetowym dochody i wydatki na poziomie
2 710 730 zł. Największymi wpływami do
budżetu zakładu są wpływy za wodę i ścieki
(1 496 940 zł) oraz dotacja przedmiotowa z gminy (575 180 zł). W wydatkach
GZK najwyższe koszty stanowi utrzymanie hydroforni i oczyszczalni ścieków
(1 439 600 zł), utrzymanie zakładu (895 940 zł) oraz utrzymanie wysypiska śmieci (537 520 zł).
Przyjęty budżet gminy ulega w ciągu roku zmianom, ponieważ w części
oparty jest na szacunkach. Najczęściej
ulega zwiększeniu o dodatkowe dochody, co powoduje także wzrost wydatków.
W ostatnich latach budżet gminy Czernikowo znacznie wzrastał na koniec roku,
zwiększały się też wydatki inwestycyjne.
Zapewne będzie tak także w tym roku.

Zdzisław Gawroński
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Gmina Czernikowo na tle innych gmin
Przedstawiam niektóre dane finansowe gmin powiatu toruńskiego i sąsiednich w latach 2008-2011 na podstawie
danych z Biuletynów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Tabela pierwsza i druga przedstawia strukturę dochodów i wydatków gmin. Jak można, zauważyć udział dochodów własnych
Gminy Czernikowo jest najniższy i niestety w ostatnich latach spada do 17,2 % w 2011 roku. Wzrastają nam dotacje celowe, w tym
inwestycyjne, w 2011 roku do poziomu 36,6 %, jest to najwyższa wartość wśród przedstawianych gmin. W wydatkach budżetu
wzrasta nam systematycznie udział na inwestycje, a spada udział na wynagrodzenia. W 2011 roku wydatki inwestycje stanowiły
35,5 % i były poza gminą Wielka Nieszawka najwyższe wśród wymienionych. Niestety, przy niskich dochodach własnych, mimo
bardzo dużych kwot pozyskanych na inwestycje, wzrasta nam zadłużenie przeznaczane na dołożenie do udziału własnego gminy
w projektach.
Na podstawie tabel 1 i 2 można także wyliczyć, jaką kwotę (w wartościach bezwzględnych) w danej gminie, w poszczególnych
latach wydano na inwestycje. Dla przykładu w Czernikowie w 2010 roku wydatki budżetowe wynosiły 31 675 000 zł, udział inwestycji 34,3% - to daje kwotę 10 865 tys. zł (31675000x0,343=10865000). W latach następnych wydatki te wynosiły: w 2011 r.
– 12 563 000 zł (35.5%), w 2012 r. – 12 055 000 zł (32,6%). Dla porównania w gminie X przy wydatkach budżetowych 20.000.000
zł, inwestycje stanowią 9% wydatków, co daje kwotę 1 800 000 zł na wydatki inwestycyjne (20000000x0,09=1800000).
Tabele trzecia i czwarta przedstawiają strukturę dochodów i wydatków w złotych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jak
widać, chociaż dochody własne powoli wzrastają, to jednak są najniższe z przedstawianych tu gmin, np. Wielka Nieszawka ma dochody własne 4-6 razy wyższe. Nasza gmina ma wydatki inwestycyjne jedne z wyższych. Mimo bardzo dużej dotacji w 2011 roku
na inwestycje, nie wystarcza to jednak na wydatki inwestycyjne. Widać to, gdy porównamy dane w 4 tabeli, gdzie do dochodów
własnych dodać należy dotacje na inwestycje, daje to kwotę niższą niż wysokość wydatków inwestycyjnych.
tab. 3

tab. 4

5 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO
tab. 1
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Gmina Czernikowo na tle innych gmin. Podatki od nieruchomości
Tabela piąta przedstawia poszczególne pozycje podatku od nieruchomości i rolnego w latach 2012 i 2013
w okolicznych gminach. Stawki podatkowe Gminy Czernikowo mieszczą się pośrodku poziomu stawek
przyjętych w innych samorządach.
Ustalone nowe podatki oraz rozpoczęta weryfikacja złożonych deklaracji podatkowych, zapewne zwiększy
dochody własne.
Wyższe dochody plus pieniądze
pozyskane z projektów pozwolą dokończyć rozpoczęte już inwestycje
oraz rozpocząć nowe np. rozbudować
Szkolę Podstawową w Czernikowie.
Państwo zmieniając ustawę o finansach publicznych podjęło działania
ograniczające samorządom przygotowanie budżetów od 2014 roku.
Wprowadzono ustalanie własnego
wskaźnika spłaty rocznych zobowiązań gmin, wymusza to konieczność
wzrostu dochodów, aby móc zachować możliwości inwestycyjne. Dochodzą do tego kolejne obciążenia
przerzucane na samorządy np. 20 % udziału w stypendiach socjalnych, nie doszacowana subwencja oświatowa. To powoduje, że już obecnie, wiele gmin rezygnuje
z projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich, ponieważ nie posiada środków na wkład własny.
Podatków nikt z nas nie lubi płacić, ale niestety są one nieuniknione. W przypadku Gminy Czernikowo nie są one „przejadane”, a dobrze lokowane na rozbudowę infrastruktury, co roku kilkanaście milionów złotych trafia na poprawę warunków życia w gminie. Mam nadzieję, że większość Mieszkańców naszej gminy to zauważa.

Zdzisław Gawroński

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”
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.
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 społecznej, 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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Dlaczego Gmina Czernikowo emituje obligacje ?
Nowa ustawa o finansach publicznych
(27 sierpnia 2009 r.) wprowadza stopniowo
kolejne ograniczenia finansowe na sektor
publiczny. Te restrykcyjne przepisy dotykają
najbardziej samorządów, co powoduje cięcia
budżetowe, ograniczenie wydatków na inwestycje i wzrost biurokracji. Wprowadzono
zapisy o rozbudowanej kontroli zarządczej;
konieczności przygotowania do każdego budżetu samorządu wieloletniej prognozy finansowej; maksymalnej 80% dotacji z budżetu
państwa dla gmin (dlatego musimy dokładać
20% do stypendiów socjalnych dla uczniów).
Limity zadłużenia jednostek samorządu
terytorialnego regulują obecnie artykuły 169
i 170 ustawy o finansach publicznych. Art.
169 mówi, że łączna kwota przysługujących
w danym roku budżetowym kosztów obsługi
zadłużenia nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów
jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast art. 170 stanowi, że łączna kwota długu
JST na koniec roku budżetowego nie może
przekroczyć 60% wykonanych dochodów
ogółem tej jednostki w roku budżetowym.
Od 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie
ostatnia zmiana w ustawie o finansach publicznych. Tu decydujący jest nowy art. 243,
który mówi, że organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że
w roku budżetowym oraz w każdym roku
następnym po roku budżetowym relacja
łącznej kwoty przypadających w danym roku
budżetowym kosztów obsługi zadłużenia
nie może przekroczyć wysokości wskaźnika
obliczonego wg wzoru podanego w ustawie.
Możliwość spłaty określonej wielkości zadłużenia jako procentu dochodów ogółem
jest uzależniona od uzyskanych nadwyżek
operacyjnych (dochody bieżące minus wydatki bieżące) oraz od wielkości sprzedaży
majątku w poprzednich 3 latach. Wynika
z tego, że samorząd przez kolejne 3 lata powinien zarabiać na możliwość spłaty zadłużenia
w czwartym roku. Lata 2011- 2013 to czas
ogólnego kryzysu i dużej ilości pozyskanych
przez gminę środków unijnych na inwestycje,
więc trudno wypracować znaczącą nadwyżkę.
Roczna zdolność kredytowa gminy Czernikowo wyliczona wg wskaźnika z art. 243 ustawy w 2014 roku wynosi 7,7 % dochodów. Natomiast fizycznie, wskaźnik obsługi zadłużenia
gminy jest poniżej dotychczasowego 15% progu i wynosi 11,5% dochodów, brakuje 3,8% do
pokrycia nowego wskaźnika. Zachodzi więc
potrzeba konsolidacji długu, dzięki czemu

można zmienić czasową strukturę finansowania, wydłużyć średnią zapadalności długu
i obniżyć wskaźnik łącznej obsługi zadłużenia zgodnie z nowymi wskaźnikami obsługi
długu. Rok obecny jest ostatnim rokiem dla
możliwości poprawy wskaźnika zadłużenia.
Można to zrobić np. poprzez emisję obligacji.
Niska nadwyżka operacyjna w naszej gminie ma kilka przyczyn, między innymi:
• niskie dochody własne, znacznie niższe niż
w innych gminach,
• w 2010 i 2011 roku nie wzrosły nawet
o współczynnik inflacji podatki od nieruchomości,
• gmina przeznacza ogromne środki na inwestycje, sięgające kilkunastu milionów złotych rocznie, gdzie w wielu gminach jest to
nawet kwota poniżej 1 mln.
Na 2010 rok nie ustalono nowych stawek
podatku, ponieważ uznaliśmy z poprzednią
radą gminy, że należy odłożyć wprowadzenie podatku od nieruchomości dla rolników
i zniesienie ulg podatkowych dla emerytów.
W nowo podjętej uchwale podatkowej, zgodnie
ze stanowiskiem RIO, tego typu ulg nie można było zachować w dotychczasowej formie.
Na 2011 rok także nie ustalono nowych stawek podatkowych, ponieważ
podczas pierwszych posiedzeń „nowej”
rady gminy, w grudniu 2010 roku, nie było
„atmosfery” na zajęcie się tym tematem.
Kilka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą złożyło zaniżone deklaracje podatkowe. Jest też kilkanaście
podmiotów, które działają gospodarczo od
kilku lat, a nie złożyły do tej pory żadnej
deklaracji. Rozpoczęliśmy podjęcie odpowiednich działań, które ten stan zweryfikują.
Inwestycje w tak dużej skali (w ostatnich
latach średnio ok. 35% wydatków budżetu) są ogromnym obciążeniem dla budżetu
gminy. Pozyskujemy bardzo dużo środków
zewnętrznych, jednak do każdego projektu
konieczny jest finansowy udział własny (średnio ok. 50%). Poza tym środki z dofinansowania spływają do samorządów nawet po
roku od zakończenia realizowanego zadania.
Gmina Czernikowo w ostatnich latach
ma 100% skuteczność w przyznawaniu dofinansowania na składane projekty. Składamy
ich dużo, tam gdzie pojawia się możliwość
pozyskania środków na działania inwestycyjne („twarde”) i społeczne („miękkie”). Szkoda tylko, co podkreślam od wielu lat, że to
nie my mamy wpływ na ustalenie zakresów
konkursów, przez to nie możemy ściśle realizować naszych inwestycyjnych priorytetów,

korzystając z dofinansowania (np.: drogi, rozbudowa szkoły, itp.). Gdybyśmy jednak mieli
czekać na unijne środki wiernie pokrywające
się z naszymi kluczowymi potrzebami, robilibyśmy niewiele. A tak składamy wniosek za
wnioskiem i infrastruktura gminy znacząco
się rozwija. Nie są dostępne środki zewnętrzne na wiele potrzebnych w gminach działań np. drogi osiedlowe, budowę przeszkoli.
Emisja obligacji pozwoli gminie Czernikowo odblokować budżet. Spłaty rat kapitałowych będzie można przeznaczyć na wydatki
inwestycje, które w tym roku wynoszą ponad
8,3 mln zł (26,2% budżetu). Na podstawie
uchwał budżetowych na rok 2013 gmin powiatu toruńskiego i sąsiednich przyjęte w nich
kwoty na wydatki majątkowe wynika, że nasza gmina po raz kolejny jest liderem. Analizując dane można stwierdzić, że tylko gmina
Łysomice więcej środków przeznaczyła na
inwestycje niż gmina Czernikowo. W innych
gminach, nawet większych samorządach, są to
kwoty niższe lub znacznie niższe (4-5 krotnie).
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy w uchwale z dnia 18 lutego 2013 roku
wydała pozytywną opinię o możliwości wykupu obligacji komunalnych emitowanych
przez Gminę Czernikowo w kwocie 8.070.000
zł. Skład Orzekający po przeanalizowaniu danych zawartych w budżecie na 2013 rok oraz
w Wieloletniej Prognozie Finansowej stwierdza, że Gmina Czernikowo zabezpieczyła
środki na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych
oraz na wykup obligacji. RIO wyliczyła, że
poziom spłaty zadłużenia z kosztami obsługi
zadłużenia (odsetki) wyniesie w 2013 r. 3,6%.
Świadczy to dobrej kondycji finansowej Gminy
Czernikowo na tle wielu innych samorządów.
Planujemy emisję obligacji na kwotę 8.070
tys. zł, w rozbiciu na 5 serii w roku 2013 o łącznej wartości 7 460 tys. zł i w 2014 - 1 seria 610
tys. zł. Wykup obligacji nastąpiłby w latach
2020 r. – 1 500 tys. zł, 2021 r. – 1 000 tys. zł, 2022
r.- 2 000 tys. zł, 2023 r. – 2 000 tys. zł, a w 2024
r. - 610 tys. zł, choć może nastąpić to wcześniej.
Emisja obligacji jest pewnym nowatorskim działaniem, coraz powszechniej stosowanym przez wiele samorządów w Polsce,
chociaż mniej przez gminy z naszego regionu.
Jednak przy obecnej restrykcyjnej polityce finansowej rządu, ta decyzja jest konieczna dla
utrzymania wysokiego poziomu inwestycji
z maksymalnym wykorzystaniem pozyskanych już środków zewnętrznych. Warunkuje
to dalszy dynamiczny rozwój naszej gminy.

Zdzisław Gawroński
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Informacje o obligacjach
Art. 4 ust. 1 Ustawy o obligacjach
z dnia 29 czerwca 1995 roku stwierdza, że obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii,
w którym emitent stwierdza, że jest
dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego
świadczenia.
Główne cechy obligacji:
• każda seria obligacji ma jeden własny termin zapadalności (wykupu)
i oprocentowanie,
• każda seria spłacana jest jednorazowo w terminie zapadalności (do
tego czasu płacone są tylko odsetki),
• odsetki są oparte o WIBOR 6M
lub 12M + marża inwestorska,
• obligacje komunalne mają formę
zdematerializowaną i są przechowywane przez depozytariusza (zazwyczaj bank lub dom maklerski pełniący
jednocześnie funkcję agenta emisji)
jako zapis komputerowo – księgowy,
• zawierają możliwość wcześniejszego wykupu,
• w procesie emisji występuje Gwarant – bank, który gwarantuje objęcie
emisji, jeśli nie znajdą się inni inwestorzy.
Podstawy prawne emisji obligacji regulują ustawy: o finansach publicznych; o obligacjach; o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego;
o samorządzie gminnym; o regionalnych izbach obrachunkowych.
W Polsce ok. 20% samorządów
wyemitowało obligacje. Z naszej okolicy obligacje emitował kilka lat temu
i będzie także w tym roku powiat toruński.
Jest wiele korzyści związanych
z emisją obligacji:
• uproszczone procedury, swoboda
w ustalaniu warunków emisji, możliwość negocjacji,
• brak
nadmiernego
obciążania wskaźników, przy obligacjach spłaca się raty odsetkowe, na koniec ratę kapitałową,
• większe
bezpieczeństwo
niż
w przypadku kredytu, karencja
w spłacie kapitału nawet 10 lat,
• są bardziej elastycznym źródłem
finansowania niż kredyt, samorząd
sam określa kształt programu, możliwy jest wcześniejszy wykup danej serii
i jednoczesna emisja nowej w to miejsce, jeżeli jest to dla JST korzystne,
emisje mogą być realizowane szybko,
• długi okres zapadalności spłat kapitału na określony czas.
Zgodnie z ustaloną praktyką
cele obligacji mogą być następujące: inwestycyjne, restrukturyzacja
zadłużenia, spłaty rat kredytowych

i wykupu zapadających obligacji,
prefinansowanie inwestycji realizowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej. Emisja obligacji może być
w trybie oferty prywatnej lub oferty
publicznej. Emisja wymaga przeprowadzenia odpowiedniej procedury.
W celu przeprowadzenia emisji
obligacji należy wykonać następujące
kroki:
1. uchwalenie budżetu i wieloletniego planu inwestycyjnego zawierający
deficyt mogący być pokryty w formie
kredytu lub obligacji,
2. przeprowadzenie analizy mającej
na celu zbadanie zdolności kredytowej jednostki i możliwości emisji obligacji,
3. ustalenie wielkości, struktury
i sposobu emisji (oferta publiczna lub
prywatna),
4. podjęcie uchwały Rady jednostki
samorządu terytorialnego dot. emisji
obligacji,
5. uzyskanie opinii RIO w sprawie
możliwości wykupu obligacji,
6. sprzedaż ( plasowanie) emisji.
Informację przygotowano wykorzystując opracowanie Dragon Partners
Sp. z o.o.

Zdzisław Gawroński

Perły Samorządu 2012 – wójt Zdzisław Gawroński na 15 miejscu
Redakcja Dziennika Gazety Prawnej zorganizowała ogólnopolski ranking
“Perły Samorządu 2012”, który jest pewnym rozwinięciem rozpoznawalnego
już w środowisku samorządowym projektu “Europejska Gmina - Europejskie
Miasto”. Uwzględnienie w rankingu jest
niezwykle prestiżowe – z przyjemnością
informujemy więc, że udało się to Gminie Czernikowo i wójtowi Zdzisławowi
Gawrońskiemu.

W klasyfikacji „Najlepszy włodarz
gminy wiejskiej” wójt znalazł się na
piętnastym miejscu, wspólnie z trzema
innymi głowami samorządów. W rankingu wyróżniono 45 gmin wiejskich,
w tym tylko trzy z naszego województwa
(oprócz gminy Czernikowo także gminy
Cekcyn oraz Koneck).
Ideą przedsięwzięcia było wybranie
5 najlepszych prezydentów, 10 burmistrzów i 15 wójtów oraz odpowiednio

w ramach 5, 10 i 15 miejsc, gmin wiejskich, miast poniżej 100 tys. mieszkańców i miast powyżej 100 tys. mieszkańców wyróżniających się szczególną
działalnością w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska
oraz turystyki, sportu i rekreacji. Wybór
odbył się w skali kraju. Informacje zbierane były przez kilka ostatnich miesięcy.

P.P.
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Kryteria dochodowe
w ramach pomocy
społecznej
Z dniem 1 października 2012 r. weszło
w życie Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń z pomocy społecznej. Ostatnia
weryfikacja tych podstawowych dla wsparcia
socjalnego wskaźników miała miejsce w 2006
roku. Po powyższej zmianie prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której
dochód nie przekracza kwoty 542 zł, zwanej
dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 456 zł, zwanych dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
3) rodzinie, której dochód nie przekracza
sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej
jednego z powodów wymienionych w art. 7
pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej tj. między innymi ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych
i wielodzietnych, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej itp. lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie
pomocy.
W efekcie wprowadzonych zmian zwiększyła się liczba osób uprawnionych do świadczeń pieniężnych, wzrosły również kwoty
udzielanych świadczeń tj. zasiłki stałe i zasiłki
okresowe.
M.S.

„Przez aktywność do integracji w gminie Czernikowo” – edycja 2013
W roku 2013 kolejna grupa klientów
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czernikowie weźmie udział w projekcie
pod nazwą „Przez aktywność do integracji
w gminie Czernikowo” realizowanym przez
GOPS nieprzerwanie od 2008 r. Projekt
współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób
i rodzin korzystających z pomocy społecznej
w szczególności z powodu bezrobocia lub nieaktywności zawodowej, niepełnosprawności
oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego zwłaszcza z rodzin, gdzie występują złożone problemy w prawidłowym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
oraz gdzie istnieje podejrzenie występowania
elementów przemocy.
W 2013 r. działaniami projektu objętych
zostanie 37 osób – bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zameldowanych na
terenie gminy Czernikowo, korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej, będących
w wieku aktywności zawodowej (są to podstawowe kryteria udziału w projekcie).
Dla uczestników projektu w roku 2013
przewidziano następujące działania:
1) 11 bezrobotnych kobiet skierowanych
zostanie w ramach kontraktu socjalnego do

uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji
Społecznej, gdzie realizować będą indywidualny program zatrudnienia socjalnego trwający
6 miesięcy (zajęcia obejmują kurs integracyjny,
kurs interpersonalny, kurs aktywnego poruszania się po rynku pracy, teoretyczne szkolenie
zawodowe oraz praktyczną naukę zawodu);
2) 18 matek opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi skierowanych zostanie
do uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji
Społecznej odbywających się na terenie gminy
Czernikowo przez okres 6 miesięcy (zajęcia
obejmują szkołę rodzica, zajęcia integracyjno-wzmacniające oraz poradnictwo dostosowane do potrzeb uczestniczek);
3) 8 kobiet, w rodzinach których występuje
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza z rodzin, gdzie występują
złożone problemy w prawidłowym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
oraz gdzie istnieje podejrzenie występowania
elementów przemocy, objętych zostanie Programem Aktywności Lokalnej (zajęcia obejmują spotkania grupy wsparcia, doradztwo
zawodowe, szkołę rodzica oraz asystenturę
rodzinną dla jednej z dysfunkcyjnych rodzin).
Rekrutacja uczestników projektu przewidziana jest na kwiecień 2013 r. Zapraszamy
wszystkie chętne osoby, które spełniają wymienione powyżej kryteria uczestnictwa do
udziału w projekcie. Bliższe informacje uzyskać można w Ośrodku – pokój nr 1.

M.S.

Medale „Za zasługi dla obronności kraju” dla pani Tucholskiej i pani Araśniewicz
W podzięce za wkład swych potomków
w liczebność żołnierzy służby zasadniczej
Helena Tucholska oraz Barbara Araśniewicz
zostały uhonorowane złotymi medalami „Za
zasługi dla obronności kraju”.
Pani Tucholska ze Steklina-Kolonii może
poszczycić się pięcioma synami (Zygmunt,
Władysław, Stanisław, Hieronim i Franciszek),
którzy pełnili zasadniczą służbę wojskową.
Ich ojcem był nieżyjący już Stanisław Tucholski. Zamieszkała w Steklinie Pani Araśnie-

wicz dochowała się aż szóstki synów, którzy
także odbyli służbę (Dariusz, Jacek, Robert,
Cezary, Przemysław – żołnierz zawodowy,

Łukasz). Ich ojcem był Stanisław Araśniewicz.

P.P.
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Inwestycje gminne w 2013 roku
Tak jak w latach poprzednich, tak i w 2013
roku gmina Czernikowo realizować będzie
inwestycje na różnych tematycznie płaszczyznach, wykorzystując przy tym dofinansowania z zewnątrz. Sporą część stanowić będą
przedsięwzięcia zapoczątkowane w latach ubiegłych, nie zabraknie jednak projektów wdrażanych w ciągu kilku najbliższych miesięcy.
W końcowej fazie realizacji znajduje się
zadanie „Przebudowa i rozbudowa sieci
wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV” – największa w historii
gminy inwestycja, która pochłonęła prawie
11,65 mln zł (przy dofinansowaniu w ramach RPO WK-P w wysokości 7,21 mln zł).
Przedmiotem projektu była 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. Etap
objął ulice: Targową, Zajączkowo, Wiśniową,
Polną i Chabrową. Z rozliczeniowego punktu
widzenia przedsięwzięcie zostanie zakończone
w roku przyszłym.
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego pozwolą także kontynuować „Rozbudowę Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt
dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby
szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”,
której całkowita wartość wynosi 2,67 mln zł.
W ramach przedsięwzięcia powstaje 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.
W tym roku zapoczątkowane zostaną prace w ramach „Przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie”,

której koszt całkowity wynieść ma 3,36 mln
zł. Część prac związana z termomodernizacją placówki zostanie wsparta środkami RPO
WK-P w wysokości 0,95 mln zł. Termomodernizacyjne przedsięwzięcie obejmie także
budynek Gminnego Zakładu Komunalnego.
W jego wyniku GZK zostanie ocieplony z użyciem styropianu i wełny mineralnej z wykończeniem, montażem nowej bramy warsztatowej oraz wymianą okna. W zakresie budynku
Szkoły Podstawowej planuje się montaż pieców na ekogroszek, grzejników płytowych,
ocieplenie sali gimnastycznej na bazie płyt
styropianowych, oklejenie stropodachu styropapą z wykończeniem i montażem nowej
instalacji odgromowej.
„Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy
socjoterapeutycznej na Centrum Integracji
Kulturalnej w miejscowości Czernikowo”
to projekt, który w znakomitym stopniu podniesie gminną ofertę lokalową w zakresie kultury. W rezultacie realizacji zadania powstanie
dwukondygnacyjny obiekt przystosowany do
organizacji wydarzeń kulturalnych, w którym
znajdą się m.in. sale spotkań, smaków, śpiewu
oraz zajęć warsztatowych. Dzięki temu wszystkie organizacje i podmioty, pragnące skorzystać z lokalowego zaplecza, zyskają optymalne
warunki do realizacji swych przedsięwzięć.
Całkowity koszt projektu to 0,57 mln zł przy
dofinansowaniu na poziomie 0,3 mln zł.
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 zadania beneficjenci otrzymali zestawy
komputerowe i zostali użytkownikami wybudowanej na potrzeby projektu sieci internetowej. Przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w gminie
Czernikowo – krok w przyszłość” warte jest
3,85 mln zł.
Już po raz czwarty gmina Czernikowo z powodzeniem wnioskowała o środki w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Tym razem pod ocenę wojewódzkich ekspertów poddano projekt „Rozwój infrastruktury drogowej poprzez przebudowę
drogi gminnej nr 101136C w m. Makowiska, drogi gminnej nr 101107C w m. Kijasz-

kowo oraz dróg gminnych nr 10164C i nr
101170C w m. Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi
nr 2047C, nr 2042C i nr 2044C”. Całość warta jest 3,89 mln zł, natomiast dofinansowanie
wynosi niemal 1,95 mln zł. Inwestycja zakłada
budowę trzech odcinków drogowych: drogi
w Makowiskach, prowadzącej od zjazdu z drogi Osówka-Makowiska w kierunku Kiełpin
o łącznej długości ponad 1,15 km z wykonaniem zjazdów, poboczy, przepustów, montażem barier energochłonnych oraz oznakowaniem, drogi w Kijaszkowie w kierunku stawów
rybnych o długości 0,845 km z wykonaniem
chodnika, zjazdów, zatoki autobusowej, poboczy, przepustów rurowych nad zjazdami oraz
oznakowaniem i ustawieniem wiaty autobusowej, a także ciągu komunikacyjnego ulicy
Strumykowej w Czernikowie o długości prawie 0,75 km z wykonaniem chodników, zjazdów, poboczy, barier wygradzających, progu
zwalniającego oraz modernizacją oświetlenia
i oznakowaniem. Inwestycja zajęła 5 miejsce
na liście rankingowej Urzędu Wojewódzkiego.
Mamy nadzieję, że uda się także zrealizować infrastrukturalny projekt drogowy
w Ograszce w ramach dawnego FOGR-u.
Planowana wartość zadania to 0,5 mln zł przy
szacunkowym dofinansowaniu w kwocie ok.
0,12 mln zł.
Aktywność gminy jako wnioskodawcy
w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych w dalszym ciągu jest wyraźna. Na ocenę oczekują cztery przygotowane w ramach
PROW inwestycje, dotyczące przebudowy
i zmian sposobu użytkowania remiz OSP
w Makowiskach, Osówce i Witowężu oraz
budowy świetlicy wiejskiej w Steklinie.
W ramach tzw. „małych projektów” złożono
wnioski na wyposażenie Centrum Integracji
Kulturalnej oraz adaptowanej na świetlicę
wiejską remizy OSP w Czernikowie. W kolejce na realizację w 2014 roku czekają także
zatwierdzone już przez Urząd Marszałkowski
projekty „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy
sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości
Czernikowo – etap V” oraz „Budowa oświetlenia hybrydowego w ramach przebudowy
dróg na terenie Gminy Czernikowo”, a także
podlegający ocenie projekt „Utworzenie targowiska stałego wraz z parkingami w miejscowości Czernikowo”. Miejmy nadzieję, że
uda się zrealizować jak najwięcej.
P.P.
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Świadczenia rodzinne - zmiany od 1 stycznia 2013 r.
Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) jest
uzależnione od kryterium dochodowego,
które wynosi 1.922 zł w przeliczeniu na osobę
w rodzinie. Do systemu świadczeń rodzinnych
wprowadzono specjalny zasiłek opiekuńczy
oraz zmieniono zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje
osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub znaczny stopień
niepełnosprawności.
Ocena, czy w indywidualnej sprawie dotyczącej ustalenia prawa do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego miała miejsce faktyczna
rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, należy do kompetencji organu
właściwego. Również ocena, czy w indywidualnej sprawie ustalona faktyczna rezygnacja
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
związana była z koniecznością sprawowania

opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem
potwierdzającym niepełnosprawność lub
znaczny stopień niepełnosprawności, należy
do kompetencji organu właściwego. Specjalny
zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki
w przeliczeniu na osobę nie będzie przekraczał
kwoty 623 zł. Wysokość specjalnego zasiłku
opiekuńczego wynosi 520 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
4) innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie
podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej w celu sprawowania
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności

łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji.
Od 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność
osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18 roku
życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25
roku życia.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego
została ustalona na kwotę 620 zł miesięcznie.
Zgodnie z przepisami przejściowymi nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych
osoby uprawnione do świadczenie pielęgnacyjnego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2012 roku zachowują
prawo do tego świadczenia w dotychczasowej
wysokości do dnia 30 czerwca 2013 roku.
M.R.

Razem Łatwiej

Sposób na nudę i aktywizację
Działające od czerwca 2011 r. stowarzyszenie „Razem łatwiej” może pochwalić się
realizacją kolejnego projektu współfinansowanego prze Unię Europejską – „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Makowiskach
oraz organizacja zajęć sportowo-edukacyjnych

dla lokalnej społeczności”. W ramach projektu zakupiono sprzęt sportowy i świetlicowy
pozwalający uatrakcyjnić zajęcia dla lokalnej
społeczności. Zakupiono stół bilardowy i tenisowy oraz 25 różnych gier planszowych. Świetlica, w ramach partnerstwa ze szkołą podstawową, jest czynna w poniedziałki i środy.

W ramach realizowanego projektu
w dniach 6-9 grudnia 2012 r. odbył się turniej
gier świetlicowych. Chętni przystąpili do rywalizacji w czterech dyscyplinach. Były to rozgrywki w tenisie stołowym, bilardzie, bule oraz
szachach. Rywalizacja przebiegała w sportowej
atmosferze. Na zwycięzców czekały puchary
i dyplomy.
Spotkanie pokoleń
Po raz kolejny nasi drodzy seniorzy uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym. W atmosferę zbliżających się Świat Bożego Narodzenia
wprowadziło zebranych przedstawienie przygotowane przez uczniów szkoły. Spotkanie
było okazja do rozmów, wspomnień, wspólnego śpiewania kolęd, podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie nawzajem życzeń.
Członkowie stowarzyszenia “Razem łatwiej” oraz mieszkańcy Makowisk i Kiełpin
spotkali się w szkole z okazji Tłustego Czwartku. Spotkanie połączone było z degustacją
wykonanych w naszych domach pączków,
chruścików i innych specjałów. Czwartkowy
wieczór był także kolejną okazją do rozmów
i wspomnień oraz planów na przyszłość.
Informacje o działalności stowarzyszenia
są dostępne na stronie internetowej www.razemlatwiej.org.pl.
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Przypominamy o obowiązkach właścicieli zwierząt domowych
Zgodnie z Uchwałą nr XIX/148/12
Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Czernikowo w Rozdziale
5 zapisano:
„Obowiązki osób utrzymujących
zwierzęta domowe, mających na celu
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku:
§ 20.1. Właściciele zwierząt domowych
lub opiekunowie zwierząt z obowiązani
są do stałego dozoru oraz zachowania
środków ostrożności zapewniających
ochronę przed zagrożeniem bądź uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do

wspólnego użytku.
2. Do obowiązków właścicieli i opiekunów zwierząt należy w szczególności:
1) w odniesieniu do psów:
a) prowadzenie psów w miejscach publicznych wyłącznie na uwięzi, a psów
niebezpiecznych dodatkowo w kagańcu,
b) reagowanie w sytuacjach powodujących zakłócenia spokoju, porządku, bądź
ciszy nocnej wywołanego uporczywym
wyciem i szczekaniem psa,
c) umieszczenie w widocznym miejscu,
przy wejściu na teren nieruchomości,
odpowiedniej informacji - w przypadku
posiadania psów agresywnych.
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt
domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) natychmiastowe usuwanie zanieczysz-

czeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych
i innych terenach przeznaczonych do
wspólnego użytku.
3) przestrzeganie zakazu wyprowadzania
zwierząt domowych na:
a) tereny rekreacyjne,
b) boiska szkolne,
c) inne miejsca oznaczone zakazem.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone na peryferiach gminy, w miejscach
mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że właściciel lub opiekun psa
ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.”
Prosimy pamiętać o powyższych obowiązkach.
M.G.

Waloryzacja emerytur i rent rolnych od 1 marca 2013 r.
Od 1 marca 2013 r. świadczenia emerytalno-rentowe przysługujące do 28 lutego
2013 r. podlegają waloryzacji wskaźnikiem
waloryzacyjnym wynikającym z ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz.
1227 z późn. zm.), wynoszącym 104,0%.
W KRUS waloryzacja obejmie około 1,3
mln świadczeń.
Od dnia 1 marca 2013 r. najniższe świadczenia zostaną podwyższone o 4,0%. Kwota
najniższej emerytury pracowniczej wynosi
zatem 831 zł 15 gr miesięcznie (brutto). Do
tej kwoty wzrasta również od 1 marca 2013
r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej. W konsekwencji, od 1 marca 2013 r.
zostaną podwyższone wszystkie emerytury
i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane
na dzień 28.02.2013 r.
Waloryzacja emerytur i rent rolniczych
polegać będzie na przemnożeniu kwoty
emerytury podstawowej, wynoszącej 831 zł
15 gr, przez wskaźnik wymiaru indywidualnie ustalony dla każdego świadczenia.
Wobec powyższego, w wyniku waloryzacji
od 1 marca 2013 r.:
• renta socjalna wynosi 698 zł 17 gr. Łączna wysokość renty socjalnej, jak również
renty rodzinnej rolniczej, nie może przekroczyć 1.662 zł 30 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 83
zł 12 gr). Od tak ustalonej kwoty zostanie

potrącona zaliczka na podatek dochodowy
i odliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne;
• dodatek pielęgnacyjny (z wyjątkiem dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za
całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, który wzrośnie do
kwoty 305 zł 25 gr), a także dodatek za tajne
nauczanie, zostanie podwyższony do 203 zł
50 gr;
• dodatek kombatancki, podobnie jak
maksymalna wysokość świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom
górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej, oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, wzrasta
do 203 zł 50 gr;
• dodatek kompensacyjny po waloryzacji
wyniesie 30 zł 53 gr;
• wzrasta również wysokość ryczałtu
energetycznego - do 165 zł 71 gr miesięcznie;
• dodatek dla sieroty zupełnej wyniesie
382 zł 50 gr.
W związku ze zmianą najniższej emerytury, zasiłek macierzyński, przysługujący
w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej, wzrasta od 1 marca br. do wysokości 3.324 zł 60 gr. Zasiłek pogrzebowy pozostanie w wysokości 4.000 zł. Nie zmieni
się również wymiar zasiłku chorobowego,
wynoszącego 10 zł za 1 dzień czasowej niezdolności do pracy.

Od 1 marca 2013 r. dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych
przez emerytów i rencistów wyniosą odpowiednio:
• 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.583 zł 30 gr (przychody do tej
kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń
emerytury/renty),
• 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 4.797 zł 40 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie
emerytury/renty),
• przychody pomiędzy kwotą 2.583 zł 30
gr a 4.797 zł 40 gr powodują zmniejszenie
emerytury lub renty maksymalnie o 549
zł 12 gr; w przypadku renty rodzinnej, do
której uprawniona jest jedna osoba, kwota
maksymalnego zmniejszenia wynosi 466 zł
78 gr.
W przypadku emerytów, którzy ukończyli wiek emerytalny określony w art. 19
ust. 1a i 1b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu
na osiąganą przez nich kwotę dodatkowych
przychodów. W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega
część uzupełniająca rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym oraz rent rodzinnych rolniczych.
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„Kalectwo nie oznacza przegranego życia”
Rozmowa ze Zbigniewem Krzemińskim, radnym gminy Czernikowo

„Dwa Słowa”: Jest Pan najbardziej doświadczonym z radnych, nieprzerwanie
pełniąc swą funkcję już szóstą kadencję.
W czym leży recepta na konsekwentne poparcie wyborców obszaru Liciszew i Kijaszkowa?
Zbigniew Krzemiński: Tradycję działalności w samorządzie gminnym wyniosłem
z przykładu działalności mego ojca Ryszarda Krzemińskiego. Był on radnym najpierw w Gromadzkiej Radzie w Mazowszu,
następnie w Gminnej Radzie Narodowej
w Czernikowie - do czasu przejścia na emeryturę pełnił te funkcje przez 30 lat. To właśnie przykład działalności społecznej ojca
na rzecz swojego środowiska spowodował,
że postanowiłem kontynuować jego działalność. Oczywiście o wybór na każdą kolejną kadencję Rady Gminy musiałem sam
zabiegać, starając się dobrze wykonywać tę
funkcję. Bez pozytywnej oceny mojej działalności nie byłyby możliwe kolejne elekcje.
Mieszkańcy Kijaszkowa, Kijaszkówca i Liciszew mogli zaobserwować, że moje działania w Radzie Gminy mają na względzie
słuszne interesy mieszkańców naszego terenu. Konsekwentnie zabiegam o poprawę
stanu dróg, boisko w Liciszewach, doprowadzenie wody poprzez umowę ze Zbójnem, itp.
„DS”: Jak ocenia Pan działalność samorządu gminnego Czernikowa na przestrzeni
już niemal ćwierćwiecza jego istnienia?
Czy każda kolejna kadencja stanowiła krok
naprzód, czy bywały lepsze i gorsze okresy
funkcjonowania Rady i całego samorządu?
Z.K.: Obserwując działanie samorządu, zarówno jako mieszkaniec gminy i radny mający wpływ na podejmowane zamierzenia,
mogę potwierdzić widoczne zmiany, stały
rozwój infrastruktury drogowej, ulic, chodników, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Widoczne są nowe inwestycje w zakresie
szkolnictwa, budowa obiektów sportowych,
świetlic oraz remont Urzędu Gminy. Rozwiązano w zadowalający sposób dowóz
dzieci do szkół. Ostatnie kadencje Rady,
po wejściu do Unii Europejskiej i zyskaniu
możliwości korzystania z dotacji unijnych,
można zaliczyć do lepszych okresów. Stale
zauważalny jest postęp w realizacji zadań
stawianych samorządowi przez mieszkańców gminy.
„DS”: Co dzięki członkostwu w Radzie
Gminy chce Pan w obecnej kadencji osią-

gnąć dla swoich wyborców? Jakie cele,
choćby infrastrukturalne, stawia Pan sobie
jako przedstawicielowi społeczeństwa?
Z.K.: Podstawowe zadania, jakie chciałbym
zrealizować dla wyborców, to poprawa jakości dróg gminnych z Kijaszkowa do Trutowa i z Kijaszkowa do Rembiochy, remont
świetlicy w Liciszewach, zachowanie walorów turystycznych (szczególnie terenów
wokół jezior), ogrodzenie i modernizacja
boiska w Liciszewach.
„DS”: Jest Pan reprezentantem nie tylko
mieszkańców północno-wschodnich sołectw gminy, ale także niepełnosprawnych.
Stanowi Pan znakomity wzór na to, jak
pomimo losowych niedogodności można aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej
społeczności. Czy stara się Pan w pewien
sposób dać przykład, że niepełnosprawność
nie musi wcale narzucać barier nie do pokonania?
Z.K.: Działając w Radzie staram się dostrzegać problemy nie tylko moich wyborców,
ale wszystkich mieszkańców gminy. Z uwagi na osobistą sytuację – osoby niepełnosprawnej od lat poruszającej się wyłącznie
na wózku inwalidzkim – w sposób szczególny jestem zainteresowany środowiskiem
osób niepełnosprawnych i ich potrzebami.
Uważam, że tylko dzięki postawie otoczenia, rodziny, przyjaciół i nauczycieli osoby
niepełnosprawne mogą znaleźć odpowiednie pole dla swej aktywności. Cieszy mnie,
że za moim przykładem inni nie zamykają
się w czterech ścianach, ale wychodzą do
otoczenia. Swoją działalnością staram się to
ułatwić. Z powodzeniem zabiegałem o budowę podjazdów do budynków dotychczas
niepełnosprawnym niedostępnych (podjazd przy kościele oraz szkole w Mazowszu,
gdzie umożliwił on niepełnosprawnym dostęp do urn wyborczych).
W działalności na rzecz niepełnosprawnych
kieruję się mottem Świętego Pawła: „Przejdę przez ten świat tylko jeden raz, dlatego
cokolwiek mogę zrobić dobrego lub jakąkolwiek komukolwiek wyświadczyć przysługę – niech uczynię to teraz, niech tego
nie odkładam ani nie zaniedbuję – bo nie
będę szedł tą drogą nigdy więcej”. Staram
się zabiegać o pełne wykorzystanie rehabilitacji społecznej przez niepełnosprawnych,
o dostęp do wszystkich świadczeń materialnych i finansowych w ramach instytucji
państwowych, fundacji i samorządu terytorialnego. Kalectwo nie oznacza przegranego

życia. Nieważne, czy człowiek ma dwie ręce
czy nie ma ich w ogóle, czy porusza się na
wózku czy o kulach. Ważne, jak wiele chce
w życiu osiągnąć. Każde życie może być fascynujące i potrzebne.
„DS.”: Czy wszystkie wolne chwile poświęca Pan dla dobra rodziny i na działalność
radnego, czy może posiada Pan zainteresowania wykraczające poza domowe ognisko
i posiedzenia Rady Gminy?
Z.K.: Postępująca niepełnosprawność znacznie ograniczyła możliwość uprawiania
hobby. W dalszym ciągu jestem myśliwym
i członkiem PZŁ, ale nie jestem w stanie stawiać się na polowaniach. Pozostają mi tylko spotkania przy ognisku, na które wciąż
jestem zapraszany i chętnie biorę w nich
udział. Drugim moim hobby od lat było
grywanie w kapelach weselnych, do czego
zachęcił mnie i przyuczył ojciec Ryszard.
Przez 26 lat miałem zaszczyt grać z muzykami z Czernikowa, H. Studzińskim, W.
Kaliszewskim z Mazowsza, W. Zimolągiem
i Z. Witkowskim ze Steklina. Grałem na
saksofonie i trąbce. Obecnie grać nie jestem
w stanie, ale wciąż interesuję się muzyką,
gromadzę nagrania, teksty i nuty (także
mojego ojca). Mam nadzieję, że będę mógł
przekazać je w dobre ręce.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę dużo zdrowia wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

P.P.
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„Nie myślałam, że sesje Rady wywołują tyle napięć i emocji”
Rozmowa z Bogumiłą Lewandowską, radną gminy Czernikowo
„Dwa Słowa”: Jako radna reprezentuje Pani
okręg Osówki – okręg bardzo rozległy terytorialnie i liczebny. Ta kadencja jest Pani pierwszą
w strukturach Rady – w jaki sposób udało się
Pani przekonać do siebie wyborców i jakie wyniosła Pani pierwsze wrażenia z jej posiedzeń?
Bogumiła Lewandowska: Wynik, jaki osiągnęłam w ostatnich wyborach, był dla mnie
pozytywnym zaskoczeniem. Myślę, że wyborcy oczekiwali zmian w strukturach Rady
Gminy, a z naszego klubu kandydowały nowe
postacie, dla których był to pierwszy kontakt
z lokalną polityką. Pewien wpływ na mój sukces może mieć również fakt, iż przed laty radnym z okręgu Osówki był mój ojciec i sprawdzał się na tym stanowisku. Moje wrażenia
z pierwszych sesji były mieszane. Nie myślałam, iż sesje Rady Gminy wywołują tyle napięć
i emocji.
„DS”: Czy łatwo jest radnemu - nowicjuszowi
wdrożyć w życie swoje pomysły i przekonać
pozostałych członków do swoich racji i wagi
potrzeb regionu, który się reprezentuje?
B.L.: Wiadomo, że nowemu radnemu –
zwłaszcza z klubu opozycji – trudno jest przeforsować własne pomysły. Mogę jednak liczyć
na pomoc bardziej doświadczonych kolegów
z naszego klubu. Muszę również podkreślić coraz lepszy kontakt oraz współpracę ze
wszystkimi radnymi - zwłaszcza komisje mają
merytoryczny przebieg i udaje się na nich wypracować kompromis.
„DS”: Czy sposób funkcjonowania Rady

Gminy pokrył się z Pani przewidywaniami
i oczekiwaniami?
B.L.: Pierwszy rok pracy rady stanowił realizację budżetu oraz decyzji podjętych przez
poprzednią radę. Obecnie możemy zgłaszać

własne wnioski do budżetu, jednak niektóre
decyzje podejmuje się z ciężkim sercem –
mam tu na myśli uchwały dotyczące opłat oraz
podatków. To stanowi niewdzięczną stronę bycia obiektywnym radnym.
„DS”: Jakie potrzeby mają mieszkańcy okręgu,
który Pani reprezentuje? Do czego Pani dąży
dla swoich wyborców?

B.L.: Okręg, z którego kandydowałam, jest
trudnym terenem ze względu na duży obszar i rozproszenie mieszkańców. W terenach
o rozproszonej zabudowie mieszkańcy liczą
przede wszystkim na poprawę infrastruktury drogowej. W tej materii można ostatnio
zauważyć pewną poprawę, którą widać przy
okazji „akcji zima” - przejezdność dróg jest
zadowalająca. Obecnie Rada Gminy ma możliwość wyodrębniania funduszy sołeckich.
W sprawie ich wykorzystania będę starała się
współpracować z sołtysami z mojego rejonu.
Mieszkańcy Osówki liczą na modernizację remizy OSP oraz rozbudowę chodników. Mam
nadzieję, że jeszcze kilka lat będzie funkcjonować przedszkole, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Postaram się również
wspierać Ochotnicza Straż Pożarną oraz Radę
Rodziców z naszej szkoły.
„DS.”: Czy poza działalnością zawodową
i społeczną wystarcza Pani czasu na własne
zainteresowania? Jak gospodaruje Pani wolne
chwile?
B.L.: Tych wolnych chwil mam niewiele. Pracuję zawodowo, z mężem prowadzimy również gospodarstwo rolne. Większość czasu
staram się poświęcać swoim trzem córeczkom
oraz mężowi. Propagujemy raczej czynny wypoczynek na łonie natury. Staramy się także
całą rodziną spędzać urlop, z reguły nad Bałtykiem.
P.P.

Ferie z Bogiem w Czernikowie

					
Parafialny Zespół Charytatywny w dniach
21-26 stycznia po raz kolejny zorganizował
,,Ferie z Bogiem” dla dzieci z czernikowskiej

parafii. Zajęcia przygotowane przez opiekunów odbywały się w salce parafialnej. Uczestniczyło w nich ponad 30 dzieci, nad których
bezpieczeństwem czuwali wychowawcy.
Odbywały się, m.in. zajęcia plastyczne,
zręcznościowe, konkursy, gry planszowe oraz
quizy łączące rozrywkę z edukacją. Dzieci poznały także tajniki origami. Były też zabawy na
śniegu - lepienie bałwana i ,,bitwa” na śnieżki,
zorganizowane zostało ognisko. Najmłodsi
mieli wypełniony czas, ale zawsze znalazły
moment na modlitwę. Dzieci odwiedził również św. Mikołaj. Hitem okazał się wyjazd do
Centrum Nauki Kopernik do Warszawy oraz
zwiedzanie starówki. Pomimo dużego mrozu
i padającego śniegu wszyscy bawili się świetnie
i ze smutkiem opuszczali stolicę.
Podczas ferii panie przygotowywały dzieciom posiłki oraz desery. 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 nich
jednak największym wyrazem wdzięczności
były uśmiechy na twarzach maluchów.
5 stycznia odbyła się organizowana po raz
kolejny przez Parafialny Zespół Charytatywny
Choinka dla dzieci. Zabawę poprzedziła msza
święta oraz koncert rodzinnego śpiewania
kolęd. W tym roku, pomimo mało zimowej
pogody, zabawa była wyśmienita. Rozdanych
zostało prawie 270 mikołajowych paczek,
przygotowanych dzięki sponsorom, którym
bardzo serdecznie dziękujemy. Oprawą muzyczną oraz konkursami zajął się Wodzirej
„Bano – Show”.
Zespół Charytatywny dziękuje wszystkim
ludziom dobrej woli, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do przebiegu naszych
przedsięwzięć.

Zespół Charytatywny
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„Stanie na czele sołectwa
daje dużo możliwości”

Rozmowa z Markiem Dejewskim, sołtysem Osówki

„Dwa Słowa”: Pana poprzednik pełnił funkcję
sołtysa Osówki przez wiele lat i wydaje się, że
również Pana pozycja w społeczności lokalnej
jest niezagrożona. Czy łatwo jest przekonać do
siebie mieszkańców Osówki i sporego bądź co
bądź obszaru pozostałej części sołectwa, czy
może aby zostać wybranym na sołtysa należy
sprostać wysokim oczekiwaniom wyborców?
Marek Dejewski: Funkcja sołtysa powróciła
do mojego domu rodzinnego, ponieważ mój
dziadek był sołtysem wsi Osówka w latach

powojennych. Czy moja
pozycja jest niezagrożona?
Ciężko powiedzieć, bo zawsze może się znaleźć kontrkandydat, lecz niech się liczy
z tym, że jest to tylko funkcja
społeczna, wymaga pracy
społecznej i zaangażowania.
Mieszkańcy widzą, że władze gminy starają się o dobro mieszkańców, powstają nowe drogi asfaltowe,
powstał plac zabaw. Widać,
że sporo inwestuje się w sołectwie, ale także na terenie
całej gminy. Myślę, że łatwiej
jest przekonać do siebie
mieszkańców, gdy dużo się robi na terenie wsi.
„DS”: Czy stanie na czele sołectwa daje spore
możliwości w zakresie decydowania o jego
przyszłości, czy funkcja ta ma jednak głównie
reprezentatywny charakter?
M.D.: Zgadzam się z tym, że stanie na czele
sołectwa daje dużo możliwości. Niedawno
powstał fundusz sołecki, który jest pomocny
w rozwiązywaniu niedużych problemów na
terenie sołectwa. Dzięki niemu powstał w zeszłym roku plac zabaw przy Szkole Podstawo-

Strażackie „walne” w Mazowszu
– ślubowanie młodzieżówki

wej w Osówce, który okazał się bardzo trafnym wyborem dla dzieci szkolnych i nie tylko.
„DS”: Czego oczekuje Pan od władz gminy dla
Osówki? Jak wykorzystuje Pan kolejne środki
płynące z funduszu sołeckiego?
M.D.: Od władz gminy oczekuję dalszej owocnej współpracy i finansowego wsparcia. Fundusz Sołecki w tym roku został przeznaczony
na budowę chodnika od skrzyżowania dróg
w stronę sklepu GS-u i dalej, aż do zakrętu.
Zostanie także zakupiona wiata przystankowa.
Niewielką część funduszu przeznaczyliśmy na
zorganizowanie festynu w Osówce.
„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?
M.D.: Nie jest mi łatwo znaleźć czas na działalność społeczną, ponieważ prowadzę średniej
wielkości gospodarstwo rolne. Dobra organizacja pracy oraz pomoc żony pozwala znaleźć
czas na pełnienie tej funkcji. Odpoczynek i relaks znajduję w gronie rodzinnym z dziećmi.
P.P.

Z udziałem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP Zdzisława Gawrońskiego 9 marca 2013 roku
w Wiejskim Domu Kultury odbyło się walne zebranie
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazowszu.
W spotkaniu uczestniczyli strażacy-ochotnicy oraz
radny okręgu mazowieckiego, Tadeusz Ziółkowski.
Tradycyjnie już zebraniem pokierował honorowy prezes jednostki druh Włodzimierz Zglinicki. Po
sprawozdawczych przemowach prezesa Wojciecha
Pietruszewskiego, naczelnika Marcina Luberackiego,
skarbnika Kazimierza Krasińskiego oraz członka komisji rewizyjnej Karola Grodzickiego strażacy przyznali zarządowi absolutorium za 2012 rok. Jednym
z kluczowych punktów zebrania było jednakże ślubowanie, które złożyła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, znajdująca się pod opieką druha Grodzickiego
oraz nauczyciela miejscowej szkoły Ryszarda Osińskiego. W trudnych czasach ochotniczego uczestnictwa
w strażackich inicjatywach drużyny młodzieżowe są
dla jednostek skarbem i nadzieją na przetrwanie. Miejmy nadzieję, że najmłodsi członkowie OSP Mazowsze
będą dynamicznie się rozwijać w oparciu o strażacki
honor i dobro jednostki.
P.P.
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Karnawałowo w SP Osówka

Akademia środowiskowa na 150-lecie powstania styczniowego
W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie
odbyła się rocznicowa akademia z okazji 150-rocznicy powstania styczniowego.
Wcześniej uczniowie śpiewali i mówili powstańcze pieśni oraz inscenizowali obrazy
A. Grottgera. W scenerii prac plastycznych
pieśń powstańczą zaśpiewała nasza absolwentka Joasia Kaczmarkiewicz. Następnie wystąpił zespół “Słowiańskie głosy”
z kolędami w wielu językach. Dyrektor D.
Chrobak przedstawił pokaz multimedialny
o powstaniu w sztuce, o powstaniu na zie-

mi dobrzyńskiej, a dzieci z zespołu PICOLO SP Czernikowo zaprezentowały pieśni
z okresu powstania styczniowego.
Prezentacja jest dostępna na stronie
internetowej gminy. Chcemy uczcić tych
mieszkańców, którzy brali udział w powstaniu. Mamy prośbę o wszelkie informacje na
temat losów mieszkańców gminy i okolicy
biorących udział w powstaniu (Ignacym
Szczawińskim, Jankowskich i innych).

Tradycją się stało, że w styczniu Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Tony
Halika w Osówce organizuje dla swoich podopiecznych ,,Zabawę Karnawałową”. Podczas
tegorocznego balu czekało na dzieci sporo
atrakcji. Na początku grupa maluchów z oddziału przedszkolnego pod opieką p. Ewy
Brochockiej przedstawiła tradycyjną jasełkę.
Następnie na pięknie przystrojonej sali odbyła się zabawa taneczna dla dzieci, połączona
z wieloma konkursami. Zaproszeni goście,
rodzice i dziadkowie mogli skorzystać z punktu garmażeryjnego, gdzie serwowano własne
wypieki oraz ciepłe i zimne napoje. Punktem
kulminacyjnym tego dnia była wizyta św. Mikołaja, który rozdał okolicznościowe paczki.
Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym za okazałą pomoc. W przyszłym roku
będzie podobnie ,,superowo”, a może i lepiej.
Najbliższa impreza dla dzieci w Osówce to
,,Obchody Dnia Dziecka” – tradycyjnie w Wilczych Kątach u Państwa Cichoszewskich.

Ewa Haraszkiewicz, Anna Dejewska

D. Chrobak

Sukces licealistów w konkursie interdyscyplinarnym
Dnia 9 lutego 2013 r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Toruniu odbył się I Wojewódzki Konkurs
„Scena interdyscyplinarna” z udziałem
trzyosobowych drużyn uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa.
Konkurs był objęty patronatem przez Urząd
Marszałkowski w Toruniu oraz Wydział Fizyki i Astronomii UMK. Wśród uczestniczących drużyn znaleźli się uczniowie naszego
liceum: Anna Maćkiewicz, Paulina Szulc
i Karol Gałkowski. Uczniowie rozwiązywali
zadania problemowe z fizyki i nauki o języku.
Następnie zaprezentowali wcześniej przygotowane przez siebie krótkie filmy amatorskie
z życia wielkich uczonych. Nasi licealiści nagrali krótki film o życiu Demokryta, starając
się uchwycić wagę jego odkryć naukowych.

Wśród jury znaleźli się specjaliści z różnych dziedzin wiedzy: dr Józefina Turło z Instytutu Fizyki UMK, doradca metodyczny
z język polskiego Katarzyna Fiałkowska i teatrolog Agnieszka Piasecka. Nasza drużyna
rywalizowała ze szkołami toruńskimi i w starciu tym zdobyła III
miejsce. Warto dodać,
iż w gronie zwycięzców znaleźli się przede
wszystkim maturzyści,
a naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas
młodszych, co niewątpliwie jest dodatkowym
sukcesem. Jak podkreślali jurorzy konkursu

w swoim werdykcie zadania zaproponowanego w części pisemnej były na poziomie maturalnym, a filmy przygotowano w sposób profesjonalny.
S.J.

17 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

Powiatowy festiwal piosenki „Śpiewajmy razem”
W dniu 16.02.2013 r. w Chełmży odbył się XII festiwal piosenki „Śpiewajmy razem”. Naszą gminę i czernikowską placówkę w kategorii szkół podstawowych reprezentował zespól
PICOLO oraz trzy solistki z SP Czernikowo. Zespół otrzymał
wyróżnienie, a Klaudia Pokorzyńska zajęła III miejsce, natomiast w kategorii gimnazjum uczennica z ZS Czernikowo A.
Tarnowska zdobyła nagrodę główną, a Aleksandra Pryl zajęła I miejsce. Obydwie dostały się do eliminacji wojewódzkich.
II miejsce zajęła A. Tarnowska, III – Karolina Markowska.

Wydarzyło się w Mazowszu…

„Razem łatwiej”
Czym można zająć się w ponure, jesienne
popołudnie? Nauczycielki Szkoły Podstawowej w Mazowszu zaprosiły swoje koleżanki ze
szkół podstawowych naszej gminy pracujące
z dziećmi w klasach I – III na spotkanie robocze, które odbyło się 22 listopada w Wiejskim
Domu Kultury w Mazowszu. Wiele uwagi
poświęcono tematowi związanemu z udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej; wymiana doświadczeń, współpraca z rodzicami, interpretacja przepisów
prawa, sposoby prowadzenia dokumentacji –
to tylko niektóre zagadnienia poruszane przez
uczestniczki. Ustalono także terminy konkursów gminnych dla najmłodszych („Promyczek”, „Wiewiórka”).
Sympatycznym elementem szkolenia było
wspólne wykonywanie ozdób bożonarodzeniowych. Nie zabrakło tematów do rozmów,
każda szkoła jest inna, w każdej jest coś godnego pokazania – warto więc tę formę współpracy rozwijać.
„Śpiewaj i tańcz Ziemio cała dla Jezusa”
Ciepłe, kolorowe i różnorodne były tegoroczne Jasełka, przygotowane i zaprezentowane przez uczniów mazowieckiej szkoły.
16 grudnia sala Wiejskiego Domu Kultury
w Mazowszu zapełniła się licznie przybyłymi
gośćmi. Mali aktorzy w barwnych kostiumach,

w świątecznej scenerii, przykuwali uwagę widzów, a pomyłki w wypowiadanych kwestiach
wywoływały uśmiechy i gromkie brawa.
Świąteczne życzenia dzieciom i wszystkim
obecnym złożyli wójt Zdzisław Gawroński
i Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Padlewska. Po przedstawieniu można było obejrzeć i kupić za niewielką sumę ozdoby choinkowe wykonane przez uczniów, rodziców
i nauczycieli.
„Polska droga do demokracji” – IV Gminny
Historyczny Turniej Pokoleń
Pod powyższym tytułem odbył się 1 lutego IV Gminny Konkurs Historyczny. Po raz
drugi natomiast miał on formułę Turnieju
Pokoleń; drużyny szkolne tworzyli: uczeń,
jedno z rodziców i jedno z dziadków. Po raz
pierwszy wśród uczestników (10 ekip) były
dwie drużyny gimnazjalne. Zadania (było
ich osiem) dotyczyły naszej historii tuż po II
wojnie światowej, a także lat 1980-1989 i nie
należały do najłatwiejszych: test wyboru, krzyżówka, puzzle, odgadywanie tytułów i nazwisk
reżyserów filmów polskich oraz tytułów piosenek po obejrzeniu i wysłuchaniu fragmentów,
układanie jadłospisu w oparciu o kartki żywnościowe. Zawodnicy podchodzili do nich
z powagą, skupieniem, ale też niektóre zadania
traktowali z humorem i przymrużeniem oka.
Wójt Gminy Zdzisław Gawroński i Przewod-

nicząca Rady Gminy Jadwiga Padlewska zasiedli w Loży Sprawiedliwych, oceniając niektóre
z zadań. Po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniono zwycięzców. To Angelika Wnuczyńska,
Zbigniew Wnuczyński i Mariusz Lewandowski (SP Mazowsze). Drugie miejsce zajęli Dawid Michałkiewicz, Magdalena Michałkiewicz
i Marcin Michałkiewicz (Gimnazjum), a trzecie - Natalia Wierzbicka, Janusz Wierzbicki
i Piotr Wierzbicki (SP Osówka). Wszystkie
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Gminę
i WSHU Czernikowo. Serdecznie dziękujemy
za wsparcie finansowe, za przygotowanie ekip
i tak liczne uczestnictwo w tegorocznej edycji.
„Sto lat! dla Babć i Dziadków”
Mnóstwo, mnóstwo Gości miały 7 lutego
dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III.
Zaprosiły bowiem Babcie i Dziadków na uroczyste spotkanie z okazji Ich święta, które, ze
względu na ferie zimowe, można było uczcić
dopiero wówczas. Także „unijne przedszkolaki” przygotowały dla swoich Babć i Dziadków
spotkanie przy muzyce i ciastku. Występy,
upominki, piękne życzenia - w niejednym babcinym oku zakręciła się ze wzruszenia łezka.

K. Blonkowska, A. Kopaczewska
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Czernikowscy Odyseusze
w Finale Ogólnopolskim
Odysei Umysłu 2013
Odyseja Umysłu to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie
międzynarodowego konkursu, w którym
co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata.
Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
Celem konkursu jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Dzieci i młodzież uczą się
kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując się w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli
takich, które rozwiązać można na wiele
sposobów.
Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć
– rozwiązania oryginalne i efektywne
zarazem. Odyseusze działają w duchu
innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Stoją
przed nimi wyzwania, które wymagają
łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni,
nauki i sztuki, rąk i umysłów.
Grupa czernikowskich Odyseuszy,
pod patronatem Czernikowskiego Stowarzyszenia Czyż-Nie i przy wsparciu
Urzędu Gminy w Czernikowie, w tym
roku również przystąpiła do konkursu
i przygotowała rozwiązanie problemu
„Zawiłości normalności”. Przedstawienie na eliminacjach w Poznaniu zostało
wysoko ocenione przez jurorów, podobnie jak Zadania Spontaniczne i Styl, tym
samym drużyna zajęła pierwsze miejsce
w swojej kategorii wiekowej i obecnie
przygotowuje się do Finałów Ogólnopolskich w Gdańsku.
Odyseusze to Bernadeta Marchlewska, Alicja Grzywińska, Marta Masalska,
Julia Pospiech, Weronika Paul, Karolina
Strychalska i Daria Grodzińska. Trenerami grupy są Marzena Szarszewska, Beata
Siekierska i Dorota Pucińska.
B.S., M.S., D.P.

Zimowisko w SP Czernikowo
W dniach 14-16 stycznia odbyło się kolejne zimowisko w SP Czernikowo pod hasłem
„ŚLADY - Ślady po powstaniu styczniowym,
Ślady i tropy (Myśliwi -dzieciom)”.
Dzięki środkom z kwesty “Czyż-nie warto
zostać św. Mikołajem w gminie Czernikowo”,
funduszy z Urzędu Gminy oraz zaangażowaniu grupy nauczycieli i myśliwych z koła
BAŻANT można było zorganizować para-harcerskie zimowisko w SP Czernikowo.
W przedsięwzięciu brało udział ponad pół
setki osób, głównie dzieci zaangażowane społecznie. Tworzyły zastępy: Panterki, Pszczółki,
Wiewiórki, Sokoły, Bażanty. Zajmowaliśmy się
poszukiwaniem śladów po powstaniu styczniowym i śladów walki o Polskę (nagrobek powstańca w Czernikowie, pomnik w lesie, mapa
ziemi dobrzyńskiej - bitwa pod Nietrzebą,
ślady we Włocławku - muzeum historyczne,
katedra, pomnik; Grottger; prace plastyczne).
Z myśliwymi byliśmy na dokarmianiu zwierzyny w paśniku na Wałach, rozpoznawaniu
tropów i śladów zwierząt (lisy, zające, wiewiórki, sarny, jelenie, gryzonie itp.), na ognisku
w lesie, malowaliśmy nasze wrażenia. Byliśmy
na borowej ścieżce, zjeżdżaliśmy z co najmniej
czterech górek na sankach, a we Włocławku
odwiedziliśmy grób Popiełuszki; zwiedziliśmy
galerię malarstwa i fotografiki (gdzie wśród
wyróżnionych prac było zdjęcie chaty z Włęcza) w muzeum – m.in. portret trumienny,
monety od czasów Bolesława Chrobrego, a po

katedrze -bazylice mniejszej oprowadzał nas
pan H. Wasilewski z WTN. Poza tym dzieci
dużo pląsały, dużo śpiewały, mało spały, grały
w gry zespołowe, brały udział w turnieju drużyn, dobrze się bawiły.
Uczniowie z SP Czernikowo nadal pracują aktywnie z Kołem Myśliwych “BAŻANT”
w programie „Myśliwi – dzieciom, dzieci
– zwierzętom”. II miejsce w województwie
zobowiązuje. W ostatnim roku odbyły się lekcje i zajęcia poświęcone zwierzynie drobnej
i leśnej. Uczniowie zbierali żołędzie, kasztany
uczestniczyli w obserwacji procesu reprodukcji bażantów, kuropatw i zajęcy oraz wypuszczaniu ich na wolność. Realizowali konkursy
wiedzowe o zwierzynie, o tropach i śladach,
malowali plakaty zbiorowe oraz byli w
styczniu i w lutym dokarmiać zwierzęta w paśnikach leśnych oraz obserwować jak wyglądają tropy i ślady. Podsumowany również
w lutym został konkurs plastyczny poświęcony sytuacji zwierząt w zimie (ponad 400 prac).
Wystawa jest do obejrzenia w galerii SP Czernikowo na parterze. Ciekawe były obserwacje
i rozpoznawanie tropów zwierząt w plenerze,
a przy okazji - ognisko z kiełbaskami i saneczkowanie.
Dziękujemy Urzędowi Gminy, sponsorom
(m.in. CZYŻ-NIE) opiekunom, przewodnikom i myśliwym za atrakcje.
Dariusz Chrobak

Aktywne ferie w Osówce

W dniach 14.01.2013-18.01.2013 w Szkole
Podstawowej w Osówce odbyło się zimowisko
dla uczniów klas IV-VI, zorganizowane przez
nauczycieli placówki. Harmonogram zimowiska był bardzo urozmaicony. Uczniowie mieli
zorganizowane dwie wycieczki do Torunia,
podczas których korzystały z basenu w Wielkiej Nieszawce. Były także w kinie, na kręglach

oraz pizzy. Podczas zajęć w szkole organizowane były różnego rodzaju turnieje, gry sportowe, a także zabawy na śniegu, kulig oraz
ognisko. Podczas zimowiska dzieci miały zapewnione dwa noclegi, a wspomnienia z tego
tygodnia ferii spędzonego na zimowisku na
pewno na długo pozostaną w ich pamięci.
Jednak wszystko co dobre szybko się kończy - ferie zimowe dobiegły końca, wypoczęci
i szczęśliwi rozpoczynamy II semestr, ale już
z utęsknieniem czekamy na kolejne zimowisko.
Na koniec pragniemy podziękować
sponsorom: Wójtowi Gminy Czernikowo,
WSHU w Czernikowie, zakładowi mięsnemu PEKMAR oraz panu Jarkowi Rutkowskiemu, dzięki którym mogliśmy zorganizować niezapomniane ferie dla naszych
uczniów. Dziękujemy za pomocną dłoń!

R.A,Z.S.,M.D., J.M.
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Złote gody
W dniu 19 grudnia 2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czernikowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń
„Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale są przyznawane parom, które
przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Na wniosek Wójta Gminy Czernikowo, po spełnieniu wszystkich wymaganych
przepisami procedur, Prezydent Bronisław
Komorowski przyznał medale dla 9 par.
Uhonorowani zostali:

Semestr w Szkole Podstawowej w Makowiskach
Przez żołądek do zdrowia
W listopadzie ub.r. uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w programie pt. „Śniadanie daje
moc” objętym honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia. W ramach akcji zorganizowali wspólne śniadanie, natomiast nauczyciele
przeprowadzili pogadankę na temat – „Dlaczego śniadanie jest tak ważnym posiłkiem?”.
Patriotyzm od dziecka
W 94. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości uczniowie klasy V i VI przygotowali montaż słowno-muzyczny, którym
przybliżyli lub przypomnieli wydarzenia
sprzed wielu lat. Wszyscy solidarnie wykonali symboliczny biało-czerwony kotylion,
który dumnie nosili przez cały dzień. Występ
uczniów mogli obejrzeć zgromadzeni mieszkańcy w kościele p.w. Chrystusa Króla w Makowiskach.
Miś wiecznie żywy
Światowy Dzień Misia był okazją do poznania przez najmłodszych najbardziej znanych postaci literackich i bajkowych, których
głównym bohaterem był miś. W dniu tym
wszyscy zapoznali się z historią pluszowej maskotki oraz wysłuchali fragmentów opowiadań i wierszy o tym sympatycznym przyjacielu
dzieciństwa. Podsumowano i nagrodzono
prace w ramach konkursu plastycznego pt.
“Portret pluszowego misia”, natomiast starsi
uczniowie wykazywali się zdolnościami poetyckimi układając wiersz lub rymowankę
o misiu. Nie mogło oczywiście zabraknąć miodu. Wszyscy w dobrych humorach, nasyceni
miodem i historiami o misiach, będą pamiętać
długo o dobrej zabawie.
Wigilia pokoleń
Zbliżające się święta Bożego Narodze-

Teresa i Henryk Buczkowscy
zam. Steklin
Krystyna i Bolesław Gronczewscy
zam. Jackowo
Barbara i Kazimierz Huchrak
zam. Kiełpiny
Anna i Józef Kaczorowscy
zam. Czernikowo
Danuta i Stanisław Kornetowscy
zam. Czernikowo
Daniela i Maksymilian Laskowscy
zam. Czernikowo
Leokadia i Jan Lewandowscy
zam Liciszewy
Bogusława i Henryk Pietras
zam. Czernikowo
Jadwiga i Władysław Plewa
zam. Makowiska

nia były okazją do spotkania najmłodszych
uczniów szkoły z seniorami. Wspólne spotkanie przygotowano wraz ze stowarzyszeniem
„Razem łatwiej”. Występ uczniów gościnnie
wsparła absolwentka naszej szkoły, Alicja Tarnowska. Śpiewanie kolęd oraz posiłek umilił
wspólne spotkanie.
Jak karnawał – to zabawa
Zabawa choinkowa jest jednym z nielicznych dni, w którym szkoła wydaje się za mała.
Tłumnie odwiedzana przez rodziców z małymi dziećmi, absolwentów szkoły oraz przyjaciół, stwarza okazję do obejrzenia występu
uczniów. Zaproszeni animatorzy wprowadzili
atmosferę zabawy karnawałowej, w której
wszyscy chętnie uczestniczyli. Specjalny gość
– Mikołaj -obdarował wszystkie dzieci dużymi
paczkami ze słodkimi łakociami.
Składamy serdeczne podziękowania Państwu Monice i Dawidowi Polanowskim oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowiskach
za wsparcie finansowe tegorocznej zabawy
choinkowej!
Szkoła to nie tylko nauka
Uczniowie w ramach zimowiska mogli
skorzystać z wielu atrakcji, których brakuje na
co dzień. Wodne szaleństwo na basenie, próba
własnych sił w rzucie kulą na kręgielni, dodatkowo gra w bilard, były urozmaiceniem tradycyjnych gier i zabaw w szkole. Słodkie niespodziankiumiliływspólnespotkaniawczasieferii.
Serdecznie dziękujemy wójtowi Gminy
oraz Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dofinansowanie, dzięki któremu szkoła mogła zorganizować uczniom tegoroczne zimowiska.

Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy
Czernikowo Zdzisław Gawroński. W uroczystości udział wzięła również Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Padlewska,
która złożyła jubilatom serdeczne życzenia.
Spotkanie odbyło się przy kawie i ciastku oraz symbolicznej lampce szampana.
W imieniu jubilatów Józef Kaczorowski
podziękował Wójtowi za pamięć i uznanie
osób starszych w środowisku gminnym.

H.G.

M.O.
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Ostateczna tabela Gminnej Ligi Piłki Halowej:

Rafpol–Kluge najlepsi w halówce!
Po wielu tygodniach rozgrywek 22 lutego 2013 roku wyłoniono zwycięzców
Gminnej Ligi Piłki Halowej w Czernikowie w sezonie 2012/2013. Do ostatnich
spotkań obu najbardziej zainteresowanych mistrzostwem drużyn – Rafpol-Kluge oraz USM Belfer – nie było wiadomo kto ostatecznie uniesie przeznaczone

dla najlepszych trofeum. Decydujący był
ostatni mecz pomiędzy zainteresowanymi w II rundzie finałowej, w którym piłkarze Belfra ulegli rywalom 3:6. Trzecie
miejsce w klasyfikacji końcowej zajął zespół Image.
Królem strzelców został zdobywca 32
bramek Dawid Bochuciński z Rafpol-

Czernikowska Liga Pokera Sportowego
- Sezon 2013
Trzeci sezon czernikowskiej Ligi Pokera Sportowego zbliża się powoli ku
końcowi i liderzy zdążyli pokusić się
o pokaźną punktową zaliczkę. W grudniu, styczniu, lutym oraz marcu w nowopowstałej świetlicy wiejskiej w Czernikowie odbyły się turnieje numer 4,
5, 6 i 7. W wariancie Seven Card Stud
zwycięzcą został Andrzej Florczak, rozgrywkę Fixed Limit Hold’em wygrał Radosław Stańczyk, natomiast w turnieju
Pot Limit Omaha Hi/Lo najlepszy okazał
się Jan Kwiatkowski. W siódmej kolejce,

rozegranej w odmianie Seven Card Razz,
triumfował Przemysław Pujer.
Do rozegrania pozostał już tylko
jeden turniej oraz zawody finałowe,
w których do stołu zasiądzie najlepsza ósemka z klasyfikacji generalnej
Ligi. Pokerzyści powalczą wówczas
o bonusowe punkty, które zsumowane z najlepszymi siedmioma wynikami
zmagań regularnych pozwolą wyłonić
trzeciego już zdobywcę ligowego trofeum.
P.P

-Kluge, który wyprzedził kolegę z drużyny Mateusza Wróblewskiego (30 goli)
i zawodnika USM Belfer Sebastiana
Paradowskiego (22 gole). Najlepszym
bramkarzem został golkiper zwycięzców
Radosław Świątecki.

P.P.
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Gminna Liga Tenisa Stołowego 2013
Zinicjatywykilkumiłośnikówping-ponga oraz przy finansowym wsparciu Gminy
Czernikowo i radnego Andrzeja Prusakiewicza udało się zainaugurować rozgrywki
Gminnej Ligi Tenisa Stołowego, które pozwolą wyłonić drużynowego mistrza gminy. Do gry mogły zgłaszać się cztero- lub
pięcioosobowe zespoły – ostatecznie stawka pierwszego ligowego sezonu liczy dziewięć drużyn, które do końca kwietnia raz
w tygodniu rozgrywać będą ligowe kolejki.

Tabela po trzech kolejkach:

P.P.

Setbol Czernikowo zdominował ligę!
4 marca w Choceniu odbyły się finałowe mecze Regionalnej Ligi Siatkówki Mężczyzn. Zwycięzcami XXI Edycji
po raz drugi z rzędu okazali się nasi
siatkarze. Warto podkreślić, że Setbol
zwyciężył we wszystkich meczach tego
sezonu tracąc w 7 meczach zaledwie

4 sety! Najlepszym zawodnikiem drużyny został wybrany Radosław Szylo,
a za najbardziej wartościowego siatkarza ligi (MVP) uznano naszego zawodnika Macieja Matłosza. Na słowa
pochwały zasłużyli również wszyscy
pozostali zawodnicy Setbola: Grzegorz

Grzywiński, Tomasz Lewandowski, Tomasz Janiszewski, Dariusz Janiszewski,
Jarosław Makowski, Waldemar Gutowski, Cyprian Gutowski, Michał Wiśniewski, Dawid Wieczyński, Damian
Gajewski, Dominik Zieliński i Radosław
Świątecki.
Końcowa tabela ligi za sezon 2012/13:
1. Setbol Czernikowo
2. Lipnowiak Lipno
3. Dobrzyń n/W
4. Unia Choceń
5. Błękitni Skępe
6. Znak-Tom Aleksandrów Kujawski
Szczególne podziękowania za pomoc
i wsparcie należą się wszystkim sponsorom i osobom związanym z Setbolem: Urzędowi Gminy w Czernikowie
i Wójtowi Zdzisławowi Gawrońskiemu,
Dyrektorowi SP Dariuszowi Chrobakowi, Prezesowi UKS Olimpijczyk Grzegorzowi Grzywińskiemu, firmom: Rafpol
(Rafał Nowicki), Max-Mont (Jarosław
Makowski), USM (Jerzy Zglinicki), Karcher (Stanisław Chylicki), Danucie Chylickiej, Andrzejowi Kwiatkowskiemu,
Piotrowi Chlebowskiemu. Zapraszamy
również inne firmy do współpracy z naszą drużyną a siatkarzom życzymy sukcesów w kolejnych latach!

Terminarz Gminnych Zawodów Wędkarskich w sezonie 2013:
1. 01 maja – spławikowe seniorzy – Kijaszkowo godz. rozpoczęcia 700
2. 19 maja – spinningowe seniorzy – Wisła
godz. rozpoczęcia 1400
3. 02 czerwca – spławikowe juniorzy – staw
gminny godz. rozpoczęcia 800
4. 30 czerwca – spławikowe seniorzy – Jezioro
Sumin godz. rozpoczęcia 600

5. 07 lipca bez ograniczeń – staw prywatny
Bobrowniki godz. rozpoczęcia 600
6. 21 lipca – spławikowe seniorzy – Jezioro
Sumin godz. rozpoczęcia 600
7. 25 sierpnia – gruntowe seniorzy – Jezioro
Konotopie godz. rozpoczęcia 600
8. 15 września – spławikowe juniorzy – staw
gminny godz. rozpoczęcia 800

9. 22 września – spinningowe seniorzy –
Wisła godz. rozpoczęcia 1500
10. 28 września – zakończenie sezonu.
Zawody są organizowane przez Gminę
Czernikowo. Zapraszamy do wzięcia udziału
wszystkich wędkarzy z terenu gminy.
Członkostwo w kole wędkarskim PZW nie
jest wymagane.
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Tenisowa zima – Puchar Wójta oraz wielkoorkiestrowy Turniej Par
W dniach 1-2 grudnia 2012 roku odbył
się XIII Indywidualny Turniej Gry w Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Czernikowo. Zawody, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy i
okolicznych miejscowości, rozegrano w kilku
kategoriach.
Kategoria dziewcząt ze szkół podstawowych:
1. Opaczyk Weronika (Łazy)
2. Niedziałkowska Weronika (Łazy)
3. Eluśkiewicz Monika (Dąbrówka)
Kategoria chłopców ze szkół podstawowych:
1. Rutkowski Tobiasz (Nowogródek)
2. Jasiński Krystian (Czernikowo)
3. Kubiak Mateusz (Makowiska)
Kategoria chłopców z gimnazjum:
1. Matusiak Dawid (Gdańsk)
2. Kielik Paweł (Brzeźno)
3. Kielik Piotr (Brzeźno)
Kategoria kobiet pow.16 lat:
1. Danuta Chylicka (Stelinek)
2. Brzustewicz Patrycja (Osówka)
3. Bytner Karolina (Dąbrówka)
Kategoria mężczyzn od 17 do 29 lat:
1. Kalinowski Piotr (Witowąż)
2. Drygalski Paweł (Jaźwiny)
3. Opaczyk Michał (Łazy)
Kategoria mężczyzn od 30 do 44 lat:
1. Brokopp Artur (Kończewice)
2. Markowski Sławomir (Witowąż)
3. Pierzgalski Wiesław (Mazowsze)

Kategorii mężczyzn pow. 45 lat:
1. Strychalski Andrzej (Steklinek)
2. Brzustewicz Marek (Osówka)
3. Strychalski Wojciech (Steklinek)
Łącznie w całym turnieju brało
udział 114 zawodników i zawodniczek.
Współorganizatorami zawodów byli nauczyciele: Ryszard Ałtyn, Zuzanna Stawicka, Danuta Chylicka, Justyna Mościbrodzka – Karbowiak. Głównym sponsorem turnieju był Wójt
Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński.
W dniu 13 stycznia 2013 r. w ramach
Akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się XIV Turniej Gry Parami w
Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Czernikowo. W zawodach wzięły udział 42 pary.
Kategoria dziewcząt ze szkół podstawowych:
1. Opaczyk Weronika (Łazy), Niedziałkowska
Weronika (Łazy)
2. Eluśkiewicz Monika (Dąbrówka), Markowska Magdalena (Witowąż)
3. Cieszyńska Iza, Cieszyńska Paulina (Czernikowo)
Kategoria chłopców ze szkół podstawowych:
1.Tarnowski Patryk (Dąbrówka), Rutkowski
Tobiasz (Nowogródek)
2. Lewandowski Dawid, Lewandowski Kamil
(Osówka kolonia)
3. Kopczyński Dominik, Nowak Dariusz (Makowiska)
Kategoria chłopców z gimnazjum:
1. Matusiak Dawid, Guryankin Vladysłav
(Gdańsk)

2. Bytner Mateusz (Dąbrówka), Kasiński Sylwester (Czernikowo)
3. Kielik Piotr, Kielik Paweł (Brzeźno)
Kategoria kobiet:
1. Celmer Alicja, Celmer Marta (Kiełpiny)
2. Chylicka Danuta (Steklinek), Bytner Karolina (Dąbrówka)
3. Brzustewicz Natalia (Osówka), Głowacka
Weronika (Osówka kolonia)
Kategoria mężczyzn:
1. Rakowski Krzysztof, Ziemniewicz Remigiusz (LZS Jastrzębie)
2. Rybowicz Andrzej, Chojnicki Jacek (LZS
Jastrzębie)
3. Matusiak Dawid, Guryankin Vladysłav
(Gdańsk)
Kategorii par mieszanych:
1. Bytner Karolina, Bytner Mateusz
(Dąbrówka)
2. Celmer Marta (Kiełpiny), Niedziałkowski
Damian (Łazy)
3. Chylicka Danuta (Steklinek), Brzustewicz
Marek (Osówka)
W ramach Akcji WOŚP wolontariusze
ze Szkoły Podstawowej im. Tony Halika
w Osówce (Z. Stawicka, W. Opaczyk, W.
Niedziałkowska i M. Markowska) zebrali
kwotę 750,09 zł. Zebrane pieniążki przekazano
do gminnego sztabu WOŚP w Czernikowie.
Dziękujemy za wsparcie tak szlachetnej inicjatywy.

R.A., Z.S.
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III Mistrzostwa Gminy Czernikowo w Bilard

Mrozem powitał zwycięzców bilardowych eliminacji niedzielny poranek 9
grudnia 2012 roku, kiedy to w Wiejskim
Domu Kultury w Mazowszu rozpoczęły
się finałowe zmagania, które ostatecznie
wyłonić miały mistrzów gminy w popularnej „ósemce”.
W grupie juniorów w szranki stanęło
siedmioro zawodników, rywalizujących
systemem pucharowym. Już w pierwszej
rundzie szansę na obronę tytułu stracił
Marcin Józef Opaczyk, który uległ Damianowi Kwiecińskiemu. Znakomitą
dyspozycję zaprezentował Oskar Łasiński,
który w swym drugim meczu (półfinał)
nie sprostał jednak Łukaszowi Duszyńskiemu, a w repasażach przegrał z Opa-

czykiem i stracił możliwość znalezienia
się na podium. Do finału nieoczekiwanie
awansowała brązowa medalistka sprzed
dwóch lat, Marlena Michałkiewicz, gdzie
spotkała się z wicemistrzem z 2010 roku
i trzecim w roku ubiegłym Łukaszem Duszyńskim. Mistrzem został Łukasz, a Marlena w pojedynku o „srebro” przegrała
jeszcze z Marcinem Opaczykiem.
Wyniki juniorów:
1. Łukasz Duszyński
2. Marcin Józef Opaczyk
3. Marlena Michałkiewicz
4. Damian Kwieciński
5. Oskar Łasiński
6. Weronika Opaczyk
7. Oliwia Kwiatkowska

W kategorii seniorów, pomimo nieobecności dwóch medalistów sprzed
roku, stawka była mocniejsza niż kiedykolwiek. Z dwunastu uprawionych do gry
bilardzistów na starcie zjawiło się tylko
dziewięciu. W grupie pierwszej zwyciężył
znakomity Marek Serocki, który w najciekawszy pojedynku fazy grupowej wygrał
z Tomaszem Szymaniakiem. Grupę drugą
zdominował obrońca tytułu Przemysław
Pujer, w trzeciej najlepszy okazał się natomiast Jarosław Lorenc.
W ubiegłych mistrzostwach wszyscy
zwycięzcy grup przegrali swoje półfinały – nie inaczej było w tym roku. Marek
Serocki przegrał 0-2 z Jackiem Łasińskim,
Przemysła Pujer – z Michałem Opaczykiem (1-2), natomiast Jarek Lorenc nie
dał rady Tomaszowi Szymaniakowi (0-2).
Finaliści przez długi czas nie potrafili rozstrzygnąć kwestii mistrzostwa, żonglując
między sobą zwycięstwami. Ostatecznie
triumfatorem II Mistrzostw Gminy został
Jacek Łasiński.
Wyniki seniorów:
1. Jacek Łasiński
2. Tomasz Szymaniak
3. Marcin Opaczyk
4. Przemysław Pujer
5. Marek Serocki
6. Jarosław Lorenc

P.P

Złote gody

