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Absolutorium udzielone
Jednym z punktów porz¹dku obrad sesji
Rady Gminy w Czernikowie w dniu 24 kwietnia
2006 r. by³a sprawa zatwierdzenia sprawozdania
finansowego z wykonania bud¿etu za 2005 r. oraz
udzielenia wójtowi absolutorium. Radni przed
g³osowaniem w tej sprawie zapoznali siê z uchwa³¹
sk³adu orzekaj¹cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z 7 kwietnia 2006 r,
która pozytywnie opiniowa³a sprawozdanie z
wykonania bud¿etu. Na podstawie tego dokumentu
Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Czernikowie
wnioskowa³a o udzielenie wójtowi absolutorium z
wykonania bud¿etu. Wniosek w tym zakresie tak¿e

zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez Regionaln¹
Izbê Obrachunkow¹. Radni po zapoznaniu siê z w/w
opiniami jednog³oœnie podjêli uchwa³ê (bez g³osów
wstrzymuj¹cych siê) o przyjêciu sprawozdania z
wykonania bud¿etu i udzielili wójtowi Gminy
Czernikowo absolutorium za 2005 r.
Po g³osowaniu wójt podziêkowa³ radnym za
to, ¿e tak pozytywnie oceniaj¹ jego pracê, czego
przyk³adem jest jednog³oœne podjêcie uchwa³y.
Wyrazi³ ponadto nadziejê, ¿e jego wspó³praca z
Rad¹ Gminy nadal bêdzie dobra i rzeczowa, czego
efektem bêdzie dalszy rozwój naszej gminy i
poprawa bytu jej mieszkañców.
P.M.

Rusza modernizacja i przebudowa sieci
wodno-kanalizacyjnej w Czernikowie.
W dniu 7 lipca 2006 r. w Urzêdzie Gminy w
Czernikowie podpisana zosta³a miedzy Gmin¹
Czernikowo a panem Piotrem Rojkiem
prowadz¹cym Zak³ad Us³ug Melioracyjnych i
Geodezyjnych w Golubiu-Dobrzyniu umowa na

wykonanie „Przebudowy i rozbudowy sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowoœci Czernikowo” W
ramach tego zadania po³o¿onych zostanie 5353,00
mb sieci wodoci¹gowej, 1369,00 mb sieci
kanalizacji sanitarnej, 2758,00 mb sieci kanalizacji

Sprzêt gotowy do pracy

Podpisanie umowy

deszczowej oraz 1 przepompownia. Jednym z
podstawowych elementów tego zadania bêdzie
tak¿e po³o¿enie nowych nawierzchni asfaltowych
na ulicach, na których prowadzone bêd¹ prace.
Ca³kowity koszt inwestycji wyniesie 4.999.312,94
z³, przy czym 3.279.186,16 z³ gmina otrzyma ze
Ÿróde³ zewnêtrznych, w tym 2.810.730,99 z³ ze
œrodków Unii Europejskie,j a 468.455,17 z³ z
bud¿etu pañstwa. Pozosta³a czêœæ inwestycji
zostanie sfinansowana ze œrodków w³asnych gminy
i po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska, która mo¿e byæ po zrealizowaniu
zadania czêœciowo umo¿ona.
Rozpoczêcie prac planowane jest na drug¹
po³owê lipca. W 2006 r. zrealizowane zostan¹ w
ramach tej inwestycji nastêpuj¹ce prace: wymiana
rur azbestowych i wykonanie kanalizacji
deszczowej na ul. Targowej, wykonanie kanalizacji
deszczowej na ul. Osiedle M³odych, wymiana rur
azbestowych na czêœci ul. Kwiatowej i Góry.
Oczywiœcie po zakoñczeniu prac ziemnych na
drogach zostan¹ po³o¿one nowe nawierzchnie. Na
2007 r. planowana jest wymiana rur azbestowych i
wykonanie nowej instalacji deszczowej na ul.
S³owackiego, 3-go Maja i Szkolnej. W³adze gminy

zdaj¹ sobie sprawê, ¿e przy takim zakresie prac
nieuniknione s¹ utrudnienia dla mieszkañców. W
zwi¹zku z tym prosimy Pañstwa o wyrozumia³oœæ i
wziêcie pod uwagê tego, i¿ inwestycja ta
wykonywana jest dla dobra wszystkich
mieszkañców naszej miejscowoœci i gminy. Ze
swojej strony zapewniamy, ¿e do³o¿ymy wszelkich
starañ, aby prace budowlane realizowane by³y w
sposób jak najmniej uci¹¿liwy dla mieszkañców.
W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, ¿e
wskazana inwestycja jest jedn¹ z najwiêkszych w
bran¿y wodno-kanalizacyjnej, która bêdzie
realizowana na terenie naszego województwa ze
œrodków Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Pamiêtaæ jednak nale¿y o
tym, ¿e jest ona tylko I etapem regulacji gospodarki
wodno-œciekowej w Czernikowie. Gmina zleci³a
wykonanie projektu na ca³y zakres tej inwestycji,
która obejmuje III etapy. Dalsze prace w ramach
tego zadania, równie kosztowne jak etap I,
obejmuj¹ce pozosta³e ulice naszej miejscowoœci, w
tym nowe osiedla bêd¹ realizowane, w przypadku
uzyskania wsparcia finansowego ze œrodków
zewnêtrznych w kolejnych latach.
P.M.

Bêdzie bezpieczniej
Sukcesem w³adz naszej gminy zakoñczy³y
siê negocjacje z Pani¹ Aleksandr¹ Leœniewsk¹ i
Panem Tomaszem ¯ó³towskim w sprawie nabycia
nieruchomoœci po³o¿onej w Czernikowie na rogu
ulic S³owackiego i Szkolnej. Miejsce to jest bardzo
niebezpieczne zarówno dla kierowców jak i
pieszych. Dosz³o ju¿ tam do wielu wypadków

samochodowych i potr¹ceñ. Szczególnie
niebezpiecznie jest w tym miejscu zim¹, kiedy
zalegaj¹cy œnieg znacznie zwê¿a jezdniê i bardzo
ogranicza mo¿liwoœæ poruszania siê pojazdów i
pieszych W³adze naszej gminy od d³u¿szego czasu
poszukiwa³y sposobu rozwi¹zania tego problemu.
Jedynym skutecznym rozwi¹zaniem by³o

Skrzy¿owanie przed przebudow¹

wykupienie wspomnianej nieruchomoœci,
wyburzenie znajduj¹cych siê na niej budynków i
przebudowanie skrzy¿owania. W tym roku pojawi³a
siê szansa na zrealizowanie tego pomys³u.
W³aœciciele tej nieruchomoœci wyrazili chêæ jej
sprzeda¿y. Po d³ugich i ¿mudnych negocjacjach
prowadzonych w wiêkszoœci przez
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Czes³awa
Makowskiego uda³o siê ustaliæ cenê na 90.000 z³.
Wœród mieszkañców naszej gminy pojawi³a siê
informacja, ¿e gmina naby³a t¹ nieruchomoœæ za
80.000 z³. Nie by³a to jednak prawda. Kwota ta by³a
przewidziana w bud¿ecie na wykupienie przez gminê
tej i innych nieruchomoœci. W³aœciciele rozpoczêli
negocjacje od ponad 100.000 z³ i doœæ d³ugo nie
wyra¿ali zgody na zmniejszenie ceny. Wójt gminy
by³ natomiast zwi¹zany bud¿etem i nie móg³
zaproponowaæ wyzszej kwoty. W zwi¹zku jednak z
tym, ¿e istniej¹cy stan rzeczy powodowa³, i¿
zagro¿one by³o zdrowie i ¿ycie mieszkañców naszej
gminy, postanowi³ zaproponowaæ radnym zmianê w
bud¿ecie polegaj¹c¹ na zwiêkszeniu kwoty na wykup
nieruchomoœci do 90.000 z³. W³aœciciele
zaakceptowali tak¹ cenê i gmina podpisa³a wstêpn¹
umowê sprzeda¿y. Zgodnie z ni¹ do koñca sierpnia
br. dom ten ma byæ opuszczony i zostanie przejêty
przez gminê. Jeszcze w tym roku zostanie on
rozebrany, co niew¹tpliwie poprawi bezpieczeñstwo
na skrzy¿owaniu. W przysz³ym roku w ramach
prowadzonych prac przy modernizacji i rozbudowie
sieci wodno-kanalizacyjnej ca³e skrzy¿owanie
zostanie przebudowane.
Nastêpnym zadaniem dotycz¹cym
bezpieczeñstwa, które uda³o siê zrealizowaæ w
ostatnich miesi¹cach, jest nabycie czêœci
nieruchomoœci od spadkobierców Pana
£ysakiewicza na poszerzenie drogi dojazdowej do
gimnazjum, która biegnie wzd³u¿ torów kolejowych.
Spadkobiercy by³ego w³aœciciela po d³ugich i
¿mudnych negocjacjach zgodzili siê przekazaæ pas
ziemi o szerokoœci 3 m wzd³u¿ drogi do gimnazjum.
W zamian gmina zobowi¹za³a siê wykonaæ
ogrodzenie ca³ej dzia³ki, przy czym materia³y maj¹
dostarczyæ w³aœciciele tej nieruchomoœci. Ca³a
transakcja odby³a siê bezgotówkowo na zasadzie
kompensaty nale¿noœci. Rozwi¹zanie takie jest
korzystne dla gminy, poniewa¿ nie poch³ania

œrodków z bud¿etu i daje jednoczeœnie pracê osobom
zatrudnionym w ramach umów na przygotowanie
zawodowe czy prace interwencyjne. Dziêki nabyciu
tej nieruchomoœci bêdzie mo¿liwoœæ poszerzenia
istniej¹cej drogi oraz poprawy bezpieczeñstwa
uczniów i mieszkañców naszej miejscowoœci i
gminy. Rozwi¹zanie tego problemu by³o konieczne
poniewa¿ droga do gimnazjum jest bardzo w¹ska, a
poruszaj¹ siê na niej zarówno pojazdy jak i piesi.
Szczególnie niebezpiecznie jest na niej w okresie
zimy, kiedy zalegaj¹cy œnieg jeszcze j¹ zwê¿a i
uniemo¿liwia pieszym „ucieczkê” na pobocze.
Dalszym etapem tego zadania bêdzie wybudowanie
na nabytej nieruchomoœci chodnika oraz
prowadzenie negocjacji z mieszkañcami Nowego
Osiedla, których dzia³ki przylegaj¹ do tej drogi,
maj¹ce na celu nabycia od nich ziemi na dalsze
poszerzenie tej ulicy.
Nastêpnymi inwestycjami dla
bezpieczeñstwa mieszkañców naszej gminy, a w
szczególnoœci dzieci, bêdzie monta¿ nowych progów
zwalniaj¹cych na drogach gminnych. Wójt, po
konsultacjach z mieszkañcami, podj¹³ decyzjê, i¿
zostan¹ one za³o¿one w Czernikowie na ul.
Kwiatowej (przy blokach), w Makowiskach przy
szkole i w Mazowszu (za koœcio³em na drodze do
cmentarza).
Jedynym z elementów infrastruktury
drogowej, które niew¹tpliwie wp³ywaj¹ na poprawê
bezpieczeñstwa pieszych s¹ chodniki. W tym roku,
przyk³adem lat poprzednich, wspólnie ze
Starostwem Powiatowym w Toruniu wykonanych
zostanie kilka takich inwestycji. W zwi¹zku z tym, ¿e
bêd¹ one w po³owie finansowane ze œrodków
powiatu, musz¹ powstaæ przy drogach powiatowych.
Podpisane jest porozumienie na wybudowanie
chodników w Mazowszu , w Steklinku oraz w
Kijaszkowie Planowane jest równie¿ Podpisanie
kolejnych uzgodnieñ na chodniki w Czernikowie i
Osówce.
Problemem, który nale¿y pilnie rozwi¹zaæ w
centrum Czernikowa, jest brak miejsc
parkingowych. Szczególnie jest to odczuwalne w
soboty oraz niedziele. Wychodz¹c naprzeciw
potrzebom mieszkañców w tym zakresie proboszcz
Parafii œw. Bart³omieja w Czernikowie i wójt Gminy
postanowili zrealizowaæ wspóln¹ inwestycjê. Polega

ona na wybudowaniu parkingu na dzia³ce miedzy
koœcio³em a domem Pañstwa Studziñskich.
Proboszcz udostêpni³ na ten cel grunt, natomiast
koszt wykonania inwestycji pokryje gmina. Zdajemy
sobie sprawê, ¿e parking ten nie rozwi¹¿e problemu,
z pewnoœci¹ jednak u³atwi ¿ycie mieszkañcom naszej
gminy.

Poza chodnikami inwestycj¹, która
najbardziej interesuj¹ mieszkañców jest oœwietlenie
uliczne. W tym roku za³o¿one zostanie ono m.in. na
ulicy, która najd³u¿ej czeka³a na nie w Czernikowie
tj. ul.. Reja. W ramach tej inwestycji zainstalowanych
zostanie 8 lamp.
P.M.

Inwestycje drogowe
Lato jest czasem, kiedy realizuje siê
najwiêcej inwestycji. Nie inaczej jest w przypadku
naszej gminy. Najwiêksze zadania, jakie bêd¹
realizowane w tym roku to oczywiœcie przebudowa i
rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w
Czernikowie i budowa przyzagrodowych
oczyszczalni œcieków. Nastêpnymi w kolejnoœci
jeœli chodzi o zakres prac i zaanga¿owanie œrodków
finansowych s¹ inwestycje drogowe. W ostatnim
czasie realizowano dwa zadania w tym zakresie.

Jednym z nich jest kontynuacja budowy drogi
t³uczniowej w Kie³pinach. Dziêki wsparciu z
Urzêdu Marsza³kowskiego wykonany zostanie 1
km drogi. Ponadto prowadzony by³ remont drogi
asfaltowej w Czernikówku. Po ostatniej zimie jej
stan by³ tak fatalny, ¿e wymaga³a ona naprawy.
Przetarg na to zadanie wygra³o Przedsiêbiorstwo
Robót Drogowych z Lipna. Za kwotê 80.000 z³
za³atano istniej¹ce w jezdni dziury i na ca³ej
d³ugoœci po³o¿ono now¹ nawierzchniê.

Remont drogi w Czernikówku
W najbli¿szym czasie planowane s¹ jeszcze
dwie inwestycje drogowe. Jedn¹ z nich jest pokrycie
t³uczniem ³¹cznika miêdzy asfaltowymi drogami
powiatowymi w Mazowszu Parcelach. Kolejna z
robót drogowych, która ma byæ wykonana w tym
roku, jest pokrycie drogi t³uczniowej miêdzy
Steklinkiem a Jackowem grysem drogowym metod¹
tzw. wg³êbnego bitumowania. Drogi w tej
technologii wykonywane s¹ w niektórych gminach.
Z informacji uzyskanych od wykonawcy i w³adz
gmin, w których realizowano takie inwestycje
wynika, ¿e na drogach wiejskich o niewielkim
natê¿eniu ruchu wykonana nawierzchnia zachowuje
siê jak asfalt, a jest przy tym kilkakrotnie od niego
tañsza. W przypadku, gdy zrealizowana inwestycja
spe³ni oczekiwania w³adz gminy oraz mieszkañców
Jackowa i Stelinka w kolejnych latach wykonywane

bêd¹ w tej technologii inne drogi na terenie naszej
gminy.
W bud¿ecie gminy zaplanowano na ten rok
na inwestycje drogowe 500 tys. z³. Z tych œrodków
mia³y byæ finansowane prace polegaj¹ce na
wbudowywaniu frezu asfaltowego z remontowanej
drogi krajowej nr 10 w drogi gminne. Niestety,
okaza³o siê, ¿e modernizacja drogi krajowej na
naszym odcinku bêdzie realizowana tylko w
niewielkim zakresie. W zwi¹zku z tym radni podjêli
decyzjê o przekazaniu czêœci tych œrodków na
inwestycje oœwiatowe (budowa stadionu w
Czernikowie oraz boiska sportowego w Osówce),
natomiast pozosta³a czeœæ zostanie wykorzystana na
budowê nowych dróg t³uczniowych i pokrycie ju¿
istniej¹cych grysem drogowym metod¹ wg³êbnego
bitumowania.
P.M.

Przetarg na budowê przyzagrodowych
oczyszczalni œcieków rozstrzygniêty.
Bie¿¹cy rok mo¿na bez przesady nazwaæ
rokiem wielkich zmian na wsi. Poza koniecznoœci¹
wykonania prac polowych rolnicy bowiem musz¹
zaj¹c siê realizowanymi u nich inwestycjami. W
wielu gospodarstwach z terenu naszej gminy s¹ lub
bêd¹ w najbli¿szym czasie budowane p³yty
obornikowe i zbiorniki na gnojowicê. W najbli¿szym
czasie poza wspomnianymi inwestycjami rolnikom
przybêdzie jeszcze jedna tj, budowa przydomowych
oczyszczalni œcieków. W dniu 12 lipca 2006 r. w
Urzêdzie gminy w Czernikowie zosta³a bowiem
podpisana umowa miêdzy Gmin¹ Czernikowo a
Panem Marianem Behrendt przedstawicielem
konsorcjum „BEHRENDT i partnerzy” na
wykonanie na terenie naszej gminy za kwotê
1.688.308,50 z³ 200 przydomowych oczyszczalni
œcieków. Wykonawca zobowi¹za³ siê, ¿e inwestycja
zostanie wykonana do koñca roku i udzieli³ na swoj¹
pracê 2 letniej gwarancji. W ocenie w³adz gminy
Firma „BEHREND” jest solidnym wykonawc¹ i
powinna wywi¹zaæ siê z umowy i wykonaæ
oczyszczalnie w ustalonym terminie. Do oferty
za³¹czy³a ona bowiem wiele referencji, z których

Podpisanie umowy
wynika, ¿e wykona³a lub obecnie realizuje wiele
inwestycji w tym zakresie np. na terenie gm.
Ciechocin czy Kowalewo Pomorskie.
Mamy nadziejê, ¿e inwestycja ta bêdzie
prowadzona przez wykonawcê nale¿ycie, a jego
wspó³praca z rolnikami w trakcie jej realizacji bêdzie
siê dobrze uk³ada³a. W³adze gminy ze swojej strony
do³o¿¹ wszelkich starañ, aby wykonawca wywi¹za³
siê ze swoich zobowi¹zañ, a rolnicy byli zadowoleni
w wykonanych prac.
P.M.

Nowe inwestycje sportowe i oœwiatowe
W najbli¿szym czasie w naszej gminie bêdzie
realizowanych kilka zadañ zwi¹zanych z obiektami
sportowymi oraz szko³ami. Do najwa¿niejszych
nale¿y budowa stadionu sportowego przy Zespole
Szkó³ w Czernikowie. Ca³kowita wartoœæ
kosztorysowa tego przedsiêwziêcia to ponad 1 mln
361 tys. z³. W³adze gminy zak³adaj¹ jednak, ¿e w
wyniku przeprowadzonego przetargu powinno siê
udaæ znaleŸæ wykonawcê, który zrealizujê tê

inwestycjê za ok. 1 mln. z³ . Zadanie to bêdzie
wykonywane przez dwa lata, a przewidywany termin
oddania obiektu do u¿ytku to sierpieñ 2007 r. Nale¿y
tutaj podkreœliæ, ¿e inwestycja bêdzie realizowana
przy sporym dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu,
a dok³adniej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Wsparcie, które otrzyma gmina zostanie rozbite na
dwa lata i wyniesie odpowiednio 100 tys. z³ w 2006 r.
oraz 200 tys. z³ w roku 2007. Pozosta³e koszty
zostan¹ pokryte z bud¿etu gminy w latach 2006 i
2007.
W chwili obecnej zosta³ og³oszony przetarg
maj¹cy wy³oniæ wykonawcê, a prace zostan¹
najprawdopodobniej rozpoczête ju¿ we wrzeœniu br.
W sk³ad stadionu bêd¹ wchodziæ takie elementy jak:
boisko do pi³ki no¿nej, bie¿nie, skocznie, rzutnie oraz
trybuny. Budowa tego obiektu sportowego z
pewnoœci¹ spe³ni oczekiwania wszystkich

Tu ma powstaæ stadion

mieszkañców wzglêdem infrastruktury sportowej w
gminie.
W czasie wakacji bêd¹ równie¿
przeprowadzone remonty
w placówkach
oœwiatowych. W Szkole Podstawowej w
Czernikowie prace obejm¹ remont dachu, komina
oraz wymianê rynien. Ponadto zostan¹ odnowione
sale lekcyjne, zniszczone na skutek uszkodzeñ
pokrycia budynku. Na zadanie to przewidziano w
bud¿ecie 40 000 z³.
Podobn¹ kwotê zaplanowano na
modernizacjê i adaptacjê pomieszczeñ na parterze, na
salê gimnastyczn¹ w Szkole Podstawowej w
Makowiskach. Szko³a ta bowiem, jako jedyna nie
posiada w³asnej sali gimnastycznej. Dziêki
przeprowadzeniu wspomnianych prac, mo¿liwe
bêdzie prowadzenie zajêæ sportowych w
odpowiednich warunkach. Dodatkowo dziêki
porozumieniu miêdzy dyrektorem Szko³y
Podstawowej w Makowiskach i dyrektorem Szko³y
Podstawowej w Osówce zajêcia z gier zespo³owych
bêd¹ przeprowadzane w tej drugiej placówce
oœwiatowej. Dzieci ze szko³y w Makowiskach bêd¹
dowo¿one na miejsce przez autobusy szkolne. W
szkole tej poza w/w pracami zostanie równie¿
wymieniony piec co. oraz pokrycie pod³óg na

parterze, z gumolitu na p³ytki gresowe.
Pewne zmiany nie omin¹ tak¿e Szko³y
Podstawowej w Steklinie. Od wrzeœnia bowiem
zostanie uruchomiony tutaj punkt, w którym
wydawane bêd¹ gor¹ce posi³ki (sto³ówka). Koszt
organizacji takiego punktu to ok. 20 000 z³, przy czym
14 000 z³ to dotacja wojewody otrzymana w ramach
realizacji wieloletniego programu „Pomoc Pañstwa
w zakresie do¿ywiania”. Pozosta³e koszty zostan¹
pokryte ze œrodków w³asnych gminy.
Zadania opisane powy¿ej bêd¹ realizowane
ju¿ nied³ugo, jednak gmina ubiega siê dodatkowo o
dofinansowanie jeszcze jednej inwestycj-budowy
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Osówce. W tym celu zosta³ z³o¿ony
wniosek do Ministerstwa Sportu, a kwota o jak¹ stara
siê gmina to 200 tys. z³. Planowany koszt ca³kowity
tego przedsiêwziêcia to 521,4 tys. z³. Jednak na
decyzjê ministerstwa przyjdzie nam jeszcze trochê
poczekaæ. Miejmy tylko nadziejê, ¿e i tym razem
pieni¹dze z zewn¹trz zasil¹ bud¿et gminy. Podobnie
jak w przypadku stadionu sportowego w
Czernikowie zak³adamy, ¿e wartoœæ tego zadania po
przetargu ulegnie zmniejszeniu i nie powinna
przekroczyæ 400. tys z³.
D.S. P.M.

Plan zagospodarowania przestrzennego
dla Czernikowa i Wygody przyjêty.
Na sesji Rady Gminy w Czernikowie w dniu
1 2 l i p c a 2 0 0 6 r. p r z y j ê t y z o s t a ³ p l a n
zagospodarowania przestrzennego dla Czernikowa i
Wygody. Przed jego uchwaleniem konieczne by³o
przeprowadzenie wielu uzgodnieñ i konsultacji m.in.
z konserwatorem zabytków, PKP, zak³adem
energetycznym, firmami telekomunikacyjnymi,
zarz¹dcami dróg znajduj¹cymi siê na terenie tych
so³ectw. £¹cznie opinie w sprawie planu musia³o
wyraziæ a¿ 21 urzêdów i instytucji, co spowodowa³o,
¿e planowany termin jego przyjêcia trzeba by³o
przesun¹æ. Przyjêcie tego dokumentu u³atwi
niew¹tpliwie ¿ycie mieszkañcom naszej gminy oraz

osobom, które bêd¹ chcia³y u nas zamieszkaæ albo
zainwestowaæ. Wynika to z faktu, ¿e znacznie skróci
siê termin uzyskania pozwolenia na budowê.
Ponadto zwiêkszy siê powierzchnia terenów pod
zabudowê i inwestycje, poniewa¿ czêœæ terenów
rolniczych zosta³o przeznaczonych na inne cele.
W³adze gminy oceniaj¹, ze przyjêty plan wejdzie w
¿ycie od jesieni. Spowodowane jest to tym, ¿e
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami musi on byæ
og³oszony w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, co mo¿e potrwaæ kilka
tygodni. Ponadto wchodzi on w ¿ycie dopiero po
up³ywie 30 dni od daty og³oszenia.
P.M.

Place zabaw
Troszcz¹c siê o bezpieczeñstwo podczas
zabawy i prawid³owy rozwój najm³odszych
mieszkañców naszej gminy, w³adze postanowi³y
ubiegaæ siê o œrodki finansowe z Urzêdu
Marsza³kowskiego, które zosta³yby przeznaczone na
budowê placów zabaw w nastêpuj¹cych
miejscowoœciach: Czernikowo, Steklinek oraz
Osówka. Wszystkie trzy wnioski zosta³y pozytywnie
ocenione pod wzglêdem formalnym i
merytorycznym, jednak dofinansowanie móg³
otrzymaæ tylko jeden projekt, gdy¿ do Urzêdu
Marsza³kowskiego wp³ynê³o wiele wniosków, a
œrodki finansowe by³y ograniczone. W ten sposób ju¿
nied³ugo (koniec wrzeœnia) na Osiedlu M³odych w
Czernikowie powstanie plac zabaw, na którym nasze
pociechy bêd¹ mog³y bezpiecznie spêdzaæ swój
wolny czas, bawi¹c siê na zje¿d¿alniach, karuzelach

Miejsce pod plac zabaw w Czernikowie
oraz huœtawkach. Koszt budowy tego placu zabaw to
27 550 z³, przy czym dotacja ze wspomnianego wy¿ej
urzêdu to a¿ 25 000 z³.
Wnioski o dofinansowanie budowy placów
zabaw w Steklinku i Osówce, zosta³y przesuniête na
listê rezerwow¹.
D.S.

Stra¿ackie wieœci
W ostatnich kilku miesi¹cach na terenie naszej
gminy odby³o siê kilka uroczystoœci i imprez w
których g³ówn¹ rolê odgrywali stra¿acy.
Tradycyjnie 4 maja tj. w dzieñ imienin
swojego patrona œw. Floriana obchodz¹ oni swoje
œwiêto. W bie¿¹cym roku obchody tego œwiêta na
terenia naszej gminy odby³y siê 7 maja. Kilkuletni¹
ju¿ tradycj¹ jest organizacja uroczystoœci z udzia³em
naszych „druhów” po³¹czona z licznymi atrakcjami.
Najpierw stra¿acy z naszej gminy z pocztami
sztandarowymi i stra¿ack¹ orkiestr¹ dêt¹ z
Dobrzejewic udali siê do koœcio³a parafialnego, aby
podczas Mszy Œwiêtej dziêkowaæ Bogu i swojemu
patronowi za opiekê podczas przeprowadzonych
akcji. Po mszy œwiêtej, odprawionej w ich intencji,
uczestnicy uroczystoœci przy akompaniamencie
orkiestry dêtej przemaszerowali na boisko szkolne.
Plenerow¹ zabawê uatrakcyjni³y:
prezentacja
stra¿ackiego sprzêtu bojowego, pokazy akcji
policyjnych z zastosowaniem psów oraz wspania³y
pokaz ratownictwa, gdzie z samochodu uwalniano
uwiêzionego pasa¿era oraz udzielano mu pierwszej
pomocy.
Dnia 3 czerwca (sobota) odby³y siê w naszej
gminie zawody sportowo-stra¿ackie, w których
wziê³o udzia³ szeœæ dru¿yn. Zawody zosta³y
przeprowadzone w dwóch konkurencjach: æwiczenia
bojowe oraz sztafeta po¿arnicza 7x50 m z

Uroczysty przemarsz w “Dniu Stra¿aka”
przeszkodami. Najlepsza okaza³a siê dru¿yna z
Czernikowa.
Klasyfikacja generalna tych zawodów przedstawia
siê nastêpuj¹c¹:
1 miejsce OSP CZERNIKOWO
2 miejsce OSP WITOW¥¯
3 miejsce OSP STEKLIN
4 miejsce OSP MAZOWSZE
5 miejsce OSP OSÓWKA
6 miejsce OSP STEKLINEK
W zawodach wziêli równie¿ udzia³, po raz pierwszy
od kilkunastu lat, najm³odsi stra¿acy (dziewczêta i
ch³opcy), zgrupowani w M³odzie¿owych
Dru¿ynach Po¿arniczych OSP. Pierwsze miejsca,
zarówno w kategorii dziewcz¹t jak i ch³opców,

Dru¿yna OSP Czernikowo

Stra¿acy w akcji
zajê³y MDP OSP z Czernikowa.
Oto sk³ady obydwu dru¿yn:
MDP Dziewcz¹t: 1.Dominika Rutkowska, 2.Sandra
Marusiak, 3.Sara Maciejewska, 4.Karolina
Mierzejewska, 5.Paulina Wizer, 6.Daria Sztandara,
7.Karolina Snopkowska, 8.Agata Szulc, 9.Patrycja
Araœniewicz, 10.Martyna Borowicz.
MDP Ch³opców: 1.Kamil Wasilewski, 2. Kamil
Pop³awski, 3.Damian Gajewski, 4. Krzysztof
Skowroñski, 5.Kamil Wiêciorkowski, 6.Artur
Drza¿d¿ewski, 7. Kamil Bendlin, 8.Damian
Sztandara, 9.Sebastian Regulski.
Dniu 28 czerca 2006 r. w sali posiedzeñ
urzêdu Gminy w Czernikowie odby³ siê Zjazd
Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych RP w Czernikowie. W jego obradach
oprócz przedstawicieli jednostek OSP z terenu naszej
gminy uczestniczyli jako goœcie: brygadier Bogdan
Sowiñski z-ca Komendanta Miejskie PSP w Toruniu
oraz druh Henryk Pilewski cz³onek Prezydium
Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP oraz Pan Czes³aw Makowski
Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Czernikowie. W
trakcie obrad dotychczasowy prezes wójt Gminy
Czernikowo Zdzis³aw Gawroñski przedstawi³
druhom sprawozdanie z realizacji zadañ za ostatnie
piêæ lat. Uczestnicy zjazdu przyjêli sprawozdanie i
udzielili zarz¹dowi absolutorium za mijaj¹c¹

Dru¿yna OSP Witow¹¿

Dru¿yna OSP Steklin
kadencjê. Nastêpnie dokonano wyboru nowych
w³adz oddzia³u Gminnego ZOSP. Nowy zarz¹d
ukonstytuowa³ w nastêpuj¹cym sp³adzie: prezes
Zdzis³aw Gawroñski, wiceprezes: Stanis³aw
Skowroñski i Piotr Murszewski, komendant gminny
Wies³aw Zió³kowski, sekretarz Maryla Roman,
skarbnik Mariusz Dulski, cz³onek prezydium
Miros³aw Zió³kowski, cz³onkowie zarz¹du:
Kazimierz Dru¿yñski, Andrzej Prusakiewicz,
W³odzimierz Zglinicki, Gabriel Wierzbicki, Dariusz
Pop³awski, Stanis³aw Œwi¹tecki, Zdzis³aw
Romanowski, Jerzy Szwargulski, Wojciech
Ostrowski, Wojciech Pietruszewski. Ponadto
wybrano komisjê rewizyjn¹ w sk³adzie:
przewodnicz¹cy Andrzej Kaczorowski,
wiceprzewodnicz¹cy Jan Tomczyk, sekretarz
Stanis³aw Kamieñski.
W bie¿¹cym roku jednostka OSP w
Czernikowie obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia i z
tej okazji odbêd¹ siê w dniu 26 sierpnia 2006 r.
uroczystoœci. Poza oficjalnym spotkaniem druhów i
zaproszonych goœci, które odbêdzie siê w remizie
OSP i zostanie poprzedzone uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹,
planowane jest zorganizowanie festynu. Wœród
atrakcji bêdzie m.in. pokaz sprzêtu stra¿ackiego,
zabawy, konkursy, ma³a gastronomia, a dla dzieci
mini weso³e miasteczko.
P.M.

Jubileusz Wiejskiej Spó³dzielni Handlowo-Us³ugowej w Czernikowie
W tym roku Wiejska Spó³dzielnia
Handlowo-Us³ugowa obchodzi jubileusz 60-lecia
dzia³alnoœci. G³ówne uroczystoœci z tej okazji, które
odby³y siê w dniu 8 lipca 2006 r. w Oœrodku
Wczasowym w Kijaszkowie, poprzedzi³a msza
œwiêta odprawiona w Koœciele w Czernikowie. W
jej trakcie modlono siê w intencji by³ych i obecnych
pracowników spó³dzielni oraz osób i instytucji, z
którymi wspó³pracowano na przestrzeni 60 lat. O
godzinie 13 rozpoczê³a siê oficjalna czêœæ
uroczystoœci. Goœæmi honorowymi, którzy
uœwietnili j¹ swoj¹ obecnoœci¹ byli: Wiceminister
Rolnictwa Pan Krzysztof Ardanowski, Marsza³ek

Województwa Kujawsko Pomorskiego Waldemar
Achramowicz, Wójt Gminy Czernikowo Zdzis³aw
Gawroñski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy w
Czernikowie Czes³aw Makowski. Ponadto w
uroczystoœci wziêli udzia³ byli i obecni pracownicy
spó³dzielni oraz przedstawicieli firm i instytucji z
ni¹ wspó³pracuj¹cych. Najbardziej zas³u¿eni
pracownicy oraz cz³onkowie jej w³adz otrzymali z
r¹k ministra i marsza³ka odznaczenia.
W imieniu redakcji ¿yczymy jubilatce, a w
szczególnoœci jej w³adzom i pracownikom wielu
sukcesów, których efektem bêdzie jej prê¿ny
rozwój.
P.M.

Œwiadczenia rodzinne - okres zasi³kowy 2006/2007
Œwiadczenia rodzinne, w myœl
obowi¹zuj¹cych przepisów, przyznawane s¹ na
roczne okresy zasi³kowe. Od 3 lipca rozpocz¹³ siê
nabór wniosków na okres zasi³kowy 2006/2007.
Warunkiem nabycia prawa do œwiadczeñ
rodzinnych jest z³o¿enie wniosku. Do wniosku o
ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego na okres
zasi³kowy 2006/2007 nale¿y do³¹czyæ:
zaœwiadczenia z urzêdu skarbowego o dochodach
opodatkowanych za rok 2005 (wszystkich
pe³noletnich w 2005 roku cz³onków rodziny),
zaœwiadczenie o wielkoœci gospodarstwa rolnego
stan na rok 2005, zaœwiadczenie o uczêszczaniu do
szkó³ (uczniowie szkó³ œrednich, w przypadku 1 klas
zaœwiadczenie o przyjêciu do szko³y),
zaœwiadczenie szko³y o zamieszkiwaniu ucznia w
internacie. Ponadto osoby ubiegaj¹ce siê o dodatek
do zasi³ku rodzinnego z tytu³u opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do
wniosku o zasi³ek rodzinny winne do³¹czyæ
zaœwiadczenie organu emerytalno-rentowego
stwierdzaj¹ce, ¿e osoba ubiegaj¹ca siê jest
zg³oszona do ubezpieczeñ spo³ecznych.
Od 1 wrzeœnia 2006 roku, czyli od pocz¹tku
nowego okresu zasi³kowego, pracodawcy przestan¹
wyp³acaæ œwiadczenia rodzinne. Obowi¹zek ten
przejm¹ gminy i oœrodki pomocy spo³ecznej.
Ulegn¹ równie¿ zmianie kwoty zasi³ku rodzinnego
oraz niektórych dodatków. Nie zmieni siê natomiast
kryterium dochodowe uprawniaj¹ce do otrzymania

œwiadczeñ. Zasi³ek rodzinny porzys³uguje osobom,
w których dochód na osobê nie przekroczy³ w 2005
roku 504 z³ lub 583 z³ (jeœli w rodzinie wychowuje
siê dziecko niepe³nosprawne).
Od wrzeœnia 2006 r. wysokoœæ zasi³ku
rodzinnego bêdzie uzale¿niona od wieku dziecka i
wyniesie 48 z³ na dziecko w wieku do 5 lat, 64 z³ na
dziecko w wieku od 6-18 lat oraz 68 z³ na dziecko
pe³noletnie do 24 lat. Zwiêksz¹ siê te¿ cztery z
siedmiu dodatków do zasi³ku rodzinnego.
Najbardziej wzroœnie dodatek z tytu³u wychowania
dziecka w rodzinie wielodzietnej wyp³acany na
trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, który wyniesie
80 z³ miesiêcznie (dotychczas wynosi³ 50 z³).
Ponadto wy¿sze bêd¹ dodatki zwi¹zane z
kszta³ceniem dzieci. Dodatek z tytu³u rozpoczêcia
roku szkolnego wyniesie 100 z³ (dotychczas 90 z³).
O 10 z³ wzroœnie równie¿ dodatek z tytu³u
kszta³cenia i rehabilitacji dziecka
niepe³nosprawnego ( wyniesie 60 z³ na dziecko do 5
lat i 80 z³ na dzieci starsze) oraz dodatek z tytu³u
podjêcia nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania.
Rodzice dzieci doje¿dzaj¹cych do szko³y otrzymaj¹
w ci¹gu roku szkolnego po 50 z³ miesiêcznie, a tych,
które ucz¹ siê i mieszkaj¹ poza domem po 90 z³
miesiêcznie.
Ze 144 z³ miesiêcznie na 153 z³ wzroœnie zasi³ek
pielêgnacyjny wyp³acany nie tylko
niepe³nosprawnym dziecom, a tak¿e osobom, które

ukoñczy³y 75 lat.
W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o
œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy
z³o¿y wniosek wraz z dokumentami do dnia 31
lipca, œwiadczenia rodzinne przys³uguj¹ce za
miesi¹c wrzesieñ wyp³aca siê do dnia 30 wrzeœnia.
Natomiast, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia
rodzinne na nowy okres zasi³kowy z³o¿y wniosek

wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do 30
wrzeœnia, œwiadczenia rodzinne przys³uguj¹ce za
miesi¹c wrzesieñ wyp³aca sie do 31 paŸdziernika.
Œwiadczenia rodzinne wyp³acane bed¹,
zgodnie z ¿yczeniem osób uprawnionych
w
kasie UG lub przekazane zostan¹ na konto
bankowe.
M.Z.

„Czy¿-nie” warto siê szkoliæ?
Jak ju¿ pisaliœmy w poprzednim numerze
naszej gazetki, Czernikowskie Stowarzyszenie
„Czy¿-nie” stara siê o uzyskanie pieniêdzy z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu
pañstwa, które chce przeznaczyæ na organizacje
bezp³atnych szkoleñ jêzykowych oraz
komputerowych. Szkolenia by³yby przeznaczone
dla osób pracuj¹cych, które chc¹ podnieœæ swoje
kwalifikacje. Z za³o¿enia kursy jêzyka angielskiego
i niemieckiego koñczy³yby siê odpowiednimi
europejskimi certyfikatami, natomiast celem
szkoleñ komputerowych jest uzyskanie przez
uczestników certyfikatu ECDL (Europejski
Certyfikat Umiejêtnoœci Komputerowych).
Kwota o któr¹ ubiega siê Stowarzyszenie to ponad
450,0 tys. z³, wiêc jest o co walczyæ. Na chwilê

obecn¹ wiadomo, ¿e projekt przeszed³ pozytywnie
etap oceny formalnej, co jest sukcesem, bowiem
poprzednio by³ odrzucany ju¿ na tym w³aœnie
etapie. Cz³onkowie Stowarzyszenia i osoby
zainteresowane tym przedsiêwziêciem z
niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ na wynik oceny
merytorycznej, której jest ono obecnie poddawane,
co mo¿e potrwaæ do koñca wakacji. Jeœli jednak
wniosek spe³nia wszystkie wymogi, a sam pomys³
spodoba siê w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy, to na
prze³omie sierpnia i wrzeœnia prowadzony bêdzie
nabór uczestników szkoleñ.
Dlatego wszyscy trzymajmy kciuki za
projekt Stowarzyszenia, gdy¿ jego realizacja na
terenie gminy wiejskiej, jak¹ jest Czernikowo,
by³aby wielkim wydarzeniem.
D.S.

Niektórzy rezygnowali z m¹ki …
Trwa dystrybucja ¿ywnoœci w ramach
programu „Dostarczanie ¿ywnoœci dla
najubo¿szej ludnoœci Unii Europejskiej PEAD
2006”.
Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej Zarz¹d
Rejonowy w Toruniu (partner Programu) dla
najubo¿szych mieszkañców naszej gminy
przewiduje w 2006 r. oko³o 9 ton ¿ywnoœci objêtej
programem tj.: mleko UHT, ser topiony, ser ¿ó³ty,
m¹ka, ry¿, makaron, cukier, kasza. W I pó³roczu
2006 roku Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Czernikowie przyj¹³ i rozdzieli³ - 3.260 kg
¿ywnoœci (ser topiony, ry¿, m¹ka) przekazanej

przez PKPS w Toruniu oraz 1.812 kg ¿ywnoœci
przekazanej przez Caritas Diecezji W³oc³awskiej
(m¹ka, ser topiony, cukier, mleko).
Czekamy na pozosta³y asortyment!
¯ywnoœæ otrzymujemy bezp³atnie, ale
„bezlitosne” s¹ zasady wolnorynkowej gospodarkigminy p³ac¹ za prze³adunek i magazynowanie
¿ywnoœci po 30,50 z³ za 1 tonê, udzia³em gmin jest
równie¿ zapewnienie transportu do magazynu w
Bydgoszczy.
Pomoc w formie ¿ywnoœci otrzyma³o 150
rodzin (liczba osób w tych rodzinach 762).
Niektórym gospodyniom domowym
potrzebne s¹ przepisy na proste potrawy.
M. Sz.

Niechêæ to czy obawa?
Czerwiec mia³ byæ miesi¹cem aktywnoœci
osób niepe³nosprawnych. Nie by³ nim do koñca.
Dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawna z terenu naszej
gminy uczestniczy³a w czerwcu w trzech imprezach

intergracyjnych. By³ to „Dzieñ Dziecka”
organizowany przez Zespó³ Charytatywny
dzia³aj¹cy przy Parafii œw. Bart³omieja w
Czernikowie, coroczny gminny festyn sportowy

oraz wyjazd do Grêbocina na „Œwiêto Strachów
Polnych”. Liczba osób niepe³nosprawnych
uczestnicz¹cych w w/w imprezach nie przekroczy³a
20.
Na imprezê w Grêbocinie zaprosi³ nas
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Lubiczu. 14tu niepe³nosprawnych mieszkañców naszej gminy
od godz. 16 - 22 œwietnie bawi³o siê przy dzwiêkach
muzyki, by³ te¿ pokaz sztucznych ogni, tañce
indiañskie z grup¹ Huu-Ska Luta i budowanie
strachów polnych.
Strach polny wykonany przez naszych uczestników
otrzyma³ wysok¹, premiowan¹ ocenê. Szkoda tylko,
¿e nie mogliœmy zabraæ go do Czernikowo. Nie
mieœci³ siê w samochodzie.

Lokalne œrodowisko osób niepe³nosprawnych
nie jest jeszcze w pe³ni zintegrowane. St¹d
ubolewamy, ¿e w tak œwietnych imprezach
uczestnicz¹ tylko nieliczni.
Myœlê, ¿e to ci¹gle obawa - przed wyjœciem z domu,
przed otwarciem siê na innych ludzi, obawa przed
niezrozumieniem „innoœci”.
We wrzeœniu osoby niepe³nosprawne z terenu
naszej gminy- bêd¹ uczestniczy³y w Paraolimpiadzie
oraganizowanej przez Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Obrowie.
Ju¿ dzisiaj prosimy mieszkañców naszej gminy o
„mundialowy” doping.
M. Sz.

Informacje statystyczne dotycz¹ce zasi³ków rodzinnych i stypendiów
Liczba rodzin pobieraj¹cych
œwiadczenia rodzinne

927

Liczba dzieci, na które wyp³acany
jest zasi³ek rodzinny

1714

Liczba rodzin, które otrzyma³y
zapomogi z tytu³u urodzenia dzieci
(tzw. becikowe)

68

Liczba dzieci otrzymuj¹cych stypendia szkolne o charakterze socjalnym

601

Czernikowski wandalizm c.d.
W poprzednim numerze naszego pisma
informowaliœmy czytelników o „wyczynach” naszej
m³odzie¿y. Przedmiotem jej ataków by³y tablice z
oznaczeniem ulic Czernikowa. Od tamtego czasu nie
uby³o energii i zapa³u naszym m³odym mieszkañcom.
Zmieni³ siê jednak przedmiot ich zainteresowania.
Obecnie s¹ nim posadzone na ul. Kwiatowej m³ode
drzewa. (na zdjêciu obok przedstawiamy stan jednego
z nich). Roœliny te zosta³y posadzone, aby poprawiæ
estetykê naszej miejscowoœci. Koszt sadzonek i ich
zabezpieczenia wyniós³ ponad 2.000 z³.
W tym miejscu prosimy jeszcze raz mieszkañców naszej miejscowoœci o zwracanie uwagi na takie wybryki
i informowanie o nich odpowiednich s³u¿b. Nie pozwalajmy na to, ¿eby w taki sposób niszczono nasz wspólne
dobro.
P.M.

Pracowici, ambitni, zdolni. Posiadaj¹
obszern¹ wiedzê, nierzadko wykraczaj¹ poza
program nauczania. Reprezentowali swoj¹ szko³ê
w konkursach przedmiotowych, olimpiadach oraz
zawodach sportowych na ró¿nych szczeblach,

odnosz¹c liczne sukcesy. Czynnie uczestnicz¹ w
¿yciu szko³y.
S¹ chlub¹ szko³y i s³awi¹ jej dobre imiê.
Oto ONI najlepsi absolwenci szkó³
podstawowych, gimnazjum i lieceum gminy
Czernikowo.

15 z ni¿ej wymienionych uczniów otrzyma³o na zakoñczenie roku szkolnego Nagrody Wójta za promocjê
gminy na konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Sukcesy uczniów szkó³ podstawowych
Szko³a Podstawowa w Osówce:
1) Osi¹gniêcia sportowe
S³awomir Sitek I miejsce w powiecie, bieg na 300m

2) Osi¹gniêcia artystyczne
Zespo³owo I miejsce, Konkurs przyrodniczy „Przyrodnik”
Karolina Bytner indywidualnie, I miejsce,
Marta Gawroñska indywidualnie, III miejsce,

Szko³a Podstawowa w Makowiskach
1) Osi¹gniêcia sportowe
Monika Lewandowska I miejsce w mistrzostwach
powiatu w indywidualnym tenisie sto³owym ; mistrzostwa
wojewódzkie VIII miejsce,
Marta Celmer
- II miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w indywidualnych biegach prze³ajowych,
Marta Celmer, Monika Lewandowska - II miejsce w
Mistrzostwach Powiatu Toruñskiego w tenisie
sto³owym dru¿ynowym,

2) Osi¹gniêcia artystyczne
Weronika Lewandowska I miejsce w VII Powiatowym
Festiwalu Piosenki Dzieciêco-M³odzie¿owej Che³m¿a
2006, - wyró¿nienie w XIV Szkolnej Scenie Piosenki i
Poezji Toruñ 2006, - wyró¿nienie w Eliminacjach
Powiatowych XI ogólnopolskiego Konkursu Piosenki
„Wygraj Sukces” Toruñ 2006,
Natalia Cieæwierz
- I miejsce w konkursie
plastycznym „Bezpieczne ferie” w kategorii szkó³
podstawowych zorganizowanym przez Komendê
Miejsk¹ Policji w Toruniu,

Szko³a Podstawowa w Mazowszu
1) Osi¹gniêcia sportowe
-Mistrzostwo Powiatu „Pi³karskie Pi¹tki Ch³opców”, III
miejsce w æwieræfinale Wojewódzkim,
- II miejsce w powiecie w trójboju lekkoatletycznym
ch³opców,
- I miejsce w konkursie SKO organizowanym przez GBS
Aleksandrów Kujawski,

2) Osi¹gniêcia artystyczne

- udzia³ w finale wojewódzkim konkursu na temat ¿ycia i
twórczoœci W.A. Mozarta,

Szko³a Podstawowa w Czernikowie
1) Osi¹gniêcia sportowe
- I miejsce w powiecie i IX w województwie w sztafetowych
biegach prze³ajowych (10x 800m) dziewcz¹t. Sk³ad
dru¿yny: Maciejewska Marta, Kobrzak Paulina, Suliñska
Emilia, Rutkowska Dominika, Borowicz Martyna,
Ko³kowska Anna, Pop³awska Dorota, Smolarek Ewelina,
Grabowska Paulina, Czarnowska Beata.
- I miejsce w powiecie w mini siatkówce dziewcz¹t. Sk³ad
dru¿yny: Marta Maciejewska, Aneta Kutnik, Emilia
Suliñska, Martyna Borowicz, Dominika Rutkowska, Dorota
Pop³awska, Patrycja Dobrzeñska, Paulina Paul, Paulina
Kobrzak.
- I miejsce w powiecie w czwórboju lekkoatletycznym
dziewcz¹t. Sk³ad: Marta Maciejewska, Martyna
Borowicz, Dominika Rutkowska, Paulina Kobrzak,
Dorota Pop³awska i Aneta Kutnik.
- II miejsce w powiecie w mini siatkówce ch³opców. Sk³ad
dru¿yny: T. Janiszewski, D. Gajewski, M. Nawrotek, K.
Wiêciorkowski, D. Karolak, D. Wieczyñski, M.
Oœmia³owski, K. Gr¹bczewski.

2) Osi¹gniêcia artystyczne
Magda Chrobak, kl. 6a - I m w woj. , 7 w kraju
Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny OMNIBUS 2006LAUREAT - I lokata w konkursie regionalnym o Ziemi
Dobrzyñskiej 2006 (I miejsce indywid. i dru¿ynowo) - I
nagroda w regionalnym konkursie poetyckim „Stra¿nicy
Poranków” - Wielgie 2005 Nagroda w ogólnopolskim
konkursie literackim LIPA 2005, Bielsko Bia³a 2005 - III
miejsce w województwie w Ogólnopolskim konkursie
recytatorskim „Na Wschód od Bugu” 2006 - IV miejsce
w województwie w Ogólnopolskim Konkursie
Historycznym „Z dziejów orê¿a polskiego” Finalistka i
laureatka KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z przyrody
2006.

Aneta Rumiñska , kl. 6a - Finalistka i laureatka
KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z przyrody 2006
Finalistka VI Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego
U¿ywania Umys³u Wyspa Zagadek 2006
Ewa Kwiatkowska , kl. 6c - III miejsce w województwie
w Ogólnopolskim konkursie recytatorskim „Na Wschód
od Bugu” 2006
Wioletta Markowska , kl. 6c - II miejsce w Powiatowym
Konkursie Piosenki w Che³m¿y
W i ê c k o w s k a We r o n i k a 6 a - F i n a l i s t k a V I
Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego U¿ywania
Umys³u Wyspa Zagadek 2006
Jakub Szmigiel 6a - II lokata w województwie
matematycznej Lidze Zadaniowej w Toruniu;
Paulina Paczkowska kl. 5a - w Toruniu w eliminacjach

Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki
"Wygraj sukces"- wyró¿nienie. P. Paczkowska, A. Pryl
Damian Zatorski 5b - II miejsce w województwie , IX w
kraju Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny OMNIBUS
2006-LAUREAT - I lokata w konkursie regionalnym o
Ziemi Dobrzyñskiej 2006 (I miejsce indywid. i dru¿ynowo)
Agata Kopaczewska , Karolina Rumiñska, Dawid
Oœmia³owski , Patrycja Jêdrzejewska - Finaliœci VI
Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego U¿ywania
Umys³u Wyspa Zagadek 2006
Aleksandra Pryl w eliminacjach Ogólnopolskiego
Konkursu Piosenki "Wygraj sukces" w Toruniu
wyró¿nienie.
Natalia PrzewiêŸlikowska - II miejsce w woj. konkursie
Interpretacje w Toruniu

Osi¹gniêcia sportowe w roku szkolnym 2005/06 gimnazjum
I m-ce

w powiatowych zawodach w biegach

prze³ajowych - indywidualnych Monika Gêsicka.
II m-ce w powiatowych zawodach w sztafetowych
biegach prze³ajowych Monika Gêsicka,
Monika Kobrzak, Angelika Rapacz, Daria
Strychalska, Justyna Jurkiewicz,
Ewelina Suliñska, Angelika Tarnowska,
Gra¿yna Tarnowska, Ilona Tarnowska,
Sylwia Zatorska i Anna Zientarska.
I m-ce w powiatowych zawodach w tenisie sto³owym
gra dru¿ynowa Patrycja Brzustewicz
i Sylwia Zatorska.
III m-ce w æwieræ finale wojewódzkiej Gimnazjady w
tenisie sto³owym gra dru¿ynowa
Patrycja Brzustewicz i Sylwia Zatorska.
II m-ce w zawodach powiatowych w pi³ce siatkowej
dziewcz¹t Magda Nierychlewska,
Hanna ¯elazkowska, Monika Gêsicka, Daria
Strychalska, Angelika Rapacz,
Ewelina Suliñska, Zuzanna Nawrotem, Marta
Grzywiñska, Sylwia Gawroñska,
Justyna Jurkiewicz, Natalia Laskowska, Anna
Zientarska.
II m-ce w zawodach powiatowych w pi³ce koszykowej
ch³opców Marcin Kozakiewicz,
Maciej Paw³owski, Piotr Kalinowski, Karol
Kowalski, Dariusz Raciniewski,
Sebastian Orczykowski, Patryk Wierzbicki,
Przemys³aw Markowski, Andrzej Florczak,
I m-ce w zawodach w tenisie sto³owym
gra
indywidualna Patrycja Brzustewicz
II m-ce w zawodach powiatowych w tenisie sto³owym
gra indywidualna Sylwia Zatorska.
III m-ce w zawodach powiatowych w tenisie sto³owym

gra indywidualna Pawe³ Dr¹galski.
VI m-ce w finale wojewódzkiej Gimnazjady w tenisie
sto³owym gra indywidualna
Patrycja Brzustewicz.
II m-ce w zawodach powiatowych w LA liga szkolna
dziewcz¹t - Monika Gêsicka,
Monika Kobrzak, Angelika Rapacz, Angelika
Tarnowska, Monika Wilczyñska,
Marta Blonkowska, Paulina Duszyñska, Daria
Strychalska, Agnieszka Kwiatkowska,
Hanna ¯elazkowska, Anna Zientarska, Magda
Nierychlewska, Karolina Makowska.
III m-ce w zawodach powiatowych w LA liga szkolna
ch³opców - Damian Kowalski, Marcin
Ko³kowski, Andrzej Florczak, Patryk
Wierzbicki, Mateusz Rutkowski,
Daniel Jankowski, Piotr Kalinowski, Rados³aw
Sitek, Karol Kowalski, Przemys³aw
Markowski, Szymon Skoczeñ, Kamil Dulski
Marcin Kozakiewicz.
I m-ce w zawodach powiatowych LA- indywidualne w
biegu na 100m - Daria Szymañska
II m-ce w zawodach powiatowych w LA indywidualna
w biegu na 100m-Agnieszka
Kwiatkowskauczestniczka fina³u wojewódzkiej Gimnazjady w LA
II m-ce w zawodach powiatowych w LA indywidualna
w biegu na 800m Monika Gêsickauczestniczka fina³u wojewódzkiej Gimnazjady w LA
II m-ce w zawodach powiatowych w LA indywidualna
w skoku w dal- Hanna ¯elaskowska
uczestniczka fina³u wojewódzkiej Gimnazjady w LA
II m-ce w zawodach powiatowych w LA indywidualna
w biegu na 100m-Przemys³aw Markowskiuczestnik fina³u wojewódzkiej Gimnazjady w LA

Sukcesy artystyczne naszych gimnazjalistów
Chór 156 osób, Zespó³ Kameralny 15 osób, Zespó³
Wokalny 7 osób
1. I miejsce-Ogólnopolski Konkurs Pieœni i Piosenki
Bo¿onarodzeniowej w Toruniu-J. Markowska.
2. Wyró¿nienie M. Grzywiñskiej w Ogólnopolskim

Konkursie Plastycznym „„Chopin Œwiat - Polska” w
Szafarni.
3. Wojewódzki Konkurs Piosenki „Zostañ Gwiazd¹”
w Aleksandrowie Kuj.-I miejsce Zespó³ Wokalny, I
miejsce J. Markowska

4. J. Kaczmarkiewicz laureatka Ogólnopolskiego
Dzieciêcego Festiwalu Piosenki i Tañca w Koninie,
zakwalifikowana na etap Miêdzynarodowy.
5. Wojewódzki Konkurs Piosenki Angielskiej w
Zbrachlinie Grand Prix dla J. Kaczmarkiewicz, II
miejsce-J. Markowska, II miejsce-Zespó³ Wokalny
6. Wojewódzki Konkurs Piosenki Dzieciêcej i
M³odzie¿owej I miejsce- J. Markowska
7. Powiatowy Konkurs Piosenki w Baruchowie I
miejsce-Zespó³ Kameralny, II miejsce-Zespó³
Wokalny, I miejsce -J. Kaczmarkiewicz, II miejsceJ. Markowska, 6 wyró¿nieñ-Sz. GrêŸlikowski, E.
Suliñska, D. Wrzeœniewski, M. Wojciechowska, S.
Dolczewska, M. Dolczewska.
8. Wojewódzki Konkurs Poezji Œpiewanej Czes³awa
Mi³osza w Nowej Wsi II miejsce J. Kaczmarkiewicz.
9. Wojewódzki Konkurs Poezji Œpiewanej K.K.
Baczyñskiego we W³oc³awku
III miejsce J.
Markowska
10. Powiatowy Konkurs „Szkolna scena piosenki i
poezji” w Toruniu- II miejsce J. Kaczmarkiewicz
11. Powiatowy Konkurs Piosenki w Che³m¿y- I
miejsce J. Kaczmarkiewicz

12. Diecezjalny Festiwal Pieœni i Piosenki Religijnej
w Kowalewie Pomorskim-Grand Prix-J.
Markowska, I miejsce-J. Kaczmarkiewicz, II
miejsce-Zespó³ Kameralny, trzy wyró¿nienia-D.
Wrzeœniewski, M. Wojciechowska, Duet „G³os”
13. Diecezjalny Festiwal Pieœni i Piosenki
Bo¿onarodzeniowej w Kowalewie Pomorskim-I
miejsce J. Markowska, II miejsce Zespó³ Kameralny,
wyró¿nienia-D. Wrzeœniewski, Sz. GrêŸlikowski
14. Powiatowy Konkurs Piosenki „Œpiewajmy
razem”(powy¿ej 16 lat) wyró¿nienia J. Markowska
i Zespó³ Wokalny
16. Kó³ko teatralne I miejsce w X Przegl¹dzie
Teatrów Dzieciêcych i M³odzie¿owych w Lipnie
17. Uczniowie brali udzia³ w Wojewódzkich
Turniejach:
- wiedzy o F. Chopinie w Szafarni
-wiedzy o W.A. Mozarcie
6 osób wesz³o do Fina³u Wojewódzkiego w
Toruniu: K. Lisiñski, M. Or³owski, M.
Bruzdowska, K. Wieczyñska, P. Mueller.
III miejsce zdoby³a M. Bruzdowska

Najwa¿niejsze sukcesy gimnazjalistów z ró¿nych dziedzin
1. Laureatka VII Regionalnego Konkursu Wiedzy o
UE
Sylwia Gawroñska, finalista
Andrzej
Dobrzyñski.
2. Finalistka III Regionalnego Konkursu Wiedzy o
Samorz¹dzie Terytorialnym Sylwia Gawroñska.
3. I i II m-ce indywidualnie w Regionalnym
Konkursie o Ziemi Dobrzyñskiej Marta Grzywiñska i
Anna Kwiatkowska; zespo³owo I m-ce
4. I m-ce w województwie w konkursie „ Razem w
Unii” Sylwia Gawroñska.
5. I m-ce ex w Powiatowym Konkursie Wiedzy
„Polska i Œwiat Wspó³czesny”- Marta Grzywiñska i
Anna Kwiatkowska
6. Wyró¿nienie w Ogólnopolskim Konkursie
„Kr¹g” Sylwia Gawroñska
7 F i n a l i s t k a Wo j e w ó d z k i e g o K o n k u r s u

Przedmiotowego z Matematyki Sylwia Gawroñska
8. Finalistka
Wojewódzkiego Konkursu
Polonistycznego dla uczniów klas III gimnazjum
Martyna Szarszewska
9. I miejsce - VII Interdyscyplinarna sesja
dydaktyczna w wieloboju mat.-przyrod. (Sylwia
Czarnecka Kamil Czarnecki Marcin Pop³awski;
Bartosz Krygier Andrzej Dobrzynski Patryk
Rossochacki; Micha³ Padlewski Sylwia Gawroñska
Daria Zagrabska)
10. Bardzo dobre wyniki - Ogólnopolski Konkurs
OMNIBUS 2006
Anna Kowalska, Sylwia
Gawroñska, Marta Grzywiñska
11. I miejsce- Daria S³omkowska w województwie w
Ogólnopolskim konkursie recytatorskim „Na Wschód od
Bugu” 2006

Sukcesy licealistów w roku szkolnym 2005/06
1. Mistrzostwa Powiatu Toruñskiego Pi³ka Siatkowa
Dziewcz¹t - Licealiada (Korpusiñska Magdalena,
Makowska Arleta, Bruzdowska Marta, Lewsza
Monika, Pachuc Katarzyna, Salwowska Karolina,
Jaworska Monika) -I miejsce
2. III Regionalny Konkurs Poezji: "Ziemi
Dobrzyñskiej - Stra¿nicy Poranków" Agnieszka
Wilczak - I miejsce
3. Æwieræfina³ Wojewódzkiej Licealiady SZS w
pi³ece siatkowej dziewcz¹t SZS w Bydgoszczy Rejon
w Toruniu - III miejsce
4. Mistrzostwa Powiatu Toruñskiego KoszykówkaDziewcz¹t-Licealiada (Marta Bruzdowska, Jadwiga
Gogolin, Monika Jaworska, Magdalena
Korpusiñska, Monika Lewsza, Arleta Makowska,
Katarzyna Pachuc, Karolina Salwowska) -

II miejsce
5. Mistrzostwa Powiatu Toruñskiego Koszykówka Ch³opcy - Licealiada -III miejsce
6. Finalista I Edycji Wojewódzkiego Konkursu o
UE dla szkó³ ponadgimnazjalnych
Rados³aw
Ostrowski II LO.
7. Konkurs Socjologiczny na najlepsz¹ rozprawkê
"Polska za lat dwadzieœcia, moja wizja" (Monika
Lewsza, Sylwia Kmieæ - udzia³)
8. IV Konkurs Poetycki im. Gusstwa Zielliñskiego w
Skêpem(Agnieszka Wilczak Wyró¿nienie)
9. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o ZPORR (Marta
Bruzdowska zakwalifikowa³a siê do fina³u
wojewódzkiego)
Zestawienia przygotowali: A.S. , A.P., E.B.

GDZIE NA WAKACJE ?
Wakacje s¹ okresem, kiedy od¿ywaj¹ marzenia o czasie wolnym od pracy, szko³y, codziennych
obowi¹zków. Jednak nie wszystkich rodziców staæ, aby wys³aæ swoje pociechy na upragniony i zas³u¿ony
wypoczynek. Dlatego te¿ szko³y z terenu naszej gminy i Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Czernikowie przy
wspó³pracy z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Czernikowie zorganizowa³:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj wypoczynku
Turnus kolonijny
Kolonie letnie
Kolonie letnie
Kolonie letnie

Miejsce
Oœrodek Wypoczynkowy ‘OMEGA” w
Przywidzu

Termin

Liczba dzieci

04.07. – 14.07.2006 r.

40

W³oc³awek

28.07. – 10.08.2006 r.

5

Toruñ

17.07. – 30.07.2006 r.

5

„Caritas” Toruñ

08.08. – 14.08.2006 r.

20

5.

Biwak

Oœrodek Wypoczynkowy Kijaszkowo

26.08. – 30.08.2006 r.

62

6.

Biwak

Szko³a Podstawowa im. Tony Halika w
Osówce

26.06. – 30.06.2006 r.

45

7.

Pó³kolonie

Szko³a Podstawowa im. Tony Halika w
Osówce

26.06. – 30.06.2006 r.

40

8.

Pó³kolonie

Szko³a Podstawowa im. H Sienkiewicza w Steklinie

26.06. – 30.06.2006 r.

42

Razem: 259 uczniów
Dzieci wytypowane do uczestnictwa w letnim wypoczynku pochodz¹ z rodzin
dysfunkcyjnych, korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej, objêtych pomoc¹ socjaln¹ a
dodatkowo spe³niaj¹ kryterium posiadania oceny z zachowania co najmniej poprawnej.
E.B.

Sukces trampkarzy Victorii Czernikowo.
W czerwcu br. sezon zakoñczy³y zespo³y
pi³karskie z terenu naszej gminy, które wystêpowa³y
w rozgrywkach organizowanych i prowadzonych
przez Podokrêg Toruñski Kujawsko-Pomorskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Spoœród naszych dru¿yn
najwiêkszy sukces odnieœli trampkarze Victorii
Czernikowo, którzy w swojej grupie rozgrywkowej
zajêli 3 miejsce ustêpuj¹c jedynie Che³miniace
Che³mno i Pomowcowi-Victorii Kijewo Królewskie.
Nasi pi³karze pokonali takie zespo³y jak: Legia
Che³m¿a, TKP Toruñ, W³ókniarz Toruñ, Pomorzanin
Toruñ, Unis³awia Unis³aw, Kasztelan Papowo
Biskupie. Zawodnikom gratulujemy i ¿yczymy im w
przysz³ym sezonie, przynajmniej powtórzenia tego
wyniku.
Sk³ad dru¿yny: 1.Uzarski Mateusz, 2.Seweryn
Kamil, 3.Rutkowski Mateusz, 4. Skoczeñ Szymon, 5.
Markowski Adam, 6.Wierzbowski Patryk,

7.Wierzbowski Adrian, 8. Paradowski Sebastian,
9.Chojnacki Patryk, 10.Maœlewski Rados³aw,
11.Maœlewski Arkadiusz, 12.Furmañski Jakub,
13.Lewandowski Bartosz, 14.Ciechacki Maciej,
15.Zió³kowski Patryk, 16.Grzegorzewski Kamil,
17.Janiszewski Tomasz, 18.Maciejewski Artur
Pozosta³e dru¿yny z terenu naszej gminy
równie¿ mog¹ uznaæ zakoñczony sezon za udany.
Seniorzy Victorii Czernikowo zajêli w rozgrywkach
A-klasy 10 miejsce. Natomiast juniorzy m³odsi
uplasowali siê na 7 miejscu. Wystêpuj¹cy w B-klasie
pi³karze LZS Steklin zajêli w swojej grupie
rozgrywkowej 4 miejsce.
Pi³karze wznowi¹ rozgrywki pod koniec
sierpnia. Zapraszamy mieszkañców naszej gminy do
kibicowania naszym dru¿ynom. Szczegó³owy
terminarz rundy jesiennej zostanie umieszczony na
stronie www.czernikowo.pl
P.M.

Stypendia naukowe i sportowe dla uczniów za rok szkolny 2005/06
I pó³rocze

II pó³rocze

Razem

Planowano

SP Czernikowo

1.200 z³

3.410 z³

4.610 z³

2.382 z³

SP Mazowsze

300 z³

500 z³

800 z³

888 z³

SP Makowiska

190 z³

500 z³

690 z³

540 z³

SP Osówka

270 z³

1.125 z³

1.395 z³

700 z³

SP Steklin

200 z³

500 z³

700 z³

490 z³

Gimnazjum i LO

3.250 z³

7.456 z³

10.706 z³

7.057 z³

18.9901 z³

12.057 z³

RAZEM

Stypendia naukowe i sportowe zosta³y wyp³acone ze œrodków w³asnych gminy dla oko³o 250 uczniów.

KOMUNIKATY WÓJTA GMINY
Od 3 lipca rozpocz¹³ siê nabór wniosków o ustalenie uprawnieñ do œwiadczeñ rodzinnych na okres
zasi³kowy 2006/2007 ( wnioski nale¿y sk³adaæ w pokoju nr 2 ).
Od 1.09.2006 r. do 15.09.2006 r. prowadzony bêdzie nabór wniosków na stypendia szkolne na rok
szkolny 2006/2007 ( wnioski nale¿y sk³adaæ w pokoju nr 2 ).
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Wójt Gminy informuje, ¿e nale¿y
gromadziæ faktury Vat za zakupiony olej napêdowy. Wnioski o zwrot paliwa, wed³ug projektu
wzoru wniosku stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
bêdzie mo¿na sk³adaæ w terminie od 1 do 30 wrzeœnia. Wyp³ata zwrotu podatku przyznanego na
podstawie decyzji nast¹pi w terminie od 1 do 30 listopada.
Zgodnie z zarz¹dzeniem nr 136/2006 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca
2006 r. w sprawie powo³ania komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokoœci szkód doznanych
w wyniku klêski suszy w 2006 r. w Gminie Czernikowo, Urz¹d Gminy w Czernikowie prosi
rolników o sk³adanie wniosków o oszacowania strat powsta³ych w zwi¹zku z klêsk¹ suszy, które
bêd¹ podstawa o ubiegania siê o kredyt preferencyjny lub pomoc z bud¿etu pañstwa.
Informujê, ¿e tegoroczne „Do¿ynki Gminne” planowane s¹ na 10 wrzeœnia 2006 r.
(niedziela). Tradycyjnie poprzedzi je msza œwiêta o godz. 12 w koœciele p.w. œ.w. Bart³omieja w
Czernikowie. G³ówne uroczystoœci odbêd¹ siê na boisku przy Szkole Podstawowej w Czernikowie.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej odbêdzie siê piknik po³¹czony z zabaw¹ taneczn¹. Gwiazd¹
wieczoru bêdzie zespó³ Akcent. Szczegó³owy program imprezy podany zostanie do publicznej
wiadomoœci pod koniec sierpnia. Wszystkich mieszkañców naszej gminy zapraszam na
uroczystoœci a
rolników z poszczególnych so³ectw proszê o przygotowanie wieñców
do¿ynkowych i chleba.
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