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PPooddaattkkii  llookkaallnnee
nniieezznnaacczznniiee  ww  ggóórręę

Na sesji w dniu 2 grudnia 2008 r. radni Gminy Czerni-
kowo podj´li uchwa∏y dotyczàce wysokoÊci podatków lo-
kalnych (od nieruchomoÊci i od Êrodków transporto-
wych), które b´dà obowiàzywaç w 2009 r.  WysokoÊç sta-
wek poszczególnych podatków ulegnie nieznacznej pod-
wy˝ce, pami´taç przy tym nale˝y, ˝e nie by∏y one zmie-
niane od 2007 r.

WysokoÊç stawek podatku od nieruchomoÊci, które b´-
dà obowiàzywa∏y w 2009 r. przedstawia si´ nast´pujàco:

1) od gruntów:
a) zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodar-

czej, bez wzgl´du na sposób zakwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków – 0,52 z∏ od 1 m2 powierzchni 

b) pod jeziorami, zaj´tych na zbiorniki wodne retencyj-
ne lub elektrowni wodnych – 3,90 z∏ od 1 ha powierzchni 

c) pozosta∏ych, w tym zaj´tych na prowadzenie odp∏at-
nej statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego – 0,20 z∏
od 1 m2 powierzchni 

2) od budynków lub ich cz´Êci:
a) mieszkalnych – 0,51 z∏ od 1 m2 powierzchni u˝ytko-

wej
b) zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodar-

czej oraz budynków mieszkalnych i ich cz´Êci zaj´tych
na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej – 16,50 z∏ od 1
m2 powierzchni u˝ytkowej

c) zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia∏em siew-
nym – 4,50 z∏ od 1 m2 powierzchni u˝ytkowej

d) zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej

w zakresie udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych – 4,00 z∏
od 1 m2 powierzchni 

e) pozosta∏ych, w tym zaj´tych na prowadzenie odp∏at-
nej statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego przez
organizacje po˝ytku publicznego – 5,00 z∏ od 1 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej

f) pozosta∏ych, które sà w∏asnoÊcià emerytów, renci-
stów oraz podopiecznych pobierajàcych sta∏e Êwiadcze-
nia z Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej – 2,50 z∏
od 1 m2 powierzchni u˝ytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartoÊci okreÊlonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-9 ustawy o podatkach i op∏a-
tach lokalnych.

Z podatku powy˝szego zwolnione zosta∏y:
1. Budynki mieszkalne b´dàce w∏asnoÊcià rolników

oraz emerytów i rencistów, którzy pobierajà emerytur´
z tytu∏u przekazania gospodarstwa rolnego (nie dotyczy
mieszkaƒ wynajmowanych).

2. Budynki i grunty wykorzystywane na potrzeby bez-
pieczeƒstwa publicznego oraz bezpieczeƒstwa w zakre-
sie ochrony po˝arowej.

WysokoÊç podatku od Êrodków transportowych przed-
stawia si´ nast´pujàco:

a) powy˝ej 3,5 tony do 5,5 tony w∏àcznie 561 z∏
b) powy˝ej 5,5 ton do 9 ton w∏àcznie 774 z∏
c) powy˝ej 9 ton a poni˝ej 12 ton 799 z∏ 
Na zakoƒczenie podkreÊliç nale˝y, i˝ wysokoÊç podatku

od nieruchomoÊci, który b´dzie obowiàzywa∏ na terenie
Gminy Czernikowo w 2009 r. jest jednym z najni˝szych
obowiàzujàcych na terenie powiatu toruƒskiego. Stawki
podatku od Êrodków transportowych sà natomiast
w wi´kszoÊci pozycji najni˝sze z mo˝liwych, poniewa˝
wynoszà tyle, ile minimalne stawki tego podatku ustala-
ne przez Ministra Infrastruktury.                             P. M.

AKTUALNOŚCI

WWooddaa,,    śścciieekkii  oorraazz  wwyywwóózz
nniieecczzyyssttoośśccii  ddrroożżsszzee..

W trakcie sesji w dniu 4 listopada 2008 r. radni podj´li
uchwa∏´ w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego odprowadzania Êcie-
ków. Konsekwencjà przyj´cia wspomnianej uchwa∏y jest
kilkuprocentowy wzrost cen tych mediów na terenie na-
szej gminy. Od 1 stycznia 2009 roku za wod´ b´dziemy
p∏aciç 2,03 z∏/m3, natomiast za Êcieki 2,68 z∏/m3. Kierow-
nik Gminnego Zak∏adu Komunalnego Pan Andrzej So-
bociƒski, który zwróci∏ si´ z wnioskiem o ustalenie wy˝-
szych stawek, uzasadni∏ to koniecznoÊcià uwzgl´dnienia
w cenie tych mediów wi´kszych kosztów energii elek-
trycznej, paliwa oraz cz´Êci zamiennych do konserwacji
sieci wodociàgowych i kanalizacyjnych. Wskaza∏ rów-
nie˝, ˝e ostatnia podwy˝ka by∏a 2 lata temu. Od tego cza-
su taryfa nie by∏a zmieniana. Uzasadniajàc z∏o˝ony
wniosek wskaza∏ tak˝e, ˝e pomimo podwy˝ki i tak wp∏y-

wy z tego tytu∏u, nie pozwolà na pokrycie w ca∏oÊci kosz-
tów funkcjonowania ca∏ej sieci wodno-kanalizacyjnej
na terenie gminy. Zaznaczy∏, ˝e decyzj´ poprzedzi∏a do-
k∏adana analiza kosztów funkcjonowania zak∏adu ko-
munalnego. Dodatkowo porównano proponowane ceny
z obowiàzujàcymi w innych gminach. Z uzyskanych da-
nych wynika, ˝e nawet po podwy˝kach, obowiàzujàce
u nas ceny nie odbiegajà od pobieranych z tego tytu∏u
op∏at w innych samorzàdach.

Na wspomnianej sesji podj´te zosta∏y równie˝ uchwa∏y
dot. wysokoÊci op∏at za usuwanie nieczystoÊci sta∏ych.
Konsekwencjà tego, i˝ w ciàgu ostatnich dwóch lat op∏a-
ta za korzystanie ze Êrodowiska, którà gmina musi p∏aciç
w zwiàzku ze sk∏adowaniem Êmieci na w∏asnym wysypi-
sku wzros∏a prawie siedmiokrotnie, koniecznym by∏o
podniesienie op∏at za odbiór Êmieci. Od 1 stycznia 2009 r.
wynosiç ona b´dzie 8 z∏ netto za jeden pojemnik 120 l,
a podmioty gospodarcze dostarczajàce nieczystoÊci bez-
poÊrednio na wysypisko zap∏acà 90 z∏ za 1 ton´. 

P. M.
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„Nowoczesne metody
wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i

młodzieży gminy
Czernikowo”

Gmina Czernikowo, jako jedyna jednostka samorzàdo-
wa w powiecie toruƒskim, zakoƒczy∏a realizacj´ rzàdo-
wego programu wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i m∏odzie˝y w 2008 roku: „Aktywizacja jednostek
samorzàdu terytorialnego i organizacji pozarzàdowych”.
WartoÊç projektu pod nazwà „Nowoczesne metody w wy-
równywaniu szans edukacyjnych dzieci i m∏odzie˝y
gminy Czernikowo” wynios∏a 117799..664455 zz∏∏, z czego 70 % to
kwota dofinansowania (112255..334400  zz∏∏), a 30 % to wk∏ad
w∏asny gminy (5544..330055  zz∏∏). 

Przedsi´wzi´cie edukacyjne, autorstwa Andrejusa Si-
vickisa i Rafa∏a Rutkowskiego, okaza∏o si´ dobrym po-
mys∏em na przeprowadzenie dzia∏aƒ, zmierzajàcych
do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkó∏ gminy
Czernikowo, dowodem czego by∏o ogromne zaintereso-
wanie wÊród dzieci i m∏odzie˝y. Projekt by∏ realizowany
od 27 paêdziernika do 20 grudnia 2008 r. Udzia∏ w zaj´-
ciach pozalekcyjnych wzi´∏o du˝o wi´cej uczniów naszej
gminy ani˝eli by∏o planowane, czyli oko∏o 700 osób.
Szko∏y zosta∏y wyposa˝one w najnowoczeÊniejsze opro-
gramowanie komputerowe do nauki j´zyka angielskie-
go, sprz´t RTV oraz pomoce dydaktyczne do pracy
z dzieçmi, posiadajàcymi orzeczenia o kszta∏ceniu spe-
cjalnym (materia∏y plastyczne i biurowe). Uczniowie na-
szej gminy po skorzystaniu z 32 rodzajów zaj´ç, w zale˝-
noÊci od etapu kszta∏cenia, bardzo wysoko ocenili te za-
j´cia. W 6 stopniowej skali t´ nowatorskà ofert´ eduka-

cyjnà oceniono na 55,,66 punktów. Najwi´kszym zaintere-
sowaniem cieszy∏y si´ zaj´cia, których aktualnie braku-
je w ofercie szkó∏, takie jak rytmika w przedszkolu i j´-
zyk angielski w oddzia∏ach przedszkolnych. Wed∏ug oce-
ny uczniów, na wi´kszà uwag´ zas∏ugiwa∏y zaj´cia edu-
kacyjne z wykorzystywaniem technologii informacyjnej,
czyli komputerów. Ogromnie zadowoleni z oferty zaj´ç,
które przygotowali dla ich dzieci nauczyciele i pedago-
dzy poszczególnych szkó∏, byli rodzice i opiekunowie
uczniów niepe∏nosprawnych. 

Jednym z atutów tego projektu by∏y równie˝ liczne wy-
jazdy do teatru, planetarium, muzeum Miko∏aja Koper-
nika w Toruniu oraz skorzystanie z zaj´ç na basenie.
Z tych wyjazdów skorzystali nie tylko uczestnicy projek-
tu ale, tak˝e inni uczniowie, którzy wyrazili na to ch´ç.
Po raz pierwszy w historii uda∏o si´ zorganizowaç wyjazd
do teatru jednoczeÊnie dla 300 uczniów naszej gminy, co
by∏o ogromnym wyzwaniem organizacyjnym. Uczestni-
cy zaj´ç nie ponosili ˝adnych kosztów, dodatkowo
za udzia∏ w projekcie otrzymali „niespodzianki” w posta-
ci ksià˝ek. Dla wszystkich jednostek edukacyjnych gmi-
ny by∏o to pierwsze wezwanie do realizacji wspólnego
projektu ze Êrodków zewn´trznych. Takich Êrodków
w nadchodzàcym roku b´dzie wiele i jestem przekonany,
˝e dla naszych szkó∏ uda si´ je pozyskaç po to, aby nasze
dzieci i m∏odzie˝ mog∏y rozwijaç swe pasje, talenty i za-
interesowania. Koordynator projektu Andrejus Sivickis

„Przez aktywność do
integracji w gminie

Czernikowo”
W dniu 31 grudnia 2008 r. Gminny OÊrodek Pomocy

Spo∏ecznej w Czernikowie zakoƒczy∏ realizacj´ projektu
„Przez aktywnoÊç do integracji w gminie Czernikowo“.
Projekt realizowany by∏ w ramach Programu Operacyj-
nego Kapita∏ Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji
spo∏ecznej, Dzia∏anie 7.1 Rozwój i upowszechnienie ak-
tywnej integracji oraz Poddzia∏anie 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez oÊrodki pomocy
spo∏ecznej. Projekt wspó∏finansowany
by∏ przez Uni´ Europejskà w ramach
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.

G∏ównym celem projektu by∏o prze-
ciwdzia∏anie wykluczeniu spo∏ecznemu
i marginalizacji osób i rodzin d∏ugo-
trwale korzystajàcych z pomocy spo-
∏ecznej.

WartoÊç projektu – to kwota 104.616 z∏,
w tym wk∏ad w∏asny gminy 10.985 z∏.

Projekt skierowany by∏ do mieszkaƒ-

ców gminy Czernikowo, d∏ugotrwale korzystajàcych
z pomocy spo∏ecznej, nieaktywnych zawodowo, boryka-
jàcych si´ z ró˝nymi problemami wyst´pujàcymi w obr´-
bie ich rodzin. W projekcie wzi´∏o udzia∏ 15 osób. Z 10
uczestnikami projektu pracownicy socjalni zawarli kon-
trakty socjalne – wykorzystujàc instrumenty aktywnej
integracji – tj. instrumenty aktywizacji edukacyjnej, spo-
∏ecznej i zawodowej. 3 osoby ukoƒczy∏y kurs w zawodzie
opiekunka osób niepe∏nosprawnych, 4 osoby – kurs ku-
charza ma∏ej gastronomii z obs∏ugà kas fiskalnych, 1
osoba – kurs w zakresie obs∏ugi wózków jezdniowych, 1
osoba – kurs magazyniera z obs∏ugà wózków jezdnio-
wych, 1 osoba – kurs masa˝u klasycznego. Wszystkie te

osoby przed rozpocz´ciem kursów bra∏y
udzia∏ w treningu motywacyjno-kom-
petencyjnym w wymiarze 69 godzin,
obejmujàcym poradnictwo psycholo-
giczne, doradztwo zawodowe, trening
autoprezentacji i kszta∏towania wize-
runku. 

5 osób uczestniczy∏o w Programie Ak-
tywnoÊci Lokalnej obejmujàcym porad-
nictwo rodzinne, psychologiczne, praw-
ne oraz doradztwo zawodowe – w wy-

Wycieczka po Toruniu w ramach projektu

Szkolenie
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miarze 65 godzin.
Grupa docelowa projektu obejmowa∏a 14 kobiet i 1

m´˝czyzn´ w wieku od 20 do 50 lat z ró˝nych wsi naszej
gminy.

Uczestnicy projektu zdobyli nowà wiedz´, nowe umie-
j´tnoÊci i kwalifikacje zawodowe, co z kolei wp∏yn´∏o po-
zytywnie na ich poziom samooceny i radzenia sobie z ˝y-
ciowymi trudnoÊciami. 

M. S.

Świadczenia Rodzinne w
2008 roku.

Âwiadczenia rodzinne stanowià szerokie spektrum sposo-
bów konkretyzacji konstytucyjnego prawa do szczególnej
pomocy paƒstwa dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej
i spo∏ecznej.

Realizujàc zadania zlecone gminie, okreÊlone w ustawach
o Êwiadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej i fun-
duszu alimentacyjnym, w roku 2008 wydaliÊmy Êrodki pie-
ní ˝ne w wysokoÊci 2.995.584 z∏.

Âwiadczenia rodzinne pobiera∏o 800 rodzin. W przelicze-

niu na jednà osob  ́o dochodach rodziny:
do 252 z∏ – 420 rodzin 
od 253 z∏ do 504 z∏ – 321 rodzin 
od 504,01 z∏ do 583 z∏ – 59 rodzin. 
Zasi∏ki rodzinne przyznane by∏y dla 1280 dzieci. Dla 987

uczniów wyp∏aciliÊmy dodatki z tytu∏u rozpocz´cia roku
szkolnego w ∏àcznej kwocie 98.700 z∏. Miesí cznie dla 253
dzieci wyp∏acamy dodatki z tytu∏u dojazdu do szkó∏ ponad-
gimnazjalnych, a dla 13 podopiecznych przyznaliÊmy do-
datki z tytu∏u zamieszkiwania w internacie.

W roku bie˝àcym wyp∏aciliÊmy 112 jednorazowych zapo-
móg z tytu∏u urodzenia dziecka („becikowe”) w kwo-
cie 112.000 z∏.                                                                        M. Z.

Wioska internetowa w
Czernikowie

W grudniu 2008 r. w Bibliotece Publicznej w Czerniko-
wie uruchomiono „wiosk´ internetowà”. Projekt ten zo-
sta∏ zrealizowany przez wspó∏dzia∏anie kilku podmiotów.
Zarzàd Wojewódzki OSP wyszed∏ do w∏adz naszej gminy
i jednostki OSP w Czernikowie z propozycjà uruchomie-
nia takiej instytucji na terenie
Czernikowa. Warunkiem otrzyma-
nia sprz´tu, by∏o dysponowanie
odpowiednim lokalem. W zwiàzku
z tym, ˝e w realizacj´ projektu za-
anga˝owa∏y si´ Ochotnicze Stra˝
Po˝arne, a jednostka w Czerniko-
wie nie dysponuje odpowiednim
lokalem, jej zarzàd zwróci∏ si´
do Wójta Gminy z proÊbà o pomoc
w tym zakresie. Postanowiono wy-
korzystaç na ten cel pomieszcze-
nia biblioteki zajmowane dotychczas przez Gminne
Centrum Informacji. Dzi´ki takiej wspó∏pracy w dniu 21
listopada 2008 r. jednostka OSP w Czernikowie podpisa-
∏a umow´, na podstawie której wzbogaci∏a si´ o 6 zesta-
wów komputerowych, urzàdzenie wielofunkcyjne, pro-
jektor multimedialny oraz zestaw mebli. Dodatkowo sa-
le w bibliotece wyposa˝ono w ∏àcze internetowe oraz sieç
komputerowà. Wspomniany projekt realizowany jest
przez Fundacj´ Regionalnej Promocji Zatrudnienia
z siedzibà w Dàbrowie Górniczej oraz Przedsi´biorstwo
Telekomunikacyjne OPTOLAND S.A. Jest on finanso-
wany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Roz-
wój Zasobów Ludzkich dzia∏anie 2.1 „Wioska interneto-
wa – kszta∏cenie na odleg∏oÊç na terenach wiejskich”.

G∏ównym za∏o˝eniem projektu jest wsparcie wiejskich
spo∏ecznoÊci lokalnych poprzez zwi´kszanie dost´pu
do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei
kszta∏cenia przez ca∏e ˝ycie. Z us∏ug uruchomionych
Centrów Kszta∏cenia b´dzie mog∏a korzystaç ka˝da oso-
ba zamieszkujàca teren wiejski, zainteresowana uzupe∏-
nianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem
swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifi-
kacji. 

Otwarta wioska internetowa to
alternatywa dla tradycyjnego spo-
sobu zdobywania wiedzy, szczegól-
nie atrakcyjna z punktu widzenia
mieszkaƒców terenów wiejskich,
gdzie utrudniony jest dost´p
do placówek oÊwiatowych. 

Nasza wioska podobnie jak inne
dzia∏ajàce na terenie kraju jest od-
powiednio przystosowana i wypo-
sa˝ona do realizacji za∏o˝onych ce-
lów. Poza wspomnianym wy˝ej

sprz´tem komputerowym z dost´pem do Internetu po-
siada tak˝e tzw. biblioteczk´ multimedialnà (pakiet
komputerowych programów edukacyjnych, w tym ency-
klopedie, s∏owniki, atlasy). Przedsi´wzi´cie daje tak˝e
mo˝liwoÊç nieodp∏atnego dost´pu do stworzonej na po-
trzeby projektu platformy e-edukacyjnej, z której osoby
w sposób dla siebie wygodny mogà korzystaç. Ca∏y
wskazany wy˝ej sprz´t wraz z jego wyposa˝eniem b´-
dzie s∏u˝y∏ nieodp∏atnie wszystkim mieszkaƒcom naszej
gminy, którzy b´dà chcieli skorzystaç z dost´pu do kom-
putera, Internetu i podnieÊç dzi´ki temu swojà wiedz´
i umiej´tnoÊci. 

Zapraszamy wszystkich ch´tnych do korzystania z no-
wej oferty edukacyjnej od poniedzia∏ku do soboty w go-
dzinach funkcjonowania GCI.                                  P. M.

Wioska internetowa

Zakoƒczenie projektu
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Pathfinder zastąpił Poloneza
Od niedawna teren gminy Czernikowo patrolowany

jest przez nowy samochód policyjny. Wys∏u˝onego Polo-
neza zastàpi∏ osobowo – terenowy Nissan Pathfinder. Wy-
darzenie jest o tyle donios∏e, gdy˝ to jedyny taki pojazd
w powiecie toruƒskim oraz jeden z dwóch w wojewódz-

twie. Oprócz Posterunku w Czernikowie podobny wóz
otrzyma∏a placówka z Nowej Wsi Wielkiej. Auto jest no-
woczesne i doskonale wyposa˝one, m. in.: w elektrycznà
wyciàgark´, która mo˝e przydaç si´ w trudnych warun-
kach terenowych. Samochód posiada nap´d na cztery
ko∏a, silnik o pojemnoÊci 2488 cm3 oraz mocy bli-
sko 170 KM. Jego wartoÊç to ok. 150 tys. z∏. Dzi´ki takim
parametrom pojazd powinien idealnie sprawdziç si´

równie˝ w lesistym terenie, który zajmuje
w przypadku gminy Czernikowo a˝ 44%.

Zakup samochodu by∏ mo˝liwy dzi´ki dofi-
nansowaniu z bud˝etu gminy, w wysokoÊci 50
tys. z∏. Pozosta∏e Êrodki zapewni∏a Komenda
Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.

Miejmy nadziej´, ˝e pojazd b´dzie si´ dobrze
sprawowa∏, usprawni prac´ i zwi´kszy mobil-
noÊç policji, a przez to przyczyni si´ do popra-
wy bezpieczeƒstwa na terenie gminy.      D. Â.

Z życia Parafii Czernikowo:
1/ 26 paêdziernika w koÊciele w Czernikowie wystàpi∏

na Mszy Êw. o 12.00 chór m´ski „Copernicus” z Torunia,
który po Eucharystii wykona∏ koncert utworów religij-
nych i patriotycznych.

2/ 18.10.2008 roku m∏odzie˝ z Zespo∏u Szkó∏ w Czerni-
kowie uczestniczy∏a w XVI Festiwalu pieÊni i piosenki
religijnej w Kowalewie Pomorskim. Laureatami zostali: 

Joanna Kaczmarkiewicz – III miejsce w kategorii „soli-
sta od 16 lat”; – Justyna Markowska – I miejsce w kate-
gorii „solista od 16 lat”; – Chór Gimnazjum – II miejsce
w kategorii „chóry”; – Zespó∏ Kameralny Gimnazjum
– I miejsce w kategorii „zespo∏y od 13 do 15 lat”; – Wiole-
ta Markowska – wyró˝nienie w kategorii „solista od 13
do 15 lat”; – Natalia Sztuczka – wyró˝nienie w kategorii
„solista od 13 do 15 lat”; – Monika Lewandowska
– III miejsce w kategorii „solista
od 13 do 15 lat”; – Paulina Paczkow-
ska – I miejsce w kategorii „solista
od 13 do 15 lat”; – Zespó∏ wokalny
Gimnazjum w Czernikowie
– za udzia∏ w kategorii „zespo∏y”;
Gratulujemy zwyci´zcom i wyko-
nawcom.

3/ 15 listopada 2008 roku ministran-
ci z Czernikowa uczestniczyli w piel-
grzymce do Lichenia, Konina, Âlesi-
na i Bieniszewa, a m∏odzie˝ z Zespo-
∏u Szkó∏ wzi´∏a udzia∏ w I Festiwalu piosenki religijnej
„RYBA” w Âlesinie. Na 29 wykonawców pierwsze miej-
sce i najlepsze nagrody zdobyli wykonawcy z Czerniko-
wa.

4/ W listopadzie porzàdkowano zaniedbane groby
na cmentarzu parafialnym w Czernikowie.

5/ W Adwencie dzieci uczestniczy∏y w Roratach,
a w ka˝dà niedziel´ przed koÊcio∏em trwa∏o „Wigilijne
dzie∏o pomocy dzieciom”: rozprowadzano r´cznie malo-
wane bombki „Czernikowo 2008”; pierniki, Êwiece wigi-
lijne Caritas, odby∏a si´ zbiórka s∏odyczy w najwi´k-
szych sklepach na terenie Czernikowa i Parafii, zbiórka

zabawek i maskotek w koÊciele. Zebrane fundusze b´dà
przeznaczone na organizacj´ choinki dla dzieci (24 stycz-
nia w SP w Czernikowie) oraz Ferii z Bogiem w drugim
tygodniu ferii zimowych. Organizatorami sà Zespó∏ Cha-
rytatywny przy Parafii Êw. Bart∏omieja w Czernikowie
oraz Stowarzyszenie „Czy˝-Nie”. Bóg zap∏aç wszystkim
dobrym i ˝yczliwym ludziom oraz ofiarodawcom.

6/ Na poczàtku grudnia zamontowano przy koÊciele no-
wy baner o treÊci: „Otoczmy troskà ˝ycie. 700 lat Czerni-
kowa. Parafia Êw. Bart∏omieja w Czernikowie”.

7/ W dniach 21-22 grudnia odby∏y si´ rekolekcje adwen-
towe prowadzone przez Ks. S∏awomira Wysockiego z Lu-
bicza Górnego.

8/ W grudniu Parafianie ustawili 120 metrów ogrodze-
nia wokó∏ parkingu koÊcielnego.

9/ W adwencie wierni z Parafii ofiarowali 14 choinek
do koÊcio∏a.

10/ W ostatnim tygodniu montowano szopk´ bo˝onaro-
dzeniowà oraz dekoracje Êwiàteczne
w koÊciele, wokó∏ niego i plebani.

11/ Na prze∏omie listopada i grud-
nia radni parafialni i ich pomocnicy
zbierali ofiary na budow´ parkingu
koÊcielnego.

12/ 29 grudnia 2008 roku rozpocz´-
∏y si´ w rodzinach katolickich od-
wiedziny duszpasterskie zwane ko-
l´dà. Chrystus w pos∏udze kap∏ana
przynosi b∏ogos∏awieƒstwo rodzinie
i ca∏emu dobytkowi. Kol´da to spo-

tkanie rodziny chrzeÊcijaƒskiej z duszpasterzem i roz-
mowa na tematy rodziny oraz wspólnoty parafialnej,
do której nale˝ymy.

Na kol´d´ nale˝y przygotowaç: stó∏ nakryty bia∏ym ob-
rusem, krzy˝ i dwie Êwiece, wod´ Êwi´conà i kropid∏o, Pi-
smo Êwi´te; jjeeÊÊllii  ssàà  ddzziieeccii  ii mm∏∏ooddzziiee˝̋  sszzkkoollnnaa  ww rroo--
ddzziinniiee  –– iicchh  zzeesszzyyttyy  ddoo rreelliiggiiii,,  ççwwiicczzeenniiaa,,  uu∏∏oo˝̋oo--
nnee  wweedd∏∏uugg  kkoolleejjnnooÊÊccii  oobbrraazzkkii  nniieeddzziieellnneejj  MMsszzyy
ÊÊww..;; IIII kkllaassyy  SSPP  –– kkssiiàà˝̋eecczzkkii  ddoo II KKoommuunniiii  ÊÊww..
((ddzziieennnniicczzkkii)),,  ggiimmnnaazzjjaalliiÊÊccii  –– kkssiiàà˝̋eecczzkkii
ddoo BBiieerrzzmmoowwaanniiaa..

Przy okazji kol´dy istnieje staro˝ytny zwyczaj sk∏ada-

szopka bo˝onarodzeniowa

Pathfinder zastàpi∏ Poloneza Pathfinder zastàpi∏ Poloneza
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nia ofiar. Jest to wyraz troski o potrzeby wspólnoty para-
fialnej oraz forma wype∏nienia V przykazania koÊcielne-
go, które brzmi: „Troszczyç si´ o potrzeby wspólnoty Ko-
Êcio∏a”. Ofiary z∏o˝one na kol´dzie w cz´Êci pójdà
na op∏acenie naszych powinnoÊci parafialnych wobec
Seminarium Duchownego, Kurii Diecezjalnej i Domu
Ksi´˝y Emerytów, natomiast pozosta∏e:

– jedna cz´Êç na budow´ parkingu koÊcielnego;
– druga cz´Êç na renowacj´ prezbi-

terium w naszej Êwiàtyni: nowa po-
sadzka granitowa, nowy o∏tarz i am-
bon´ (aktualne zosta∏yby wykorzy-
stane do o∏tarza polowego);

13/ Krótka statystyka minione-
go 2008 roku w Parafii Czernikowo:

– 86-ro dzieci zosta∏o ochrzczo-
nych;

– 76-ro dzieci przystàpi∏o do I Ko-
munii Êwi´tej;

– Sakrament Bierzmowania otrzy-
ma∏o 105 osób;

– zawarto 57 zwiàzków sakramentalnych;
– 544 osoby chore otrzyma∏y sakramenty Êwi´te w do-

mach lub przy okazji misji;
– 49 osób odesz∏o do wiecznoÊci.
14/ Rozpoczà∏ si´ Nowy 2009 Rok. Rok Jubileuszowy

(700 lat Czernikowa) to wielkie wyzwanie dla mieszkaƒ-
ców Gminy Czernikowo i wiernych Parafii Êw. Bart∏o-
mieja w Czernikowie. Oto ogólny zarys planów do reali-
zacji w Parafii z okazji Jubileuszu:

a/ zbudowanie parkingu koÊcielnego pomi´dzy koÊcio-

∏em a trasà nr 10;
b/ renowacja prezbiterium w koÊciele parafialnym: po-

∏o˝enie posadzki granitowej, nowy o∏tarz i nowe ambony
z marmuru;

c/ budowa o∏tarza polowego w pobli˝u koÊcio∏a od stro-
ny nowego parkingu;

d/ wykonanie ubikacji i ∏azienek w budynku koÊciel-
nym (czerwonym) obok kaplicy pogrzebowej;

e/ renowacja kruchty wejÊciowej
do Êwiàtyni;

f/ wykonanie nowych drzwi wej-
Êciowych szklanych w koÊciele;

g/ budowa z bloczków betonowych
dwóch Êmietników: na szk∏o i plastik
oraz na papier, liÊcie, ga∏àzki, kwiaty
suche, wiàzanki i wieƒce;

h/ budowa ubikacji cmentarnej;
i/ dokoƒczenie budowy ogrodzenia

wikariatki od strony stawu p. Lutow-
skiego.

W rozpocz´tym Nowym 2009 Roku
w∏adzom i pracownikom Urz´du Gminy, Radnym, 
wszystkim mieszkaƒcom Gminy Czernikowo i przyby-

wajàcym GoÊciom
˝ycz´ 
wiele si∏ duchowych i fizycznych, darów i ∏ask od Boga,
˝yczliwoÊci wzajemnej, zgody, jednoÊci, pokoju, wra˝li-

woÊci na drugiego cz∏owieka
oraz spe∏nienia marzeƒ i planów.

Ks. dr Piotr Sio∏kowski, Dziekan Czernikowski

„Tak trzeba”, koniec etapu
pierwszego.

Z przyjemnoÊcià mo˝emy zawiadomiç, ˝e pierwszy
etap projektu renowacji cmentarzy ewangelickich na-
szej gminy „Tak trzeba” zosta∏ zakoƒczony.

W dniu 25 paêdziernika 2008 roku odby∏a si´ uroczy-
stoÊç adopcji cmentarza w Makowiskach przez tamtej-
szà Szko∏´ Podstawowà. Ca∏oÊç rozpocz´-
∏a si´ nabo˝eƒstwem ekumenicznym
o godzinie 12.00 w KoÊciele w Makowi-
skach. Nabo˝eƒstwo odprawiali: pastor
Micha∏ Walukiewicz (parafia W∏oc∏awek,
Lipno, Rypin) oraz ks. proboszcz Andrzej
Minko (parafia Sumin). Po mszy nastàpi-
∏o otwarcie wystawy w Szkole Podstawo-
wej oraz rozdanie nagród w konkursach
historycznych i plastycznych zwiàzanych
z cmentarzami ewangelickimi, a nast´p-
nie adopcja cmentarza. W uroczystoÊci
uczestniczy∏o ok. 150 osób w tym przed-
stawiciele spo∏ecznoÊci ewangelickiej
z parafii Lipno, mieszkaƒcy Makowisk,
dzieci szkolne, wolontariusze, którzy bra-
li udzia∏ w odnawianiu cmentarza oraz ich
rodziny. Przemawia∏ wicewójt Piotr Mur-

szewski, starosta po-
wiatu toruƒskiego
Miros∏aw Graczyk,
prezes stowarzysze-
nia Andrejus Sivic-
kis i profesor Janusz
Ma∏∏ek z Uniwersy-
tetu Miko∏aja Koper-
nika. Wystawa zaw´-
drowa∏a równie˝

do Szko∏y Podstawowej i Zespo∏u Szkó∏
w Czernikowie. 

Ukochany przez studentów i ceniony
przez naukowców profesor Janusz Ma∏-
∏ek z UMK podczas uroczystoÊci podkre-
Êli∏, ˝e wszyscy jesteÊmy ludêmi i nie ma
znaczenia czyj cmentarz zosta∏ odremon-
towany, katolicki, ewangelicki czy ̋ ydow-
ski. Wszyscy ludzie niezale˝nie od wiary,
p∏ci, czy poglàdów majà prawo do szacun-
ku, tak za ˝ycia, jak i po Êmierci. Dla pro-
fesora wa˝ne by∏o równie˝ to, ˝e zrobili-
Êmy razem coÊ dobrego, bo „tak trzeba”
by∏o. 

Najwa˝niejsze jednak jest to, ˝e cmen-
tarz zosta∏ przywrócony do ˝ycia i oddany
mieszkaƒcom Makowisk pod opiek´.
Miejmy nadziej´, ˝e ju˝ nigdy nie powtó-

Szopka-Jezus

Odrestaurowane eksponaty

pastor Micha∏ Walukiewicz  oraz  ks
proboszcz Andrzej Minko  
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rzà si´ na nim akty wandalizmu, kradzie˝e i bezczesz-
czenie spokoju zmar∏ych, poprzez picie alkoholu i rozbi-
janie p∏yt nagrobnych. Starosta powiatu Miros∏aw Gra-
czyk podczas uroczystoÊci podkreÊli∏, ˝e od tej pory
Szko∏a Podstawowa, jej dyrekcja, uczniowie i grono pe-
dagogiczne b´dà dbaç o cmentarz, co jest zadaniem nie-
∏atwym i wielkà odpowiedzialnoÊcià. O tym cmentarzu
pami´tajà rodziny zmar∏ych, wolontariusze, którzy pra-

cowali na nim, dzieci ze szko∏y i miejmy nadziej´, ̋ e rów-
nie˝ mieszkaƒcy. 

W przysz∏ym roku mamy nadziej´ wróciç do Makowisk
i zamontowaç krzy˝e, które sà konserwowane przez stu-
dentów konserwacji i restauracji dzie∏ sztuki UMK, do-
konaç kilku kosmetycznych poprawek i zajàç si´ grun-
townie cmentarzami na W∏´czu i w Liciszewach.

Anna Zgliƒska

„Święci Mikołaje w
Gminie Czernikowo”
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to najbardziej uroczyste

Êwi´ta w naszej tradycji. Âwi´ta, na które wszyscy
czekamy, do których przygotowujemy si´ d∏ugo i sta-
rannie. Sà to dni, kiedy poÊwi´camy wi´cej czasu
i ciep∏a swojej rodzinie, bliskim i znajomym. W tym
okresie organizowane sà ró˝ne atrakcje, aby wszyscy
mogli cieszyç si´ z Narodzenia Paƒskiego. 

W parafii Êw. Bart∏omieja mogliÊmy zaobserwowaç
intensywne prace Êwiàteczne. Zespó∏ Charytatywny
rozprowadza∏ r´cznie wykonane Êwiece (560 szt.),
bombki choinkowe z napisem Czernikowo 2008 (180
szt.) oraz pierniki bo˝onarodzeniowe (550 szt.). Uzy-
skane z tego tytu∏u Êrodki zostanà przeznaczo-
na na zorganizowanie zabaw dla dzieci. Jednà z ta-
kich okazji jest rozpoczynajàcy si´ Mszà Âw. bal cho-
inkowy, który odb´dzie si´ 24 stycznia w Szkole Pod-
stawowej w Czernikowie. Kolejnà atrakcjà b´dzie zor-
ganizowanie w czasie wypoczynku zimowego – „Ferii
z Bogiem”. Nasz przykoÊcielny Zespó∏ Charytatywny
od poczàtku adwentu prowadzi∏ równie˝ „Wigilijne
Dzie∏o Pomocy Dzieciom 2008” – by∏a to zbiórka s∏o-
dyczy w najwi´kszych sklepach Czernikowa, które
z pewnoÊcià rozpromieni∏y niejednà dzieci´cà twarz.
Dzi´ki hojnoÊci ludzi zebrano 64 kg s∏odyczy. Odby∏a
si´ równie˝ zbiórka maskotek w KoÊciele. Sukces ak-
cji zawdzi´czamy naszym mieszkaƒcom, którzy
z otwartym sercem spieszà z pomocà potrzebujàcym.
Ka˝de wsparcie nawet najmniejsze jest wielkim da-
rem, ∏àczàcym si´ w jednà du˝à i niezwyk∏à wartoÊç.
Mieszkaƒcy naszej parafii równie radoÊnie i z wiel-
kim zaanga˝owaniem przygotowali szopk´ bo˝onaro-
dzeniowà w Êwiàtyni w Czernikowie. Wierzymy, ˝e
wzbudzi∏a ona wiele radoÊci i nadziei na nast´pny
rok. W tym miejscu nale˝y podzi´kowaç wszystkim
tym, którzy poÊwi´cili swój cenny czas, prac´ i mate-

ria∏y na jej stworzenie. 
W dzia∏ania charytatywne w∏àczy∏o si´, jak co roku,

Czernikowskie Stowarzyszenie „Czy˝-nie” ze swoja
akcjà „Czy˝-nie warto zostaç Âwi´tym Miko∏ajem”.
W jej ramach dzieci ze SP w Czernikowie rozprowa-
dza∏y wÊród mieszkaƒców wykonane przez siebie
ozdoby Êwiàteczne, liczàc przy tym na hojnoÊç ewen-
tualnych nabywców. Pieniàdze zebrane przez dzieci
zostanà przeznaczone na organizacj´ zabawy choin-
kowej. Poza tym ze Êrodków b´dà zorganizowane wy-
cieczki-nagrody w konkursach szkolnych. 

Doskona∏à okazjà do charytatywnych dzia∏aƒ by∏
równie˝ XVII fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Po-
mocy. Z tej okazji 10 stycznia w Czernikowie odby∏a
si´ impreza dobroczynna pod has∏em „Czar PRL-u”.
W programie wieczoru znalaz∏y si´ m. in.: spektakl
„Z∏amane paznokcie” do piosenek Marleny Dietrich
w wykonaniu Teatru Wiczy, mini koncert muzyków
toruƒskiej orkiestry symfonicznej „hity PRL-u” oraz
„Piosenki PRL-u” w interpretacji aktorów Teatru Ho-
rzycy z Torunia. Podczas imprezy obowiàzywa∏y stro-
je muzyka oraz menu rodem z poprzedniej epoki.
Z kolei nast´pnego dnia, tj. 11 stycznia, odby∏y si´
kwesty w Mazowszu i Czernikowie (w szko∏ach w Ma-
kowiskach, Steklinie oraz Osówce mia∏y miejsce kil-
ka dni wczeÊniej). Dzia∏aniem towarzyszàcym WOÂP
by∏ marsz „Po zdrowie”, w którym wzi´li udzia∏
mieszkaƒcy gminy, ceniàcy aktywny i tym samym
zdrowy sposób sp´dzania wolnego czasu. Ârodki pie-
ni´˝ne zebrane przy okazji XVII fina∏u WOÂP, zosta-
nà przekazane w ca∏oÊci na konto akcji.

Serdecznie dzi´kujemy za wszelkie przejawy ˝yczli-
woÊci okazane podczas wymienionych akcji oraz
udzielonà pomoc finansowà. JednoczeÊnie mamy na-
dziej´, ˝e dzia∏ania tego typu b´dà wspierane przez
Paƒstwa tak˝e w przysz∏oÊci. 

Pragniemy ˝yczyç by w nowym 2009 roku spe∏ni∏y
si´ wszystkie Paƒstwa marzenia i oczekiwania, a ka˝-
dy dzieƒ by∏ wype∏niony tym co dobre, pi´kne i szcz´-
Êliwe.                                                             J. K. i D. Â.

Podzi´kowania dla Anny Zgliƒskiej prof Janusz Ma∏∏ek
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Mamy już 700-lat
Rok 2009 b´dzie wyjàtkowy w historii nie tylko na-

szej miejscowoÊci ale tak˝e ca∏ej gminy. Wynika to
z faktu, ˝e b´dziemy obchodzili 700-lecie powstania
Czernikowa. Pierwsza wzmianka o tej wsi pojawi∏a si´
w dokumentach w 1309 r. Mówi∏a ona, o istniejàcej ju˝
miejscowej parafii. Za∏o˝yç zatem trzeba, ˝e miejsco-
woÊç musia∏a powstaç wczeÊniej. Z uwagi jednak
na to, i˝ nie zachowa∏y si´ ˝adne wczeÊniejsze doku-
menty, za umownà dat´ przyj´to w∏aÊnie rok 1309 r.

Po raz pierwszy w historii naszej spo∏ecznoÊci nadarza
si´ okazja uroczystego i godnego uÊwi´cenia tego wy-
darzenia. W zwiàzku z tym w∏adze gminy, parafia p. w.
Âw. Bart∏omieja w Czernikowie, szko∏y oraz organiza-
cje spo∏eczne planujà szereg uroczystoÊci i dzia∏aƒ
zwiàzanych z tym Êwi´tem. Szczegó∏owy harmono-
gram zostanie opublikowany w kolejnym numerze na-
szego pisma oraz na stronie internetowej gminy w za-
k∏adce 700-lecie. Ju˝ teraz mo˝emy poinformowaç, ˝e
centralnym dniem obchodów b´dzie dzieƒ 30 sierp-
nia 2009 r., kiedy to w Czernikowie odb´dà si´ do˝yn-
ki diecezjalne i wojewódzkie.                               P. M.

Z okazji 20 i 700-lecia
UUrroocczzyyssttooÊÊccii  zz ookkaazzjjii  RROOKKUU  OOBBCCHHOODDÓÓWW  nnaaddaa--

nniiaa  iimmiieenniiaa  KK..  KK..  BBaacczzyyƒƒsskkiieeggoo  SSPP  CCzzeerrnniikkoowwoo
ii ppllaann  ZZJJAAZZDDUU  AABBSSOOLLWWEENNTTÓÓWW  wwsszzyyssttkkiicchh  rroocczz--
nniikkóóww..  

Z okazji 700-lecia Czernikowa (1 paêdziernika 1309), 20-le-
cia nadania imienia K. K. Baczyƒskiego SP Czernikowo (22
kwietnia1989),70-lecia odtragicznego aresztowania nauczy-
cieli czernikowskich na tzw konferencji w Lipnie (17 paê-
dziernika1939) i innych rocznic (min.58 -lecia budynku;144
-lecia szko∏y Êwieckiej w Czernikowie (1865 –zabór rosyj-
ski), 65 lat od Êmierci patrona – K. K. Baczyƒskiego) 

oorrggaanniizzuujjeemmyy  ww SSPP  CCzzeerrnniikkoowwoo  UURROOCCZZYYSSTTYY
RROOKK  OOBBCCHHOODDÓÓWW 2200--lleecciiaa  

Rada Pedagogiczna SP im. K. K. Baczyƒskiego w sierp-
niu 2008 zatwierdzi∏a kkoommiitteett  hhoonnoorroowwyy (Starosta powia-
tu toruƒskiego, Wójt Gm. Czernikowo,, dyrektorzy i wicedy-
rektorzy szko∏y, P. I. Rapkiewicz, p. woêna A. Wojciechowska
i kilka innych osób) 

Komitet organizacyjny (roboczy) równie  ̋ sí  uformowa∏
– w oparciu o dyrekcj́ , pracowników szko∏y, by∏ych i czyn-
nych nauczycieli.

17 wrzeÊnia 2008 goÊciliÊmy u siebie szko∏y z powiatu
na III Powiatowym konkursie o historii i zabytkach powia-
tu toruƒskiego. Poza wystawà o Toruniu i powiecie toruƒ-
skim by∏a wystawa zdj́ ç, prac plastycznych i dokumentów
naszej szko∏y oraz miejscowoÊci oraz gminy.

11  ppaaêêddzziieerrnniikkaa 22000088 roku goÊciliÊmy w szkole przedsta-
wicieli uczniów, nauczycieli, w∏adz samorzàdowych ziemi
dobrzyƒskiej z okazji XXIIIIII sseessjjii  hhiissttoorryycczznneejj  SSttoowwaarrzzyy--
sszzeenniiaa  GGmmiinn  ZZiieemmii  DDoobbrrzzyyƒƒsskkiieejj..  Poza referatami
o historii regionu, nazewnictwie miejscowoÊci gminy, histo-
rii parafii, gminy pprroommoowwaalliiÊÊmmyy  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç  uucczznniióóww
sszzkkoo∏∏yy (akcj́  renowacji zabytków – figurek MB Sk´pskiej
z kapliczek, cmentarzy i dzwonnicy, nagrobków – w ramach
Akcji CEO Âladami Przesz∏oÊci), pprrzzeeddssttaawwiilliiÊÊmmyy  rróóww--
nniiee˝̋  hhiissttoorrii´́  sszzkkoollnniiccttwwaa  ww CCzzeerrnniikkoowwiiee - w oparciu
o zdj́ cia i dokumenty oraz dzisiejsze dzia∏ania – na slajdach
podczas prezentacji komputerowej. Saĺ  uÊwietnia∏y pra-
ce M. Kokota, A. Kowalskiego i M. Grzywiƒskiej oraz prace
konkursowe na LOGO i PLAKAT z okazji 700-lecia Czerni-
kowa.

1177  ppaaêêddzziieerrnniikkaa 22000088 roku zaczà∏ sí  oficjalnie rok ob-
chodów (apelem-alertem przed pomnikiem pomordowa-
nych nauczycieli SP Czernikowo) i rozpocz´ciem otwartego
konkursu LUDZIE Z OBELISKU i INNI (o historii ludzi

z obelisku, szkolnictwa i nauczycieli Czernikowa i gminy,
okolicy). Og∏osiliÊmy tak˝e konkursy na logo has∏o i plakat
na 20-lecie.

Na AAPPEELLUU  PPOOLLEEGG¸̧YYCCHH przed obeliskiem w obecno-
Êci rodzin pomordowanych, w∏adz, goÊci, sztandarów OSP,
szkó∏ okolicznych i bardziej odleg∏ych z ziemi dobrzyƒskiej
uczciliÊmy pamí ç Jana Suskiego Jana Klimczewskiego
i Stefana Ko∏aczyƒskiego -kierownika oraz wielu, wielu in-
nych poleg∏ych w powstaniu, wojnie, okupacji, partyzantce.
(CzeÊç ich pamí ci!) 

Pod takim has∏em – Apel Poleg∏ych („„PPaammii´́ttaammyy,,  nniiee
zzaappoommnniimmyy……””) tego˝ 17 paêdziernika odby∏ sí  monta˝
poetycko-muzyczny poÊwí cony pamí ci wszystkich na-
uczycieli i pracowników szko∏y o których nie powinniÊmy
zapomnieç. DokonaliÊmy tak˝e oficjalnego otwarcia wwyyssttaa--
wwyy  pprraacc  ppllaassttyycczznnyycchh poÊwí conych szkole i miejscowo-
Êci naszej absolwentki-Marty Grzywiƒskiej a tak˝e wbiblio-
tece otworzyliÊmy wwyyssttaaww´́;;  „„LLuuddzziiee  zz oobbeelliisskkuu”” po-
Êwí conà pomordowanym nauczycielom (zdj́ cia, pamiàtki,
biogramy) i sztambuchom szkolnym z dawnych lat.,
ww SSzzkkoollnneejj  IIzzbbiiee  TTrraaddyyccjjii  - otwarto wystaw  ́o innych
nauczycielach i przedwojennej i powojennej szkole na tle
zgromadzonych eksponatów – przedmiotów codziennego
u˝ytku.

Zbieramy nadal zdj́ cia przedwojennej i powojennej szko-
∏y. Prosimy o przesy∏anie.

11  lliissttooppaaddaa nie zapomnieliÊmy o nauczycielach, którzy
od nasz odeszli, na cmentarzu goÊci∏y grupy uczniów z sym-
bolicznymi lampkami i kwiatami. Uda∏o nam sí  w wakacje
naprawiç obelisk – pomnik- grób- Stefana So∏tykiewicza
(naszego pierwszego dobrze znanego nauczyciela z czasów
zaborów i Macierzy Szkolnej).

66  lliissttooppaaddaa odby∏ sí  mí dzyszkolny konkurs – „„LLuuddzziiee
zz oobbeelliisskkuu  ii iinnnnii””.. Zwycí ˝y∏a Kinga Adamska z SP i Da-
mian Zamorski z ZS.. Uczniowie obejrzeli równie  ̋wystawy
i p∏ytk  ́o historii szkolnictwa.

88  ggrruuddnniiaa odby∏ sí  wwiieecczzoorreekk  ppooeettyycckkii – spotkanie
laureatów gminnych konkursów poetyckich im. K. K. Ba-
czynskiego pt. RRZZEECCZZYY  NNIIEEPPOOKKÓÓJJ. Uczniowie (niejed-
nokrotnie ju  ̋doroÊli) wys∏uchali swoich wierszy w interpre-
tacji doros∏ych, lub przeczytali je sami z tomików b´dàcych
pok∏osiem konkursów literackich. Oprawà by∏a piosenka
poetycka (tak˝e do wierszy Baczyƒskiego), wyst´p „Te-
atru4-5-6” ze sztukà napodstawie wierszy lokalnych poetów
„Wró˝ka”, recytacja „Ody do m∏odoÊci”

W styczniu podsumowujemy konkurs na HHaass∏∏oo  zz ookkaa--
zzjjii 2200--lleecciiaa,,  PPllaakkaatt  ii LLooggoo, które prawdopodobnie znaj-
dzie sí  na rocznicowej koszulce z okazji 20-lecia.
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W marcu odb´dzie sí  uroczysta – kolejna edycja kkoonnkkuurr--
ssuu  rreeccyyttaattoorrsskkiieeggoo  ppooeezzjjii  ttwwóórrccóóww  rreeggiioonnuu  „„DDoobbrrzzee
zziieemmiioo……”” dla uczniów SP z ziemi dobrzyƒskiej.

W poczàtkach marca rozstrzygniemy tak˝e eliminacje
szkolne w konkursie recytatorskim poezji patrona, by
pod koniec marca goÊciç uczniów z woj. kujawsko pomor-
skiego na kolejnej- tym razem rocznicowej – edycji kkoonn--
kkuurrssuu  rreeccyyttaattoorrsskkiieeggoo  ppooeezzjjii  KK..  KK..  BBaacczzyyƒƒsskkiieeggoo””
ZZnnóóww  ww´́ddrruujjeemmyy  cciieepp∏∏yymm  kkrraajjeemm……””

JednoczeÊnie w marcu rozstrzygniemy jubileuszowà edy-
cj́  ggmmiinnnneeggoo  kkoonnkkuurrssuu  lliitteerraacckkiieeggoo  nnaa wwiieerrsszz  ww∏∏aa--
ssnnyy-- „„RRzzeecczzyy  nniieeppookkóójj””. Mamy zamiar opublikowaç na-
grodzone prace w tomiku zbiorowym ze wszystkich edycji
konkursu.

1188  kkwwiieettnniiaa zapraszamy do szko∏y na pplleenneerr  mmaallaarrsskkii
z okazji 20-lecia nadania imienia i 700-lecia Czernikowa
i na turniej pi∏ki siatkowej z okazji rocznicy nadania imienia
o Puchar Dyrektora SP im. K. K. Baczyƒskiego w Czerniko-
wie. 

2222  ii 2233  kkwwiieettnniiaa 22000099 jak co roku – z tym ̋ e uroczyÊciej
b´dà obchodzone DDNNII  PPAATTRROONNAA – zostanà podsumowa-
ne konkursy plastyczne, wiedzy o patronie, recytatorskie,
poetyckie, s∏ynne 33  MMIINNUUTTYY  ddllaa  kkllaassyy; odb´dà wyst´py
teatralne, muzyczne, taneczne i inne; wystawa z okazji Dni
Patrona (dotyczàca poety ale tak˝e szeroko poj́ tej historii
szko∏y, tak˝e sprzed 20 lat) oraz AKADEMIE dla uczniów
klas m∏odszych i starszych SP.

2244  kkwwiieettnniiaa  ooddbb´́ddzziiee  ssii´́  UURROOCCZZYYSSTTAA  AAKKAADDEE--
MMIIAA  zz ookkaazzjjii 2200--lleecciiaa  NNAADDAANNIIAA  IIMMIIEENNIIAA dla zapro-
szonych goÊci- w∏adz oÊwiatowych i samorzàdowych, spon-
sorów, mecenasów, znajomych i przyjació∏ szko∏y, reprezen-
tantów organów szko∏y- Rady Rodziców, Samorzàdu
Uczniowskiego

2255  kkwwiieettnniiaa 22000099  –– ZZJJAAZZDD  AABBSSOOLLWWEENNTTÓÓWW
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH  RROOCCZZNNIIKKÓÓWW

Ideà zjazdu jest spotkanie wszystkich roczników w sobot ,́
tu  ̋po obchodach Dnia Patrona i uroczystoÊci z okazji 20-le-
cia nadania imienia w SP Czernikowo. 

W zale˝noÊci od iloÊci uczestników- by∏yby dwa, trzy spo-
tkania, roz∏o˝one w czasie – w sobot ,́ lub spotkanie g∏ówne
i skorzystanie z goÊcinnoÊci murów Gimnazjum –dla m∏od-
szych roczników a dla starszych w murach szacownej Alma

Mater..
Zale˝y nam by ka˝dy rocznik wy∏oni∏ swojego PRZED-

STAWICIELA (lub komitetu z przedstawicieli dwóch-trzech
klas) do kontaktów z organizatorami i do zbiórki wp∏aty (by-
∏aby to skromna kwota ok. 25 z∏. na pokrycie kosztów posi∏-
ku -obiadu, herbatki, ciasteczka, materia∏ów zjazdowych,
folderów, p∏ytki komputerowej z programami multimedial-
nymi dla ka˝dego uczestnika zjazdu, plakietki) 

Ostatecznie lista (potwierdzona wp∏atà w/w symbolicznej
kwoty mmuussiiaa∏∏aabbyy  bbyyçç  zzaammkknnii´́ttaa  ww ppoocczz..  mmaarrccaa 22000099,
˝eby mo˝na przystàpiç do szczegó∏owej organizacji, roz-
mieszczenia roczników wklasach, wyznaczeniu godzin zjaz-
du poszczególnych roczników). 

Wp∏aty prosimy dokonywaç w sekretariacie SP u pani se-
kretarki (z podaniem imienia i nazwiska oraz rocznika) lub
za pomocà wp∏aty na konto szko∏y BS Aleksandrów Kujaw-
ski O/Czernikowo nr 77 9537 000000 3005 3320 000001 i prze-
s∏aniem maila (na spczernikowo. pl), faxu (054-287 5428)
z podaniem imienia, nazwiska i rocznika. W sprawie dodat-
kowych organizacji w poszczególnych klasach- torty, napoje
(z wyjàtkiem alkoholowych – zgodnie z obowiàzujàcym roz-
porzàdzeniem) b´dà to koordynowaç przedstawiciele. Za-
praszamy do udzia∏u do dyskusji, szkielet jest naÊwietlony
i zaakceptowany przez RP i komitet honorowy.

2266  kkwwiieettnniiaa w niedzieĺ  prawdopodobnie zostanie otwar-
ta nowa Êcie˝ka rowerowa. 

W czerwcu jeszcze uroczyste KKAAMMIILLEE 22000099 – nagrody
dla najlepszych uczniów w nauce, sporcie, kulturze osobi-
stej, plastyce, muzyce i….

44  ssiieerrppnniiaa  - uczcimy 65 rocznic  ́Êmierci Krzysztofa Ka-
mila Baczyƒskiego na szaƒcach powstania warszawskiego.

Obchody zakoƒczà sí  kolejnym mí dzyszkolnym kon-
kursem poÊwi´conym historii szkolnictwa Czernikowa
i okolicy oraz nauczycieli, którzy zgin ĺi w obozach hitlerow-
skich oraz AAPPEELLEEMM  PPOOLLEEGG¸̧YYCCHH  ww ddnniiuu 1177  ppaaêê--
ddzziieerrnniikkaa 22000099  rrookkuu.

Zapraszamy wszystkich absolwentów i przyjació∏ szko∏y
do wspó∏uczestnictwa oraz pomocy w organizacji ROKU
OBCHODÓW

W imieniu organizatorów 
dyrektor SP im. K. K. Baczyƒskiego Dariusz Chrobak

W dzieƒ zaduszny pomyÊlmy i o nich                   D. Chrobak

Nasze liceum nawiązuje
współpracę międzynarodową 

W bie˝àcym roku szkolnym uczniowie Liceum Ogólno-
kszta∏càcego im. Miko∏aja Kopernika w Czernikowie nawià-
zali kontakt ze szko∏à we Francji. Jest to szko∏a zawodowa
imienia Charlesa Baudelaire w Evry. W listopadzie odby∏o
sí  pierwsze wirtualne spotkanie uczniów obu szkó∏, pod-
czas którego mieli oni mo l̋iwoÊç poznania sí  i zaprezento-
wania w j́ zyku angielskim swoich placówek. Drugi raz
uczniowie spotkali sí  tu  ̋przed Êwí tami. Wirtualne spo-
tkanie polega∏o na wykorzystaniu nowoczesnego sprz´tu
i internetowego oprogramowania wideokonferencyjnego.
Ten kontakt s∏u˝y∏ wymianie informacji dotyczàcych struk-
tury szkó∏ i oferty edukacyjnej adresowanej do uczniów. Po-
nadto uczestnicy spotkania mieli mo l̋iwoÊç porównania
tradycji Êwiàtecznej w obu krajach. Na zakoƒczenie z∏o˝yli-

Êmy naszym rozmówcom ˝yczenia Êwiàteczne. Liceum
w ten sposób przygotowuje sí  do realizacji mí dzynarodo-
wego projektu ze Êrodków unijnych, majàcego na celu spo-
tkania sí  m∏odzie˝y obu krajów na ziemi francuskiej, a póê-
niej polskiej i wspólnego zrealizowania wymiany mí dzy-
kulturowej.

We wspó∏prac  ́aktywnie zaanga˝owali sí  nauczyciele na-
szej szko∏y: Marta Janiszewska, Dominika Piwczyƒska,
Wioletta Paczkowska, Agnieszka Tokarska, Andrejus Sivic-
kis i Robert Linkiewicz.                                    D. Piwczyƒska 

Zdj´cie szko∏y francuskiej
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TO NIE
HAZARD ANI

POGOŃ ZA
MIĘSEM

Poni˝szy artyku∏ zosta∏ uznany za najlepszà prac´
dziennikarskà w ramach projektu „Nowoczesne formy
edukacji dla dzieci starszych i m∏odzie˝y z gminy Czer-
nikowo” Stowarzyszenia „Czy˝ –nie” w ramach prioryte-
tu IX Dzia∏anie 9.5, Poddzia∏anie Programu Operacyjne-
go Kapita∏ Ludzki. 

Dla niektórych to praca, sport czy hobby,
ale sà tacy którzy traktujà to równie˝
jako zabaw´. Mowa o myÊlistwie,
a swoje 60-lecie niedawno obchodzi∏o 
czernikowskie ko∏o ∏owieckie „Ba˝ant”.

Przygotowana
na moje pierwsze
w ˝yciu polowa-
nie, zniecierpli-
wiona i podekscy-
towana czekam
na przyjazd pana
Kasprowicza
– prezesa wcze-
Êniej wspomnia-

nego ko∏a. Wsiadam do samochodu i zauwa˝am broƒ
i ca∏y potrzebny sprz´t – wi´c ju˝ w moich myÊlach poja-
wia si´ wyobra˝enie zabitej zwierzyny, krwi... Ogarnia
mnie lekkie przera˝enie, ale podczas mi∏ej rozmowy
szybko ono przechodzi. Dzisiaj b´dzie pi´kne polowanie,
po deszczu to najlepszy czas, aby si´ na nie udaç- te s∏o-
wa sprawi∏y, ˝e znów nie mog´ si´ po prostu doczekaç,
kiedy dojedziemy na miejsce i wejdziemy na wyznaczo-
nà ambon´.

PPaassjjaa  zz ddzziieecciiƒƒssttwwaa
Od zawsze lubi∏em kontakt z przyrodà, fascynowa∏o

mnie przebywanie w ∏owisku, obserwacje zwierzàt i ro-
Êlin. Od kiedy pami´tam, najwi´kszà przyjemnoÊç spra-
wia∏o mi dokarmianie, a zimà by∏o to najbardziej pasjo-
nujàce – wspomina z uÊmiechem na twarzy pan Jan Ka-
sprowicz.

JeÊli ktoÊ zadecyduje si´, by zostaç myÊliwym, musi
przejÊç szereg skomplikowanych szkoleƒ. W czasie sta˝u
uczy si´ teorii, poszerza wiedz´, którà pomaga mu prze-
kazaç opiekun. On wprowadza go w wszystkie tematy
i prowadzi przez ca∏y rok gospodarczy. A potem czekajà
go kursy z zaj´ç teoretycznych i praktycznych. JeÊli zda
egzamin, ma dwie mo˝liwoÊci: albo poszukaç ko∏a, które
przyjmie nowego adepta w swoje szeregi, bàdê zostaç
„wolnym strzelcem” czyli takim, co posiada broƒ, ale
mo˝e polowaç pod okreÊlonymi warunkami.

JJaakk  ttoo  ssii´́  zzaacczz´́∏∏oo........
Tu˝ po II wojnie Êwiatowej w 1946 roku, kiedy ∏owiec-

two nie by∏o jeszcze tak popularne, w Czernikowie naj-
liczniejszym gatunkiem zamieszkujàcym te tereny by∏
ba˝ant. Wi´c stàd ta specyficzna nazwa ko∏a, które mia∏o
na poczàtku tylko 10 cz∏onków za∏o˝ycieli i przetrwa∏o

POMÓŻMY LAURZE
Nasesji M∏odzie˝owej Rady Gminy wlisto-

padzie podj́ liÊmy decyzj́  o pomocy dla
dwuletniej Laury, zmagajàcej sí  z ostrà bia-
∏aczkà limfoblastycznà (z∏oÊliwe schorzenie
rozrostowe). Has∏em przewodnim akcji sta∏o
sí : „Pomó˝my Laurze”. Pokilku tygodniach
przygotowaƒ rozpocz ∏́a sí  zbiórka piení -
dzy, najpierw w szko∏ach: Czernikowie, Ma-
zowszu, Steklinie, Makowiskach i Osówce
w dniach od 10 do 12 grudnia. Akcja cieszy∏a
sí  bardzo du˝ym zainteresowaniem i zaan-
ga˝owaniem dzieci im∏odzie˝y, nale˝a∏oby tu
wspomnieç o ma∏ej Szkole Podstawowej
w Steklinie gdzie uczniowie przy wspar-
ciu opiekunek samorzàdu: M. Przewí ê-
likowskiej i A. Wróblewskiej, nauczycieli
i dyrektora zebrali a˝ 681 z∏. 14 grudnia
wolontariusze MRG przy wsparciu gim-
nazjalistów z Czernikowa rozpocz´li
zbiórk  ́ przed koÊcio∏ami w Dzia∏yniu,
Czernikowie, Mazowszu, przed kaplicà
w Osówce oraz na terenie wymienionych
miejscowoÊci. Pomimo z∏ych warunków

pogodowych zbiórka tego dnia przebiega∏a sprawnie. By∏o
to mo l̋iwe dzí ki niesamowitemu zaanga˝owaniu wolonta-
riuszy, hojnoÊci darczyƒców oraz przychylnoÊci mieszkaƒ-

ców naszej gminy, którzy wspierali dobrym
s∏owem, goràcà kawà iherbatà wolontariuszy
(Paƒstwo Wies∏awa i S∏awomir Myszkowscy
z Czernikowa). Akcja zakoƒczy∏a sí  w godzi-
nach popo∏udniowych, a puszki z piení dzmi
zosta∏y zabezpieczone dzí ki uprzejmoÊci Pa-
na dyrektora A. Padlewskiego wsejfie Zespo-
∏u Szkó∏ im M. Kopernika w Czernikowie.
W poniedzia∏ek pieniàdze zosta∏y komisyjnie
zliczone a nast´pnie wp∏acone na konto Fun-
dacji Dzieciom „Zdà˝yç z pomocà”. ZZEE--
BBRRAALLIIÂÂMMYY 77880000 zz∏∏..  Koordynatorami ca-

∏ego przedsí wzí cia byli Przewodniczà-
cy MRG Jaros∏aw Ostrowski oraz opie-
kun MRG Rafa∏ Rutkowski. Chcieliby-
Êmy przede wszystkim bardzo serdecz-
nie podzí kowaç wszystkim ludziom do-
brego serca, wolontariuszom, osobom
wspierajàcym M∏odzie˝owà Rad  ́ Gmi-
ny, dyrektorom szkó∏, nauczycielom oraz
uczniom za pomoc w realizacji za∏o˝one-
go celu.

J. O & R. RZbiórka w Dzia∏yniu

Laura

Trofea
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do dzisiejszego dnia. W 2006 r. obchodzono jubileusz.
Zorganizowano uroczystoÊç i ko∏o ufundowa∏o sobie
przepi´kny sztandar, z jednej strony z motywem ba˝an-
ta z drugiej symbolem ∏owiectwa (wieniec byka z krzy-
˝em). D∏ugie istnienie Êwiadczy o du˝ym zainteresowa-

niu i o tradycyjnym cha-
rakterze ko∏a. Liczba
cz∏onków zbli˝a si´ za-
wsze do 40, a to równie˝
jest wielki sukces. ¸o-
wiectwo jest popularne
z ró˝nych wzgl´dów, uto˝-
samiane jest ze sportem,
przyjemnoÊcià bytowania
w ∏owisku, kontaktem
z ludêmi. 

W∏asnoÊcià ko∏a jest skromny domek w Pokrzywnie.
KiedyÊ by∏a to rudera budynku gospodarczo-mieszkal-
nego, którà w latach 80-tych postanowili wspólnymi si∏a-
mi podreperowaç cz∏onkowie ko∏a ∏owieckiego „Ba˝ant”.
Majà tam swojà „przystaƒ”, gdzie organizujà spotkania
towarzyskie i zebrania. Cz´sto chata myÊliwska wypo˝y-
czana jest szko∏om i samorzàdowcom, wi´c stanowi ona
pobliskà atrakcj´. W Êrodku znajduje si´ kominek oraz
niewielkie trofea, czyli cz´Êç zwierz´cia stanowiàca pa-
miàtk´ po polowaniu. Czernikowskie ko∏o cz´sto bywa
na przeró˝nych imprezach i samo je organizuje, np. spo-
tkania hubertowskie – koƒczàce si´ biesiadà myÊliwych
i zaproszonych goÊci. A je˝eli o jedzeniu mowa, myÊliw-
ska kuchnia ma wielu swoich sympatyków, którzy roz-
koszujà si´ smakiem pieczeni z dzika, pasztetem z zajà-
ca czy roso∏em z ba˝anta. To sà tradycyjne potrawy, któ-
re myÊliwi od czasu do czasu spo˝ywajà. Ko∏o ∏owieckie

otwarte jest równie˝ dla
zagranicznych goÊci, or-
ganizuje polowania dewi-
zowe, kiedy polujà tylko
goÊcie. Od kilku lat przy-
je˝d˝ajà Niemcy oraz W∏o-
si polujàcy z ró˝nym po-
wodzeniem.

CCzzeerrnniikkoowwsskkiiee  llaassyy
Na terenie gminy Czernikowo spotyka si´ ∏osie, jelenie,

sarny oraz coraz rzadsze wilki, które przyw´drowa∏y
z Puszczy Augustowskiej. Od pana Kasprowicza dowie-
dzia∏am si´, ˝e wiele osób jest w b∏´dzie myÊlàc, ˝e jeleƒ
jest „m´˝em” sarny. Tak naprawd´ to dwa ró˝ne gatun-
ki, samiec jelenia to byk, a samica ∏ania, w przypadku
sarny to kozio∏ i koza. Z drobniejszej zwierzyny to zajà-
ce, borsuki, lisy, jenoty, które majà przepi´kne, puszyste
futro, bardzo delikatne w dotyku, które mia∏am okazj´
obejrzeç w gabinecie p. Skowroƒskiego. Ten rok w ob-
wodzie jest bardzo urodzajny w dziki. Ich liczba wzro-

s∏a 2-3 krotnie. Na polet-
kach ∏owieckich cz´sto
uprawia si´ topinambur,
który potrafi wyrosnàç do 4-
5 metrów. Cz´Êç zielona zja-
dana jest przez jelenie i sar-
ny, jednak najcenniejszà
cz´Êcià tej roÊliny sà bulwy,

które sà wielkim smako∏ykiem dzików; cz´sto jest tak,
˝e wybiorà one co do jednej bulwki i nie pozwolà roÊlinie
nawet wyrosnàç. Jest to bardzo zaskakujàca roÊlina, cho-
cia˝ w myÊlistwie jest stosowana jako smako∏yk dla
zwierzàt, to na Êwiecie ma wiele innych zastosowaƒ. Mo-
˝e ona s∏u˝yç jako ekologiczne, wydajne êród∏o energii

do naszych domów i samochodów.
A osoby, które sà na diecie nisko-
w´glowodanowej, na pewno zacie-
kawi fakt, i˝ wspomaga ona od-
chudzanie, a tak˝e wzmacnia
uk∏ad odpornoÊciowy. Bulwki topi-
namburu nazywane sà „cytrynami
pó∏nocy”, gdy˝ podobno majà cha-
rakterystyczny smak goràcej her-
baty z plasterkiem cytryny.

CCzzaass  nnaa ppoolloowwaanniiee
Polowanie i oczekiwanie na zwierzyn´ bardzo przypo-

mina medytacj´, trzeba si´ rozluêniç, wyciszyç i czekaç...
Na poczàtku pan Kasprowicz wyjaÊni∏, ˝e mamy pozwo-
lenie na odstrza∏ dzika, lisa lub starszego okazu sarny.
Wi´c cierpliwie czekamy... Najpierw wy∏aniajà si´ trzy
sarny, które spokojnie podà˝ajà w stron´ ambony. Na-
st´pnie widzimy, ˝e w trawie ukrywa si´ jeleƒ, który jest
trudny do dostrze˝enia, dlatego za pomocà lornetki le-
piej mu si´ przyglàdamy. Nadchodzi chwila, na którà
najbardziej czeka∏am: wychodzi wielki ∏oÊ, który nawet
z daleka wydaje si´ ogromny. Nagle zwierz´ p∏oszy si´.
Chwila mojej nieuwagi, gdy nie wy∏àczy∏am lampy b∏y-
skowej w aparacie podczas robienia zdj´cia i …wystra-
szy∏am ∏osia. Odchodzàc narobi∏ du˝o ha∏asu, przez d∏u-
gi czas dochodzi∏y do nas dêwi´ki ∏amanych w lesie ga-
∏´zi. Ale nie by∏a to jedyna okazja zobaczenia go. Widzie-
liÊmy jeszcze jednego, który si´ przechadza∏ obok pobli-
skiego gospodarstwa, szukajàc najprawdopodobniej po-
˝ywienia. Póêniej, gdy by∏o ju˝ zupe∏nie ciemno, pan Ka-
sprowicz dostrzeg∏ jeszcze gromad´ dzików wÊród

drzew. Mimo ˝e nie postrze-
liliÊmy ˝adnego zwierz´cia
i wróciliÊmy z pustymi r´ka-
mi, pobyt w ∏owisku sprawi∏
mi wielkà przyjemnoÊç.
Okazuje si´, ˝e obserwacja
przynosi takà samà satys-
fakcj´ i emocje.

Podczas polowania kieruje myÊliwymi zasada kole˝eƒ-
stwa. ˚eby to nie by∏o polowanie dla zysku z ubitej zwie-
rzyny. Ma byç ono jednoczeÊnie spotkaniem kolegów,
dla których nie jest to hazard ani pogoƒ za mi´sem – mó-
wi jeden z cz∏onków ko∏a. Zwierz´ta sà wszystkie niewin-
ne, bo ludzi nigdy nie skrzywdzi∏y. I stare porzekad∏o
mówi, ˝e najwi´kszym szkodnikiem w przyrodzie jest
cz∏owiek, który ingeruje w ich ˝ycie. Dlatego naszym za-
daniem jest strzelanie tylko do sztuk, które majà trudno-
Êci ze zdrowiem – t∏umaczy pan Stanis∏aw Skowroƒski;
myÊliwy z wieloletnim doÊwiadczeniem. Odstrza∏ trwa
u∏amek sekundy, w tej chwili broƒ jest tak wyspecjalizo-
wana i celna, ˝e to dla zwierzyny wielkie zaskoczenie,
a naszym obowiàzkiem jest równie˝ to, aby ono nie cier-
pia∏o – dodaje. Wracajàc z polowania, w którym nie od-

Sztandar ko∏a

Dokarmianie

Topinambur

Futro jenota

Jeden z medali
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dano strza∏ów, myÊliwy i tak jest zadowolony z powodu
sprytu i spostrzegawczoÊci zwierz´cia, ˝e to ono go prze-
chytrzy∏o, a nie odwrotnie.

PPii´́kknnaa  wwii´́êê
MyÊlistwo kojarzone jest cz´sto tylko z zabijaniem

zwierzyny, a to nie jest ca∏à prawdà. MyÊliwi majà poza
tym ogromne iloÊci obowiàzków jak dokarmianie, upra-
wa roÊlin, ochrona. Dlatego myÊliwy powinien byç bar-

dzo etyczny, a ta etyka wykszta∏ca si´ z czasem, poprzez
zdobywanie wiedzy o danej zwierzynie, o jej zachowa-
niach i potrzebach. Wtedy wytwarza w sobie takà szla-
chetnoÊç, coraz bardziej jest ˝yczliwy dla zwierzyny, co-
raz bardziej z nià woli bytowaç ni˝ polowaç. I w ten spo-
sób mi´dzy myÊliwym a zwierz´ciem nawiàzuje si´ pi´k-
na wi´ê, która w kole ∏owieckim „Ba˝ant” trwa ju˝ od 60
lat i byle trwa∏a jak najd∏u˝ej.     

Beata Czarnomska ZS 

PPiieerrwwsszzaa  ssiióóddeemmkkaa  zzaawwooddnniikkóóww  ww  ppuunnkkttaaccjjii  kkooƒƒccoowweejj  ((GGrraanndd  PPrriixx))  22000088..

Zawody wędkarskie 2008 –
podsumowanie.

Gminne Ko∏o Polskiego Zwiàzku Ẃ dkarskiego w Czerni-
kowie liczy 73 doros∏ych cz∏onków.

Ẃ dkarskie kó∏ko zorganizowane przy Szkole Podstawo-
wej w Czernikowie liczy 46 uczniów.

W roku 2008 GKPZW zorganizowa∏o 8 zawodów w´dkar-
skich w nast´pujàcych kategoriach:

33  –– sspp∏∏aawwiikkoowwee
ii 11  ggrruunnttoowwee::

Staw Gminny: 1
maja 2008 r. – 26
uczestników

Konotopie: 22
czerwca 2008r. – 10
uczestników

Wildno: 20 lip-
ca 2008r. – 12 uczestników (gruntowe)

Kijaszkowo: 30 sierpnia 2008r. – 9 uczestników

22  –– SSppiinnnniinnggoowwee::
25 maja, na zawodach w´dkarskich spinningowych senio-

rów na rzece WiÊle 14 uczestników pokona∏ SS∏∏aawwoommiirr  LLee--
wwaannddoowwsskkii..

Pierwsza trójka z 13-tu uczestników na zawodach w´dkar-
skich spinningowych seniorów, które odby∏y sí  w dniu 28
wrzeÊnia na rzece WiÊle:

11..  KKuucczzyyƒƒsskkii  SSzzyymmoonn
2. Podlaszewski Adrian
3. Makowski Jaros∏aw
22  –– JJuunniioorróóww::
1 czerwca na stawie gminnym w Czernikowie odby∏y sí

w´dkarskie zawody sp∏awikowe juniorów. SpoÊród 26 m∏o-
dych uczestników zawodów najlepszymi okazali sí :

11..  NNoowwiicckkii  KKrryyssttiiaann
2. Weiss Jakub
3. Lewandowski Bartosz
21 wrzeÊnia na zawodach w´dkarskich sp∏awikowych ju-

niorów na zbiorniku w Czernikowie najlepsi z 19 startujà-
cych to:

11..  KKrroopplleewwsskkaa
KKaammiillaa

2. Opaczyk Marian
3. Opaczyk Maciej 

A. M.

Podsumowanie sezonu
piłkarskiego

KKllaassaa  BB  ggrruuppaa  VV  ((VVIICCTTOORRIIAA
CCzzeerrnniikkoowwoo  ––  sseenniioorrzzyy  ii  LLZZSS
SStteekklliinn))

Pi∏karze Victorii Czernikowo i LZS-u
Steklin zakoƒczyli rund´ jesienna
sezonu pi∏karskiego 2008/2009. W

obecnej fazie rozgrywek lepiej wypada dru˝yna Victorii,
która znajduje sí  w czo∏ówce tabeli. Zespó∏ LZS-u zajmuje
obecnie 6 pozycj́ . Bilans spotkaƒ Victorii po pierwszej

rundzie, wyglàda nast´pujàco: 5
zwycí stw, remis i 2 pora˝ki, co da∏o
wynik 16 punktów. Bilans zespo∏u
LZS-u Steklin to: 2 zwycí stwa, remis i
5 pora˝ek, co wp∏yn ∏́o na wynik - 7
punktów na zakoƒczenie rundy.
Miejmy nadzieje, ̋ e po przerwie zespó∏
LZS-u Steklin wróci do gry w wysokiej
formie.

Czernikowski mistrz w´dkarski

WiÊlane szczupaki

Victoria Czernikowo
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JJuunniioorrzzyy  ggrruuppaa VV ((VVIICCTTOORRIIAA  CCzzeerrnniikkoowwoo))
W rundzie jesiennej zespó∏ juniorów m∏odszych odnoto-

wa∏ 5 zwycí stw, 2 remisy i 3 pora˝ki. W chwili obecnej dru-
˝yna ma przerw  ́w rozgrywkach, a wznowienie treningów
planowane jest na prze∏om stycznia i lutego. Najbli̋ szy spa-
ring odb´dzie sí  na poczàtku marca z jedenastkà VICTO-
RII Lisewo.

TTrraammppkkaarrzzee  ggrruuppaa VV ((VVIICCTTOORRIIAA  CCzzeerrnniikkoowwoo--
--ttrraammppkkaarrzzee))

Zawodnicy trampkarzy Victorii Czernikowo znaleêli sí
na pó∏metku rozgrywek w KPZPN podokr´g Toruƒ. Jak
na razie smak pora˝ki poznali tylko dwa razy i cieszyli sí
zwycí stwem a  ̋siedem razy. Miejmy nadzieje, ̋ e w sezonie
wiosennym, który zaczyna sí  ju  ̋pod koniec marca, dobra
passa zwycí stw b´dzie trwa∏a nadal. Trampkarze sezon
wiosenny chcà zaczàç meczem sparingowym z dru˝ynà

Czernikowskich juniorów, który poka˝e nam w jakiej for-
mie pi∏karskiej sà m∏odzi pi∏karze z klubu LZS Victoria
Czernikowo.                                                                          GCI

WOŚP w gminie Czernikowo

W tym roku odby∏ sí XVII fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwià-
tecznej Pomocy. JesteÊmy w Czernikowie z WOÂP od po-
czàtku aodkilkunastu lat prowadzimy przySP im. K. K. Ba-
czyƒskiego sztab. Nauczyciele i dzieci pod przewodnictwem

P. Buczyƒskiego jako wolontariusze zbierajà pieniàdze
na szczytne cele. Niewa˝ne sà tylko same pieniàdze ale za-
pa∏, zaanga˝owanie i potrzeba serca. W tym roku zbierali-
Êmy na dzieci z chorobami onkologicznymi. Uda∏o nam sí
zebraç ponad 10 tysí cy z∏otych.

Zapraszamy za rok.

LZS Steklin
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Gmina w liczbach.

A.M.

IloÊç mieszkaƒców w miejscowoÊciach.

Âluby, urodzenia, zgony

IIllooÊÊçç  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  ww  mmiieejjssccoowwooÊÊcciiaacchh..

ÂÂlluubbyy,,  uurrooddzzeenniiaa,,  zzggoonnyy
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