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AKTUALNOŚCI
Nadchodzàce Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia niosà ze sobà wiele radoÊci oraz refleksji
dotyczàcych minionego okresu i planów na nadchodzàcy nowy rok.
W tych wyjàtkowych dniach chcemy mieszkaƒcom gminy Czernikowo ˝yczyç wiele
zadowolenia i sukcesów z podj´tych wyzwaƒ oraz najzwyklejszych
i najwa˝niejszych w tych dniach: ciep∏a, mi∏oÊci i rodzinnej bliskoÊci.
Wójt Gminy Czernikowo
Zdzis∏aw Gawroƒski

Szanowni Państwo,
5 grudnia 2010 roku podj´li Paƒstwo decyzj´
kluczowà dla przysz∏oÊci Gminy Czernikowo.
Jednego dnia, w jednej chwili, chocia˝ z pewnoÊcià poprzedzonej wnikliwà analizà i skrupulatnym rachunkiem, dokonali Paƒstwo
wyboru, który rzutowa∏ b´dzie na najbli˝sze
czterolecie. Wyniki wyborów na wójta Êwiadczà
o tym, i˝ moja praca dla Paƒstwa dobra i oddanie gminie w ciàgu dwóch poprzednich
kadencji znalaz∏a uznanie w Paƒstwa oczach.
Chcà Paƒstwo, bym w dalszym ciàgu reprezentowa∏ interes ka˝dego mieszkaƒca i dba∏
o ka˝dy skrawek ziemi z ponad 169 km2
bezpiecznych ulic, pi´knych budynków, malowniczych ∏àk, jezior i pól uprawnych. Zaufali mi
Paƒstwo, a ja zrobi´ wszystko, by Paƒstwa nie
zawieÊç.
Dzi´kuj´ za to, ˝e zdecydowali si´ Paƒstwo
sprostaç odpowiedzialnoÊci za naszà wspólnà
przysz∏oÊç i oddali swój g∏os, dzi´ki czemu
mo˝emy pochwaliç si´ tak wysokà frekwencjà.
Mo˝emy mieç pewnoÊç, ˝e tak wa˝na decyzja
zosta∏a podj´ta Êwiadomie i odpowiedzialnie

Przewodniczàca Rady Gminy
Jadwiga Padlewska

przez gmin´ jako ca∏oÊç. Dzi´kuj´ za to, ˝e
wybrali Paƒstwo skutecznoÊç i pewnoÊç
spe∏nienia obietnic; ˝e opowiedzieli si´ Paƒstwo
za inwestycyjnym zdecydowaniem i dba∏oÊcià
o poziom ˝ycia popartà kilometrami nowych
dróg i dziesiàtkami metrów chodników. Dzi´kuj´ rolnikom i przedsi´biorcom za to, ˝e chcà,
bym nadal dba∏ o ich interesy. Dzi´kuj´
potrzebujàcym bezinteresownego, gminnego
wsparcia za to, ˝e swym wyborczym g∏osem
nagrodzili moje starania w tej materii. Dzi´kuj´
m∏odym ludziom za to, ˝e zdali sobie spraw´, ˝e
jestem tak˝e ich wójtem i ˝e chcà, bym s∏ucha∏
ich g∏osu przez najbli˝sze cztery lata. Dzi´kuj´
wszystkim mieszkaƒcom gminy za to, ˝e
oznaczajàc kratk´ przy moim nazwisku na
karcie do g∏osowania pozwolili mi uwierzyç, ˝e
wszystkie starania i ogromna cz´Êç mojego
˝ycia, którà poÊwi´ci∏em dla dobra gminy,
przynios∏a efekt w postaci spo∏ecznego
zadowolenia, ufnoÊci w dzia∏ania samorzàdu
terytorialnego i zielonego Êwiat∏a na przysz∏à
kadencj´.
To jednak dopiero poczàtek trudnej drogi, jakà
wspólnie musimy przebyç. Do∏o˝´ wszelkich
staraƒ, by Gmina Czernikowo pi´knia∏a z ka˝dym dniem i by by∏o to przez Paƒstwa
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dostrzegalne poprzez dalszà popraw´ infrastruktury drogowej, rozwój kultury, oÊwiaty
i edukacji, dzia∏ania proÊrodowiskowe i pomoc
materialnà, kierowanà bezpoÊrednio do Paƒstwa ràk. Zrobi´, co w mojej mocy, by s∏ownoÊç
i efektywnoÊç nie okaza∏y si´ pustym frazesem,
a dewizà mojej dzia∏alnoÊci. Z pe∏nà ÊwiadomoÊcià odpowiedzialnoÊci i powagi zadania,

jakie powierzyliÊcie mi Paƒstwo po raz trzeci,
obiecuj´ nie zawieÊç Paƒstwa zaufania. Liczy si´
skutecznoÊç i spe∏nione obietnice – mogà
Paƒstwo na mnie liczyç.

Wybory samorządowe
2010

zostali radni Stanis∏aw Kamiƒski oraz Andrzej
¸opuszyƒski.
Do Rady Powiatu z okr´gu numer trzy, który
gmina Czernikowo wspó∏tworzy∏a wraz z gminà
Obrowo, wybrani zostali Miros∏aw Graczyk,
Miros∏awa K∏osiƒska, Miros∏aw Nawrotek,
Andrzej Sobociƒski oraz Micha∏ Ramlau. Gmina Czernikowo nie mia∏a ˝adnego terenowego
przedstawiciela w wyborach do Sejmiku Województwa.
W wyborach na Wójta Gminy Czernikowo
pierwsza tura nie przynios∏a rezultatu, gdy˝
˝aden z kandydatów nie przekroczy∏ pi´çdziesi´cioprocentowego progu wyborczego. Zwyci´zcà pierwszej tury zosta∏ obecny wójt
Zdzis∏aw Gawroƒski, którego popar∏o 48,23%
wyborców. Na Piotra Murszewskiego g∏os
odda∏o 43,95% uprawnionych do g∏osowania i to
on by∏ kontrkandydatem Zdzis∏awa Gawroƒskiego w drugiej turze wyborów. Trzeci kandydat na wójta, Dariusz Zagrabski, otrzyma∏ 7,81%
poparcia.
W drugiej turze wyborów, która odby∏a si´
5 grudnia, mieszkaƒcy gminy Czernikowo na
wójta po raz trzeci wybrali Zdzis∏awa Gawroƒskiego, który uzyska∏ poparcie a˝ 60,92 %
wyborców. Jego konkurent, Piotr Murszewski,
zdoby∏ 39,08 % g∏osów.
Sporym sukcesem wszystkich wyborców by∏a
frekwencja, która w czterech spoÊród pi´ciu
okr´gów wyraênie przekroczy∏a 50%.
P.P.

21 listopada odby∏y si´ powszechne wybory
samorzàdowe. Elektorzy mieli mo˝liwoÊç
oddania swego g∏osu w wyborach na Wójta
Gminy oraz do Rady Gminy, Rady Powiatu
i Sejmiku Województwa. W Gminie Czernikowo
wyodr´bniono dziewi´ç okr´gów wyborczych,
w których g∏osowanie odbywa∏o si´ z podzia∏em
na pi´ç obwodów – trzy z nich mia∏y swojà
siedzib´ w Zespole Szkó∏ w Czernikowie,
pozosta∏e ulokowane zosta∏y w Szko∏ach Podstawowych w Mazowszu i Osówce. Uprawnionych do g∏osowania by∏o 6744 mieszkaƒców
gminy. W sk∏ad Rady Gminy szóstej kadencji
wesz∏o szeÊciu kandydatów KWW Ruch
Samorzàdowy Czernikowo (Stanis∏aw Kamiƒski, Jadwiga Padlewska, Gra˝yna Suliƒska,
Miros∏aw Zió∏kowski, Tadeusz Zió∏kowski
i Zbigniew Krzemiƒski), szeÊciu kandydatów
KWW „Gmina Wspólnym Dobrem” (Roman
Borucki, Mieczys∏aw Kasprowicz, Rafa∏ Rutkowski, Bogumi∏a Lewandowska, Andrzej
Prusakiewicz i Dawid Polanowski) oraz trzech
kandydatów KWW „Odnowa i GospodarnoÊç”
(Zbigniew Mirzejewski, Andrzej ¸opuszyƒski
i Ludwik Lewandowski). Podczas pierwszej
sesji Rady, która odby∏a si´ 1 grudnia, na jej
Przewodniczàcà wybrano radnà Jadwig´
Padlewskà, natomiast Wiceprzewodniczàcymi

Inauguracyjna sesja
Rady Gminy Czernikowo
VI kadencji
Zgodnie z prawem pierwsza sesja nowo
wybranej Rady Gminy musi odbyç si´ w terminie nieprzekraczajàcym siedmiu dni od
og∏oszenia zbiorczych wyników wyborów do rad
na obszarze ca∏ego kraju. Tak te˝ sta∏o si´
w Czernikowie – sesja Rady Gminy Czernikowo,

4

Z powa˝aniem,
Zdzis∏aw Gawroƒski

inaugurujàca prac´ radnych VI kadencji, odby∏a
si´ 1 grudnia 2010 roku. Wzi´li w niej udzia∏
wszyscy Radni, Wójt Gminy Czernikowo,
Skarbnik Gminy, dyrektorzy i kierownicy
gminnych jednostek administracyjnych, so∏tysi, radczyni prawna, czuwajàca nad przebiegiem
obrad, i inni.
Posiedzenie rozpoczà∏ radny senior – Stanis∏aw
Kamiƒski. Po wys∏uchaniu narodowego hymnu
nastàpi∏o uroczyste Êlubowanie radnych. Pierwsze g∏osowanie podczas sesji dotyczy∏o
ewentualnej zmiany protoko∏u obrad, dzielàcej
sesj´ na dwie cz´Êci, co skutkowa∏oby
przesuni´ciem wyboru Przewodniczàcego

stole. W g∏osowaniu na Wiceprzewodniczàcych
14 g∏osów otrzyma∏ radny Stanis∏aw Kamiƒski,
8 – radny Andrzej ¸opuszyƒski, i to oni obejmà
owe funkcje. Siedmiu radnych wskaza∏o na
radnego Zbigniewa Krzemiƒskiego.
W wolnych wnioskach ch´tni do zabrania

i Wiceprzewodniczàcych Rady Gminy na termin
nast´pujàcy po drugiej turze wyborów na wójta.
Radni zadecydowali jednak o odrzuceniu nowej
propozycji. Po autoprezentacji demokratycznie
wybranych przedstawicieli gminnej spo∏ecznoÊci i wyborze komisji skrutacyjnej nastàpi∏o
g∏osowanie nad wyborem Przewodniczàcego
Rady Gminy. Jedynà kandydatkà by∏a radna
Jadwiga Padlewska (nominowany Zbigniew
Mirzejewski dzi´kujàc za wyró˝nienie zrezygnowa∏ z ubiegania si´ o t´ funkcj´), która
stosunkiem g∏osów 9:6 zosta∏a wyznaczona do
zaj´cia centralnego miejsca przy prezydialnym

Uroczysta Sesja Rady
Gminy Czernikowo
Nowo wybudowany budynek Wiejskiego Domu
Kultury by∏ miejscem przeprowadzenia uroczystej sesji Rady Gminy Czernikowo, która
odby∏a si´ 8 listopada i by∏a ostatnim posiedzeniem radnych piàtej kadencji. Sesja mia∏a
charakter podsumowawczy.

W wydarzeniu wzi´li udzia∏, oprócz Wójta
Gminy i kompletu Radnych, tak˝e Starosta

g∏osu wyrazili nadziej´, ˝e obecna rada, choç
z∏o˝ona z reprezentantów trzech komitetów
wyborczych, za priorytet obierze sobie wspó∏prac´ i konstruktywnà dzia∏alnoÊç dla dobra
ca∏ej gminy.
P.P.

Toruƒski, kierownicy oraz dyrektorzy gminnych
jednostek organizacyjnych, Skarbnik Gminy,
so∏tysi, ksi´˝a parafii znajdujàcych si´ na
terenie
gminy,
kierownictwo
lokalnych
przedsi´biorstw i inni. Po przyj´ciu porzàdku
obrad i sesyjnego protoko∏u oraz podj´ciu
jedynej rozpatrywanej tego dnia uchwa∏y
nastàpi∏o wystàpienie Wójta Gminy Czernikowo
Zdzis∏awa Gawroƒskiego, który podsumowa∏
kadencj´ 2006-2010, zwracajàc uwag´ na zrealizowane inwestycje i wdro˝one programy
z zakresu infrastruktury drogowej, gospodarki
wodno-Êciekowej i ochrony Êrodowiska, bezpieczeƒstwa publicznego, kultury, oÊwiaty, sportu
i pomocy spo∏ecznej oraz pozyskane Êrodki
zewn´trzne. Przewodniczàcy Rady Gminy
Czernikowo Czes∏aw Makowski nakreÊli∏ zebranym w swym wystàpieniu zasady funkcjonowania Rady Gminy w zakoƒczonej kadencji,
przedstawiajàc jej kompetencje, dokonania
uchwa∏odawcze oraz znaczenie harmonijnej
wspó∏pracy i zgodnoÊci jej cz∏onków w podejmowaniu decyzji.
Starosta Toruƒski, Wójt oraz Radni w ramach
podzi´kowania za zaanga˝owanie w ostatnim
czteroleciu otrzymali pamiàtkowe albumy. Podzi´kowania nale˝à si´ równie˝ so∏tysom - za
sumiennà wspó∏prac´, wiele cennych uwag,
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propozycji i rad we wszystkich dzia∏aniach;
kierownikom jednostek oraz wszystkich
pracownikom - za wspó∏prac´ i zaanga˝owanie w
dzia∏ania dla dobra naszej gminy i jej mieszkaƒców. Wójt podzi´kowa∏ serdecznie mieszkaƒcom
gminy za spo∏ecznà dzia∏alnoÊç, za wnioski,

pomoc i zrozumienie dla pracy w∏adz samorzàdowych, a tak˝e za krytyczne uwagi, które
pobudza∏y do jeszcze aktywniejszej pracy
w poznawaniu i rozwiàzywaniu problemów
gminy.
P.P.

Gmina inwestuje
w infrastrukturę i komunikację

Czernikowo realizuje projekt pn. „ B u d o w a
drogi gminnej nr 101167C i przebudowa
drogi gminnej nr 101150C wraz z przebudowà skrzy˝owania z drogà powiatowà nr 2044C w miejscowoÊci Czernik o w o ”. Dofinansowanie wyniesie pó∏ miliona
z∏otych, ca∏kowity koszt inwestycji to 1,155
mln z∏. Projekt zak∏ada budow´ drogi z kostki
brukowej i chodników w miejscu gruntowej
obecnie drogi na Osiedlu M∏odych oraz
przebudow´ ul. Zajàczkowo, nawierzchni´
której stanowiç b´dzie warstwa z betonu
asfaltowego, oraz budow´ chodników przy tej
ulicy. Planowane prace majà rozpoczàç si´
jeszcze w 2010 roku.
„Budowa sieci kanalizacji deszczowej
w m i e j s c o w o Ê c i C z e r n i k o w o ” to nazwa
projektu, któremu przyznane zosta∏o wsparcie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w kwocie 963 888 z∏, stanowiàce
równowartoÊç 50% kosztów kwalifikowalnych
operacji. Dotyczy on zapewnienia odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych
z ulic Kwiatowej i LeÊnej do istniejàcego
zbiornika wody. Regulacja systemu odprowadzania wód opadowych wp∏ynie korzystnie
na stan gruntów, a tym samym na Êrodowisko
przyrodnicze. Ca∏kowity koszt realizacji zadania to ponad 2,35 mln z∏.
Projekt „ P r z e c i w d z i a ∏ a n i e w y k l u c z e n i u
cyfrowemu – eInclusion w gminie
C z e r n i k o w o – k r o k w p r z y s z ∏ o Ê ç ” zosta∏
rekomendowany do dofinansowania w ramach
Dzia∏ania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oznacza to, ˝e jedynie
zatwierdzenie listy rankingowej z Suplementem przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà dzieli
Gmin´ od otrzymania wsparcia, które stanowi
a˝ 85 % wydatków kwalifikowalnych i wynosi
3 273 735,90 z∏ (przy 577 718,20 z∏ Êrodków
w∏asnych). Projekt zak∏ada zapobie˝enie
wykluczeniu cyfrowemu 40 rodzinom z terenu
gminy Czernikowo zagro˝onym tym zjawiskiem z powodu trudnej sytuacji materialnej
lub niepe∏nosprawnoÊci oraz zapewnienie
dost´pu do szerokopasmowego Internetu
podleg∏ym jednostkom edukacyjnym – szeÊciu
szko∏om, trzem bibliotekom oraz jednej
Êwietlicy.
P.P.

Z koƒcem 2010 roku Gmina Czernikowo nie
zwalniania inwestycyjnego tempa. Z∏o˝ony we
wrzeÊniu do Urz´du Wojewódzkiego wniosek
o dofinansowanie przebudowy dwóch odcinków dróg gminnych w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
znalaz∏ si´ w gronie projektów, które zostanà
dofinansowane. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzprzyznane
twa
Kujawsko-Pomorskiego
zostanie tak˝e na wniosek dotyczàcy prac
zwiàzanych z dwoma odcinkami dróg w Czernikowie. Gmina zdoby∏a równie˝ pieniàdze na
budow´ kanalizacji deszczowej na czernikowskich ulicach: LeÊna oraz Kwiatowa.
W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”,
po sukcesie inwestycji obejmujàcej drogi
∏àczàce Czernikowo, Jackowo i Steklinek,
realizowana b´dzie przebudowa dwóch odcinków: drogi gminnej, która komunikacyjnie
∏àczy cz´Êç Liciszew w obu swych koƒcach
z drogà powiatowà Kijaszkowo-Dàbrówka oraz
drogi gminnej w Mazowszu, rozpoczynajàcej
si´ zjazdem z „powiatówki” Sitno-Dzia∏yƒMazowsze-Czernikowo i prowadzàcej do Piotrkowa. D∏ugoÊç obj´tych zadaniem „ P r z e budowa drogi gminnej Nr 101104C
w miejscowoÊci Liciszewy i drogi
gminnej Nr 101109C w miejscowoÊci
Mazowsze, wraz z przebudowà skrzy˝owaƒ z drogami powiatowymi Nr 2042C
i N r 2 1 3 2 C ” odcinków to 2,25 km, a kosztorysowa wartoÊç robót wynosi ponad 2,6 mln z∏.
W wyniku realizacji inwestycji powstanà
jezdnie o mineralno-bitumicznych nawierzchniach i szerokoÊci 5 m z obustronnymi
poboczami o szerokoÊci 75 cm, wykonane
zostanie 360 m2 chodników, a przy Szkole
Podstawowej w Mazowszu wybudowana
zostanie zatoka autobusowa oraz zamontowane zostanà bariery ochronne. Realizacja
zadania nastàpi przy wspó∏pracy ze Starostwem Powiatowym w Toruniu, które cz´Êciowo
pokryje koszty przebudowy skrzy˝owaƒ dróg
gminnych z drogami powiatowymi.
W ramach Dzia∏ania 1.1. – Infrastruktura
drogowa RPO WK-P na lata 2007-2013 Gmina
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Nowy samochód dla OSP
Czernikowo
Dzi´ki 150 tys. z∏ dofinansowania przez Zarzàd
Wojewódzki ZOSP RP oraz 120 tys. z∏ wsparcia
przyznanego przez Komendanta G∏ównego PSP
czernikowska jednostka Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej wzbogaci∏a swoje wyposa˝enie o samochód ratowniczo-gaÊniczy marki MAN o czteroko∏owym nap´dzie, warty 790 tys. z∏.
Mogàcy pomieÊciç szeÊcioosobowà za∏og´
pojazd o masie rzeczywistej 16,6 t posiada
dwuzakresowà autopomp´, pojemnoÊç wody
5170 dm3 oraz pojemnoÊç Êrodka pianotwórczego 500 dm3. Zakup ten znacznie usprawni
prac´ i tak Êwietnie funkcjonujàcej jednostki
i przyczyni si´ do poprawy bezpieczeƒstwa
mieszkaƒców gminy.
Czernikowska jednostka w∏àczona jest do
Krajowego Systemu Ratowniczo-GaÊniczego
i to na nià spada g∏ówny ci´˝ar zadaƒ w zakresie
ochrony przeciwpo˝arowej w naszej gminie.

Stypendia socjalne w roku
szkolnym 2010/2011
Od kilku lat Urzàd Gminy w Czernikowie
uczestniczy w socjalnym programie stypendialnym. Pomoc udzielana jest dzieciom
w celu poszerzenia ich horyzontów na szczeblu
edukacyjnym, sportowym i kulturalnym.
Dzi´ki temu wsparciu finansowemu choç po
cz´Êci mo˝emy zrealizowaç marzenia naszych
dzieci.
Przyjmowanie wniosków na stypendia
socjalne trwa∏o od 01.09 do 15.09.2010 r. Do
programu przystàpi∏o 189 rodzin, co w sumie
prze∏o˝y∏o si´ na 403 wnioski. W porównaniu
z ubieg∏ym rokiem wp∏yn´∏o o 12 wniosków
mniej. Przyczynà sà wy˝sze zarobki naszych
mieszkaƒców.
Podstawà do przyznania zasi∏ku by∏ dochód
rodziny nieprzekraczajàcy kwoty 351 z∏ na
osob´ za miesiàc sierpieƒ. Poza tym
wnioskodawca musia∏ byç zameldowany na
terenie Gminy Czernikowo, uzyskaç pozytywnà opini´ dyrektora szko∏y, do której
ucz´szczajà jego dzieci, a tak˝e nie pobieraç
innego stypendium o charakterze socjalnym.
Pierwsza wyp∏ata stypendium mia∏a miejsce
15 i 16 listopada br., zaÊ druga tura wyp∏at
nastàpi w dniach 14-15 grudnia. ¸àcznie
gmina otrzyma∏a dotacje w kwocie 160 tys. z∏
na wyp∏aty tych Êwiadczeƒ.

Jest ona najlepiej wyposa˝ona (na tle innych
jednostek) od strony technicznej i przygotowana do ratownictwa tak˝e w wypadkach
drogowych. Po zakupie nowego pojazdu OSP

Czernikowo posiada cztery samochody: dwa
gaÊnicze, ratowniczy oraz operacyjny.
P.P.

Ubiegajàcymi si´ byli uczniowie szkó∏:
1.SP Czernikowo – 80 wniosków,
2.Zespó∏ Szkó∏ w Czernikowie – Gimnazjum –
113 wniosków,
3.Zespó∏ Szkó∏ w Czernikowie – LO – 11
wniosków,
4.SP Steklin – 10 wniosków,
5.SP Osówka – 44 wnioski,
6.SP Mazowsze – 17 wniosków,
7.SP Makowiska – 20 wniosków
oraz szkó∏ ponadgimnazjalnych koƒczàcych
si´ maturà.
Urzàd Gminy ma nadziej´, ˝e przyznane
stypendia b´dà mobilizowaç dzieci i m∏odzie˝
do dalszej nauki oraz rozwijania ich zainteresowaƒ.
M.Z.
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Szkoła dla dorosłych
w Czernikowie – II edycja
„Innowacyjne formy kszta∏cenia drogà do
zdobycia wykszta∏cenia” - to projekt finansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki Priorytetu IX,
Dzia∏anie 9.3. Uzyska∏ on najwy˝szà ocen´
w rankingu województwa kujawsko-pomorskiego. Pomys∏odawcà i g∏ównym liderem
inicjatywy jest Czernikowskie Stowarzyszenie
„Czy˝ – Nie” a partnerami projektu: Zespó∏
Szkó∏ im. Miko∏aja Kopernika w Czernikowie,
Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Ks. Czes∏awa
Lissowskiego w Rypinie oraz Zespó∏ Szkó∏
w Gronowie.
Projekt ten to ju˝ druga tego typu inicjatywa
w naszej gminie w ramach której kilkadziesiàt
osób rozpocznie nauk´ w 3-letnim Liceum
Ogólnokszta∏càcym po szkole podstawowej lub
gimnazjum, 2-letnim Liceum Ogólnokszta∏càcym po szkole zawodowej oraz 2-letnim
Studium Policealnym w zawodzie technik prac
biurowych. Zaj´cia odbywaç si´ b´dà w trzech
oÊrodkach: w Czernikowie, Rypinie i Gronowie. Ideà projektu jest wykorzystanie
nowoczesnych form kszta∏cenia opartych na
najnowszych technikach informatycznych

oraz wiedzy i doÊwiadczenia szkó∏ w Gronowie
i Rypinie prowadzàcych od dawna Kszta∏cenie
Ustawiczne Doros∏ych. Oko∏o 20 % wszystkich
zaj´ç wspomaganych b´dzie poprzez blendedlearning. Zaj´cia odbywaç si´ b´dà w weekendy. Nauka w szkole jest ca∏kowicie
bezp∏atna. Uczestnicy otrzymajà materia∏y
promocyjne oraz wszystkie niezb´dne podr´czniki. Dzi´ki pozyskanym funduszom
uda∏o si´ zakupiç zestawy interaktywne
(tablice interaktywne, projektory, laptopy)
oraz telewizory LCD, co dodatkowo podniesie
efektywnoÊç nauczania.
Uczestnicy projektu b´dà mieli mo˝liwoÊç
skorzystania podczas zaj´ç z posi∏ku, a osoby
posiadajàce ma∏e dzieci b´dà mog∏y pozostawiç je na czas zaj´ç pod nadzorem wykwalifikowanej opiekunki. Dla osób spoza
Czernikowa przewidziano cz´Êciowy zwrot
kosztów dojazdów na zaj´cia. Ponadto w ramach projektu odbywaç si´ b´dà dodatkowe
zaj´cia oraz wyjazdy integracyjne.
Rekrutacja do projektu rozpocznie si´ w grudniu, a zaj´cia ju˝ od stycznia 2011 roku.
Regulamin
oraz
wszystkie
niezb´dne
informacje
dost´pne
sà
na
stronie
www.czyznie.czernikowo.pl.
Osoby zainteresowane udzia∏em w projekcie
serdecznie zapraszamy!
A.S.

„Witaj, wolności aniele” –
akademia z okazji odzyskania
niepodległości
W dniu 11 listopada 1918 r. francuski
marsza∏ek Ferdinand Foch w podparyskim
Compiegne w imieniu paƒstw sprzymierzonych
podyktowa∏ delegacji niemieckiej warunki
zakoƒczenia dzia∏aƒ wojennych. Akt ten zakoƒczy∏ I wojn´ Êwiatowà, w której bra∏y udzia∏ 33
paƒstwa i która poch∏on´∏a 10 milionów ofiar.
Dzieƒ 11 listopada 1918 roku by∏ prze∏omowym
momentem w dziejach Polski. Po 123 latach
zaborczego jarzma niewoli i powstaƒczych
zrywów niepodleg∏oÊciowych nasza ojczyzna
odzyska∏a wolnoÊç i nale˝ne jej miejsce na
politycznej mapie Europy.

8

Dla upami´tnienia wydarzeƒ sprzed 92 lat 10
listopada 2010 roku w sali OSP Czernikowo
odby∏a si´ uroczysta akademia z okazji

wolnoÊci zaprezentowa∏y dzieci z Przedszkola
Publicznego w Czernikowie, uczniowie Szko∏y
Podstawowej w Czernikowie oraz zespó∏ Klubu
Seniora „RadoÊç”. Ró˝norodny program
artystyczny przypad∏ do gustu zarówno ˝àdnym
atmosfery refleksji, jak i tym, którzy oczekiwali
spektaklu i wyczekiwanej, niepodleg∏oÊciowej
radoÊci. Podnios∏a atmosfera udzieli∏a si´
wszystkim uczestnikom akademii, która by∏a
równie˝ okazjà do mi´dzypokoleniowej
integracji starszych, ˝yjàcych w mi´dzywojennych latach nowej Polski, ludzi z m∏odymi
aktorami artystycznego widowiska.

P.P.
odzyskania
niepodleg∏oÊci.
Poetycko
–
muzyczne dzie∏a poÊwi´cone trudnej drodze do

Cała Polska czyta dzieciom
„A to miej na pilnej pieczy, abyÊ czyta∏,
kiedy tylko mo˝esz.”
M. Rej

Powszechne sà ubolewania nad spadkiem
czytelnictwa w naszym kraju. Tym wa˝niejsze
wydaje si´ w pracy wychowawczej szko∏y
wdra˝anie od najm∏odszych lat do czytania i wyrobienia w uczniach potrzeby si´gania po
ksià˝k´ i to nie tylko po obowiàzkowà lektur´.
Wiadomo, czym skorupka…

Propagowana w mediach akcja „Ca∏a Polska
czyta dzieciom” jest w SP im. K.K. Baczyƒskiego prowadzona nieprzerwanie od kilku lat.
Jak to robimy? Przede wszystkim dzia∏amy
zespo∏owo. Do akcji inicjowanych przez
bibliotek´ w∏àczajà si´ wszyscy nauczyciele.
Klasy 0-3 przychodzà raz w tygodniu do
biblioteki, gdzie p. bibliotekarka na zmian´ z p.
”logopedià” czytajà fragmenty ciekawych
ksià˝eczek najm∏odszym. Uczniowie klas 4-6
mogà codziennie na du˝ej przerwie przyjÊç

z drugim Êniadaniem, by „przy okazji” s∏uchaç
czytania.
Przewa˝nie
sami
podsuwajà
propozycje lektury, a potem ch´tnie jeszcze do
nich wracajà na zasadzie, ˝e „podobajà si´ nam
te, które ju˝ s∏yszeliÊmy”. W ten sposób uda∏o
si´ nam w ciàgu roku przeczytaç fragmenty
wszystkich ksià˝ek z serii „Ca∏a Polska czyta
dzieciom”
W dobie agresywnej reklamy i biblioteka musi
zadbaç o to, by wyró˝niç si´ na tle szko∏y. Szare,
zagracone pomieszczenie, w którym nic si´ nie
zmienia, mo˝e ju˝ na wst´pie dzia∏aç zniech´cajàco i zapowiadaç straszne nudy. Dlatego
naszà bibliotek´ uczyniliÊmy miejscem wystaw.
Okazji jest mnóstwo: rocznice, jubileusze,
szkolne akcje lub po prostu ch´ç „wydobycia
z zapomnienia” cz´Êci bibliotecznych zbiorów.
Staramy si´ tak dobraç tematyk´ wystawy, by
mog∏o jà wspó∏tworzyç jak najszersze grono
uczniów. Jednà z pierwszych by∏o pokazanie
starych ksià˝ek, tych „szkolnych” i tych
wyszperanych w domowych biblioteczkach, na
strychach.. Og∏oszono konkurs na najstarszà
i okaza∏o si´, ˝e wydano jà pó∏tora wieku
wczeÊniej. Dzieci mog∏y pochwaliç si´ swoimi
zbiorami, porównaç, a przede wszystkim
dostrzec wartoÊç tych cz´sto dotychczas
poniewieranych w zapomnieniu egzemplarzy.
A oto kilka podobnych przyk∏adów wystaw:
- „Modny Pan Tadeusz” (w 170 rocznic´
napisania)- wystawa ró˝nych wydaƒ tej ksià˝ki
po∏àczona z konkursem na najwi´kszy, najmniejszy, najstarszy egzemplarz Wystawa by∏a
cz´Êcià projektu „Modny Pan Tadeusz”, na
który z∏o˝y∏y si´: konkurs recytatorski,
plastyczny oraz prezentacja scenek z poematu
w wykonaniu poszczególnych klas,
- podobna wystawa poÊwi´cona „Biblii”, czyli
najwa˝niejszej ksià˝ce Êwiata, te˝ z towarzy-
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szàcymi jej konkursami i zabawà,
- projekt „Chopin na Ziemi Dobrzyƒskiej”,
któremu towarzyszy∏a wystawa ksià˝ek o kompozytorze, czytanie i prezentacja multimedialna,
- „Anio∏ w literaturze i sztuce” – wystawa
przyniesionych figurek po∏àczona z konkursem
na najciekawszy, najmniejszy i najwi´kszy
egzemplarz po∏àczona z konkursem na wiersz
o anio∏ach oraz ze spotkaniem z ks. P. Sio∏kowskim.
Bywajà te˝ wystawy tematyczne, np: „W dawnej kuchni”, „Pami´tajcie o ogrodach”, „Nasi
ulubieƒcy- psy”. W przygotowaniu – prezentacja
elementarzy na 100-lecie s∏ynnego elementarza
Falskiego.
Ka˝da taka wystawa jest pretekstem do
pokazania jakiejÊ cz´Êci naszych zbiorów, ka˝da
anga˝uje dzieci, gdy˝ przynoszà w∏asne
eksponaty, uczestniczà w konkursach, plebiscy-

tach, zagadkach. W∏àczamy si´ do ka˝dej
wi´kszej szkolnej akcji. Wówczas cz´stokroç
wystawy a˝ „wychodzà” poza bibliotek´. Tak
by∏o np. ze Êwi´towaniem jubileuszu 20-lecia
nadania imienia, rocznicà katyƒskà, wizytà
górali z Pienin, zabawà WOÂP „Czar PRL-u”,
prezentacjà odnowionych figurek Matki Boskiej
Sk´pskiej i wieloma innymi. Wówczas odwiedzajà nas nie tylko uczniowie, ale i liczni goÊcie
spoza szko∏y. Obecnie zapraszany na wystaw´
zamków przygotowanà z okazji Roku Kazimierza Wielkiego.
Z perspektywy wieloletnich obserwacji mo˝na
wyraênie dostrzec, ˝e dzi´ki tym dzia∏aniom
naprawd´ du˝ej grupie udaje si´ zaszczepiç
bakcyla czytelnictwa, gdy˝ stali si´ oni wiernymi klientami biblioteki gminnej.
Dariusz Chrobak

Podnosimy osiągnięcia
szóstoklasistów

9.1.2. W projekcie biorà udzia∏ uczniowie klas
szóstych – w sumie 54 dzieci. Uczestniczà oni
w zaj´ciach dydaktyczno - wyrównawczych
z matematyki, przyrody, j´zyka angielskiego
i zaj´ciach pozalekcyjnych z j´zyka angielskiego. Odby∏y si´ ju˝ badania wst´pne i pierwsze zaj´cia ze wsparcia psychologicznego.
Projekt potrwa do marca 2011.
W projekcie uczestniczà równie˝ szko∏y
podstawowe ze Steklina i Osówki.
Dariusz Chrobak

Szko∏a Podstawowa im. K. K. Baczyƒskiego
w Czernikowie przystàpi∏a w maju 2010 roku do
projektu „Podnoszenie osiàgni´ç edukacyjnych
uczniów szkó∏ podstawowych województwa
kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki

Pierwszy semestr pełen
sukcesów dla uczniów SP
Makowiska
Poczàtek nowego roku szkolnego w Szkole
Podstawowej w Makowiskach obfitowa∏ w uczniowskie sukcesy. Dzieci ucz´szczajàce do
placówki osiàga∏y znaczàce wyniki na arenie
gminnej i powiatowej, g∏ównie w dziedzinie
sportu.
Poni˝ej prezentujemy osiàgni´cia uczniów
szko∏y:
- do˝ynkowy turniej pi∏ki no˝nej ch∏opców –
I miejsce,
- do˝ynkowy turniej dwóch ogni dziewczàt –
I miejsce,
- gminne mistrzostwa w indywidualnych
biegach prze∏ajowych – Daniel Jastrz´bski
(I miejsce), Anna Przybyszewska (II miejsce),
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Joanna Bonewicz (III miejsce), Krzysztof
Zatorski (IV miejsce), Micha∏ Kasiƒski (V miejsce),
- gminne mistrzostwa w dru˝ynowych biegach
prze∏ajowych – dru˝yna dziewczàt (I miejsce),
- powiatowe mistrzostwa w indywidualnych
biegach prze∏ajowych – Daniel Jastrz´bski
(V miesce),
- mistrzostwa powiatu w dru˝ynowych biegach
prze∏ajowych – dru˝yna dziewczàt (I miejsce),
- mistrzostwa gminy w dru˝ynowym tenisie
sto∏owym – dru˝yna dziewczàt (I miejsce),
dru˝yna ch∏opców (II miejsce),
- mistrzostwa powiatu w dru˝ynowym tenisie
sto∏owym – dziewcz´ta (III miejsce),
- rozgrywki gminnej ligi pi∏ki no˝nej ch∏opców
(runda jesienna) – I miejsce.
Pozosta∏e konkursy:
- VII Wojewódzki Festiwal PieÊni Patriotycznej
„Tobie Polsko”, Zamek Bierzg∏owski – Alicja
Tarnowska (I miejsce).
Ponadto, uczniowie uczestniczà w projekcie
„Z Ma∏gosià po nauk´… wzbogacenie oferty

edukacyjnej szkó∏ realizujàcych kszta∏cenie
ogólne z terenu powiatu toruƒskiego”. W dwóch
rodzajach zaj´ç uczestniczy 17 uczniów klas
IV-V.
Szko∏a
realizuje
tak˝e
program
„Podnoszenie osiàgni´ç edukacyjnych uczniów
szkó∏ podstawowych województwa kujawskopomorskiego”. Program adresowany jest do
uczniów klasy VI. W ramach projektu dzieci
uczestniczà w zaj´ciach pozalekcyjnych oraz
korzystajà ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Uczniowie kszta∏cenia zintegrowanego biorà udzia∏ w zaj´ciach realizowanych

Mija wiek
Czas mierzy si´ sekundami, minutami,
godzinami i dobami. Dalej latami, dekadami,
wiekami, tysiàcleciami i erami.
Parafianie czernikowscy w mijajàcym roku
prze˝ywali uroczystoÊç stulecia konsekracji
koÊcio∏a parafialnego pod wezwaniem Êw.
Bart∏omieja. I choç parafia jest o wiele starsza,
pierwsza wzmianka o niej nosi bowiem dat´
1 paêdziernika 1309r., to zanim jednak powsta∏a
Êwiàtynia w Czernikowie, funkcj´ lokalnego
koÊcio∏a pe∏ni∏a kaplica grodowa w Steklinie.
Pierwszà obiektem sakralnym w Czernikowie,
noszàcym wezwanie Êw. Bart∏omieja, by∏a
skromna budowla drewniana. Budow´ koÊcio∏a
murowanego, wzniesionego przez biskupów
p∏ockich, datuje si´ na ok. 1370 rok. Na miejscu
drewnianego, zniszczonego prawdopodobnie
przez po˝ar koÊcio∏a powsta∏a ok. 1449 roku
nowa, gotycka Êwiàtynia. KoÊció∏ przebudowany zosta∏ ok. 1641 roku, odnawiany w latach:
1719 i 1798. Na poczàtku dwudziestego wieku,
w 1904 roku, dodano transept oraz dobudowano
prezbiterium i dwie kaplice boczne - Matki
Bo˝ej i Êw. Izydora, a tak˝e dwie zakrystie.
Âwiàtyni´ konsekrowa∏ w 1910 roku b∏ogos∏awiony bp. Antoni Julian Nowowiejski.
Sama konsekracja by∏a jednym z punktów
wizytacji kanonicznej, która odbywa∏a si´
w dekanacie lipnowskim w 1910 roku. Wizytacja
w parafii Czernikowo rozpocz´∏a si´ w poniedzia∏ek 22 sierpnia od ingresu Biskupa. Jak
zapisano w sprawozdaniu powizytacyjnym,
„wizytator zapowiada∏ porzàdek zaj´ç swej
pracy wizytacyjnej, odbywa∏ nabo˝eƒstwo za
zmar∏ych, wizytowa∏ NajÊwi´tszy Sakrament
i ca∏y koÊció∏, po czym zapoznawa∏ si´ z proboszczem i parafianami”. Po zakoƒczeniu ingresu
kap∏ani Êpiewali jutrzni´ z laudesami o Êwi´tych m´czennikach. Zarzàdzono tak˝e post.
Dzieƒ wizytacyjny, w którym odby∏a si´
konsekracja koÊcio∏a - 23 sierpnia 1910 roku -

w ramach projektu edukacyjnego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szko∏y podstawowej w kontekÊcie wdra˝ania nowej postawy programowej”. W ramach tego projektu szko∏a
wzbogaci si´ tak˝e w nowe pomoce dydaktyczne. Placówka uczestniczy ponadto w programach: „Szklanka mleka”, „5 porcji warzyw,
owoców lub soku” oraz „Owoce w szkole”.
Hanna Graczyk

rozpoczà∏ si´ od Godzinek o NMP, po których
msz´ Êwi´tà celebrowa∏ ksiàdz biskup. Dalej
konsekracja, koncelebra, obiad, bierzmowanie

i nabo˝eƒstwo popo∏udniowe, w którego sk∏ad
wchodzi∏o wystawienie NajÊwi´tszego Sakramentu, litania do NMP, kazanie, suplikacja
„Âwi´ty Bo˝e” i procesja Eucharystyczna
z udzia∏em duchowieƒstwa. Dzieƒ 24 sierpnia to
ostatni dzieƒ wizytacji. Rozpocz´∏a go Msza Êw.
póêniej katechizm, koncelebra i obiad. Po
obiedzie Biskup wyruszy∏ do nast´pnej parafii.
Konsekracja koÊcio∏a odbywa∏a si´ zapewne
wed∏ug Pontyfika∏u Rzymskiego z 1595 roku
wydanego przez papie˝a Klemensa VIII, gdy˝
ten ryt obowiàzywa∏ do roku 1961, kiedy to
z upowa˝nienia papie˝a Jana XXIII wydano
nowe obrz´dy, bardziej uproszczone. W przeddzieƒ uroczystoÊci rozbijano przy drzwiach
wejÊciowych koÊcio∏a namiot, w którym biskup
umieszcza∏ relikwie Âwi´tych. Namiot by∏
symbolem tego, ˝e Âwi´ci, ˝yjàc na ziemi, nie
mieli swojego mieszkania. Przy relikwiach
odmawiano modlitwy brewiarzowe. Przed
wejÊciem do nowego koÊcio∏a, Biskup trzykrotnie uderza∏ w g∏ówne drzwi, zanim zosta∏y
otwarte. By∏ to znak, ˝e trzeba „stukaç”, walczyç
o niebo. Kropiono te˝ trzykrotne Êciany koÊcio∏a
na zewnàtrz i wewnàtrz, pokrapiano o∏tarz,
gdzie sk∏adano relikwie. Biskup namaszcza∏
olejem Krzy˝ma mens´ o∏tarza oraz Êciany
koÊcio∏a w dwunastu miejscach, na pamiàtk´
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12 Aposto∏ów. Palono kadzid∏o na znak
wznoszàcej si´ do Boga modlitwy. Biskup kreÊli∏
pastora∏em na posadzce alfabet grecki i ∏aciƒski, dla przypomnienia, ˝e ludzie wszystkich ras
i j´zyków sà wezwani do zbawienia. Zapalano
Êwiece w dwunastu miejscach umieszczone
w Êwiecznikach na Êcianach, które przypomina∏y, ˝e Chrystus jest Êwiat∏oÊcià Êwiata.
Odmawiano odpowiednie modlitwy, tak˝e
Litani´ do Wszystkich Âwi´tych.
Mija wiek od tamtych wydarzeƒ. Nie ma
„Êwiadomych” Êwiadków tamtych uroczystoÊci.
Kilka dni temu odby∏ si´ pogrzeb 101-latki,
naszej parafianki. Pozosta∏y tylko przekazy

Wędkarze zakończyli sezon
Cztery zawody obejmowa∏ sezon w´dkarski
2010 roku w gminie Czernikowo. Rywalizacja
o zwyci´stwo w koƒcowej klasyfikacji generalnej i okaza∏y puchar by∏a zaci´ta jak nigdy
dotàd – wystarczy spojrzeç na ró˝nice
punktowe: zwyci´zca cyklu, Bohdan Usenko,
wyprzedzi∏ Jaros∏awa Makowskiego zaledwie
o punkt, natomiast ró˝nica mi´dzy trzecim
Jaros∏awem Durmowiczem a czwartym Andrzejem Sobociƒskim wynios∏a dwa „oczka”.
P.P.

Turniej Bilardowy w Mazowszu
Sportowa rywalizacja na terenie gminy
Czernikowo zatacza coraz szersze kr´gi. DziÊ to
ju˝ nie tylko królujàca w kraju pi∏ka no˝na,
mazowiecki baseball czy zyskujàcy popularnoÊç
szczególnie w okresie ch∏odniejszych miesi´cy
tenis sto∏owy. W dniach 13-14 listopada 2010
roku w Wiejskim Domu Kultury odby∏ si´
I Turniej Bilardowy. Zawodnicy rywalizowali
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pisane, przysz∏o nowe pokolenie i choç w sprawozdaniu powizytacyjnym zapisano „patrzymy
z obawà o przysz∏oÊç tej ziemi”, to jedno trzeba
powiedzieç: wiara trwa. A wyrazem tej wiary
by∏a konsekracja nowego o∏tarza mszalnego
oraz poÊwi´cenie nowej ambony, pulpitu
i posadzki prezbiterium, których dokona∏ 24
sierpnia 2010 roku pasterz Diecezji W∏oc∏awskiej Biskup Wies∏aw Alojzy Mering.

ks. Rafa∏ Zatorski

w dwóch grupach wiekowych: w kategorii 10-14
lat oraz powy˝ej lat 15-stu. Grano wed∏ug zasad
popularnej „ósemki”.
Pierwszego dnia Turnieju odby∏y si´ gry
eliminacyjne. KoniecznoÊç zastosowania systemu pucharowego sprawi∏a, ˝e nietrudno by∏o
o niespodzianki. W grupie m∏odszej, wbrew
przewidywaniom, ju˝ po pierwszym meczu
z zawodami po˝egnali si´ bracia Stasiakowie,
choç m∏odszy z nich musia∏ stawiç czo∏a
zawodnikowi, który od pierwszych uderzeƒ
jawi∏ si´ jako zdecydowany faworyt. ¸ukasz
Duszyƒski, bo o nim mowa, mimo drobnych
problemów w çwierçfina∏owej potyczce przeciw
Oliwi Kwiatkowskiej, szed∏ przez turniejowà
drabink´ jak burza. Wydawa∏o si´, ˝e jest poza
zasi´giem rywali, gdy na drodze do koƒcowego
triumfu stanà∏ mu niespodziewanie Damian
Kwieciƒski. Pokona∏ on starszego przeciwnika
w stosunku 2-0 i móg∏ cieszyç si´ ze zdobycia
okaza∏ego pucharu. Trzecie miejsce zaj´∏a
Marlena Micha∏kiewicz, która okaza∏a si´ lepsza
od Justyny Gr´êlikowskiej.
W grupie starszej niespodzianek by∏o jeszcze
wi´cej. Na preeliminacjach zakoƒczy∏a swój
udzia∏ w turnieju Paula Kutnik, choç prezentowane przez nià umiej´tnoÊci w innych
okolicznoÊciach mog∏y pozwoliç jej na gr´ o medale. Prawdziwym pogromem faworytów
okaza∏y si´ çwierçfina∏y. Mimo, i˝ Jaros∏aw
Lorenc i Przemys∏aw Pujer sprawiali wra˝enie
prezentowania najlepszej dyspozycji i umiej´tnoÊci, ˝aden z nich nie przebrnà∏ drugiej rundy.
Zaskakujàca by∏a równie˝ pora˝ka ulubieƒca
miejscowych kibiców – Leszka Duszyƒskiego.
W meczu o trzecie miejsce Marcin Luberacki
poradzi∏ sobie z Tomaszem Zió∏kowskim,
którego brat, Zbigniew, zwyci´˝y∏ w ca∏ym
turnieju, pokonujàc Kacpra Lewandowskiego.
Obaj finaliÊci zaprezentowali równà form´ i zachowywali zimnà krew w kluczowych momen-

tach poszczególnych partii.
Nagrody – puchary, medale oraz dyplomy
ufundowane przez Gminnà Komisj´ Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych – wr´czyli
najlepszym bilardzistom Wójt Gminy Czernikowo Zdzis∏aw Gawroƒski oraz organizatorzy
turnieju – inicjatorzy formujàcego si´ powoli
Ko∏a Bilardowego w Mazowszu. W zawodach
wzi´∏o udzia∏ 33 graczy, którzy czas oczekiwania
na mecze z ich udzia∏em uprzyjemniali sobie

SP Czernikowo – interaktywnie

wowej w Czernikowie.
Koszt jednej tablicy to ok. 13 tys. z∏, z czego

przy sto∏ach: tenisowym oraz „pi∏karzyków”.
Pierwsze kroki zawsze sà najtrudniejsze, nale˝y
jednak mieç nadziej´, ˝e popularnoÊç gry w bilard w gminie Czernikowo b´dzie ros∏a
w stopniu zadowalajàcym adekwatnie do
sukcesu poczàtków.
Wyniki:
JUNIORZY:
1.Damian Kwieciƒski
2.¸ukasz Duszyƒski
3.Marlena Micha∏kiewicz
4.Justyna Gr´êlikowska
SENIORZY:
1.Zbigniew Zió∏kowski
2.Kacper Lewandowski
3.Marcin Luberacki
4.Tomasz Zió∏kowski
P.P.

Tablice interaktywne
to narz´dzia umo˝liwiajàce wykorzystanie
interaktywnych technik
dydaktycznych
w oddzia∏ach nauczania wczesnoszkolnego,
wprowadzajàce szkolnictwo w XXI wiek.
Pierwsze tego typu
sprz´ty – dziewi´ç
tablic z wizualizerem –
zosta∏o zainstalowanych w Szkole Podsta-
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wk∏ad w∏asny gminy to 25 % wartoÊci, czyli 3250
z∏. Reszt´ stanowi dofinansowanie Urz´du
Marsza∏kowskiego w ramach modu∏u e-Edukacja. Celem tego innowacyjnego projektu jest
stworzenie narz´dzi informatycznych poprawiajàcych efektywnoÊç procesu kszta∏cenia
placówek oÊwiaty oraz utworzenie regionalnego
systemu informacyjnego wykorzystujàcego
mo˝liwoÊci technik ICT w kszta∏ceniu mieszkaƒców województwa kujawsko-pomorskiego.
Dziewi´ç tablic zainstalowanych w czernikowskiej placówce kosztowa∏o ∏àcznie 117 tys. z∏.
W ca∏ej gminie zamontowanych zostanie 21
interaktywnych narz´dzi wartych 273 tys. z∏.

Pozosta∏e tablice trafià do Szkó∏ Podstawowych
z Osówce, Steklinie, Mazowszu i Makowiskach.
Tablica interaktywna to nowoczesne urzàdzenie edukacyjne, które dzia∏a podobnie jak
dotykowy ekran. Pod∏àczenie do niej komputera
umo˝liwia za jej pomocà obs∏ugiwanie ka˝dego
programu uruchomionego w komputerze.
Oprócz tego mo˝na na niej pracowaç, jak na
zwyk∏ej tablicy, sporzàdzaç notatki, a nast´pnie
zapisaç i wydrukowaç zawartoÊç ekranu.
P.P.

Tabela rozgrywek w piłkę nożną
,,Ligi Szkół Podstawowych Gminy Czernikowo”
w sezonie jesień/wiosna 2010/2011
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Opiekunowie dru˝yn:
Czernikowo I –
Czernikowo II –
Osówka I –
Osówka II –
Steklin Mazowsze –
Makowiska –
UKS ,,Olimpijczyk” –

Marek Kopaczewski
Grzegorz Grzywiƒski
Ryszard A∏tyn
Zuzanna Stawicka
Grzegorz Koz∏owski
Robert Szwajkowski
Arleta OÊmia∏owska
Danuta Chylicka

Wyniki rundy jesiennej:
UKS - Mazowsze
Osówka II – Czernikowo I
Osówka I – Steklin
Steklin – Makowiska
Czernikowo II – Mazowsze
Makowiska – UKS
Osówka II – Makowiska

4:2
1:2
2:1
0:1
0:2
5:1
0:1

Osówka I – Makowiska
Steklin - Osówka II
Makowiska – Czernikowo II
Osówka I – UKS
Czernikowo II – Osówka I
Osówka I – Osówka II
Osówka I – Mazowsze
Makowiska – Mazowsze
Mazowsze – Czernikowo I
UKS – Czernikowo II
Czernikowo I – Czernikowo II
Czernikowo II – Steklin
UKS – Steklin
Osówka II – Czernikowo II
Makowiska - Czernikowo I
Czernikowo I – Osówka I
Czernikowo I – UKS
Osówka II – Mazowsze
Czernikowo I – Steklin

1:3
3:0
5:0
1:1
1:2
0:0
4:2
7:0
0:4
2:2
6:0
0:0
4:0
1:1
1:0
4:1
6:0
2:1
4:0

R.A

Jeśli nie masz planów na Sylwestra…
Sylwestrowa zabawa zbli˝a si´ wielkimi krokami. Pierwsze z nich z ka˝dym rokiem zwykliÊmy
stawiaç coraz szybciej, nawet na poczàtku listopada. Niektórzy z nas jednak nadal nie majà okreÊlonych planów na t´ wyjàtkowà noc – z pewnoÊcià warto wi´c przejrzeç poni˝sze propozycje i oderwaç
si´ od foteli, telewizorów, ruszajàc w noworoczny tan…
P.P.
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