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Nadchodzàce Âwi´ta Wielkanocne niosà ze sobà nowy poczàtek oraz nadziej´ na

odbudow´ tego, co zosta∏o w naszych sercach nadwàtlone w minionym roku. 

W tych wyjàtkowych dniach chcemy mieszkaƒcom gminy Czernikowo 

˝yczyç wiele radoÊci i sukcesów z podj´tych wyzwaƒ oraz najzwyklejszych 

i najwa˝niejszych w tym czasie: rodzinnej bliskoÊci oraz wiosny – 

w duszach i za oknem.

AKTUALNOŚCI

Wójt Gminy Czernikowo                                                                  Przewodniczàca Rady Gminy   
Zdzis∏aw Gawroƒski             Jadwiga Padlewska

BBuuddżżeett pprrzzyyjjęęttyy –– VVII SSeessjjaa
RRaaddyy GGmmiinnyy CCzzeerrnniikkoowwoo

VI sesj´ Rady Gminy Czernikowo zwo∏ano 
w dniu 22 lutego 2011 roku o godzinie 13:00. Na
posiedzenie radni stawili si´ w komplecie,
obradom przys∏uchiwa∏o si´ równie˝ liczne

grono so∏tysów oraz dyrektorów gminnych
jednostek organizacyjnych – pierwszym
punktem sesji by∏o bowiem g∏osowanie nad
bud˝etem Gminy Czernikowo na rok 2011.

Preludium do g∏osowania nad kluczowà dla
gminy uchwa∏à by∏o wystàpienie Wójta
Zdzis∏awa Gawroƒskiego, który przedstawi∏
radnym i pozosta∏ym s∏uchaczom opracowany
przez siebie projekt. Nast´pnie przewodniczàca
Rady Gminy Jadwiga Padlewska poprosi∏a
przewodniczàcych poszczególnych komisji 
o przedstawienie stanowisk, jakie poszczególne
kolektywy zaj´∏y w kwestii uchwalenia bud˝etu.
Wszystkie komisje zaaprobowa∏y projekt 
w wersji przed∏o˝onej przez wójta. 
W g∏osowaniu, poprzedzonym dyskusjà, Rada
Gminy uchwali∏a bud˝et stosunkiem 10 g∏osów
„za” i ˝adnego sprzeciwu, przy 5 radnych
wstrzymujàcych si´ od g∏osu.

P.P.

BBuuddżżeett GGmmiinnyy CCzzeerrnniikkoowwoo
nnaa rrookk 22001111

Podczas VI Sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego
2011 r. radni przyj´li pierwszy raz w nowej
kadencji bud˝et gminy na rok 2011. Zak∏ada on
dochody gminy w kwocie 31.621 tys. z∏, 
a wydatki - w kwocie 35.284 tys. z∏. Planowane

dochody i wydatki w roku obecnym sà o prawie
5 mln wy˝sze ni˝ w roku ubieg∏ym.
Zaplanowany deficyt bud˝etowy 3.555 tys. z∏
zostanie sfinansowany po˝yczkà z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz kredytem. Najwy˝sze wp∏ywy
(44,2 % dochodów bud˝etu), podobnie jak 
w latach ubieg∏ych, pochodziç b´dà z subwencji
z bud˝etu paƒstwa. ¸àczna kwota otrzymanych



4

subwencji to 14.016 tys. z∏ (w tym m.in.
subwencja oÊwiatowa w wysokoÊci 8.908 tys. z∏).
Przyznane na rok 2011 subwencje sà niestety
ni˝sze ni˝ otrzymane w 2010 roku. Wp∏ywy 
z tytu∏u podatków od osób prawnych i fizy-
cznych przyniosà dochody do bud˝etu gminy 
w wysokoÊci 4.598 tys. z∏ (wzrost o prawie o 600
tys. z∏). Obejmujà one wp∏ywy z podatków od
osób prawnych i fizycznych: rolnego, od
nieruchomoÊci, leÊnego, od czynnoÊci cywilno-
prawnych, od Êrodków transportowych, od
spadków i darowizn oraz odsetek. Dochody 
z tego tytu∏u wynoszà 2.315 tys. z∏. Dzia∏ ten
obejmuje te˝ wp∏ywy z udzia∏ów w podatkach
stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa w kwo-
cie 2.116 tys. z∏ (wzrost o 350 tys. z∏).

Bardzo du˝o Êrodków zewn´trznych wp∏ynie 
w tym roku do bud˝etu na cele inwestycyjne. 
W chwili przyjmowania bud˝etu by∏a to kwota
prawie 9 mln z∏, ale w ciàgu roku mo˝e ona ulec
znacznemu zwi´kszeniu, poniewa˝ na rozpa-
trzenie czekajà wnioski o dofinansowania
inwestycji na 15.452 tys. z∏. Najwi´kszà pozycjà
w wydatkach bud˝etowych na rok 2011 sà
zadania inwestycyjne i modernizacyjne,
podobnie jak w ubieg∏ym roku. Przyj´to na ten
cel 15.052 tys. z∏, co stanowi a˝ 42,6 % wydatków
bud˝etowych. Jest to rekordowa wielkoÊç 
w dotychczasowych bud˝etach zarówno jeÊli
chodzi o kwot´, jak i o udzia∏ procentowy.
WysokoÊç wydatków inwestycyjnych mo˝e 
w ciàgu roku wzrastaç po otrzymaniu kolejnych
dofinansowaƒ.

Drugà pozycj´ w wydatkach bud˝etowych 
w 2011 roku stanowià wydatki na oÊwiat´ 
i wychowanie w gminie. Zaplanowano tu kwot´
10.468 tys. z∏ oraz 50 tys. z∏ jako rezerw´ celowà.
Stanowi to 29,8 % bud˝etu. Kwota ta
wydatkowana b´dzie na wynagrodzenia
nauczycieli i pracowników obs∏ugi szkó∏,
utrzymanie placówek oÊwiatowych ∏àcznie 
z drobnymi remontami, dowóz dzieci i m∏o-
dzie˝y do szkó∏ i utrzymanie sto∏ówek
szkolnych. Pomimo tego, ˝e na sfinansowanie
zadaƒ bie˝àcych w oÊwiacie ze Êrodków
w∏asnych gminy zosta∏y do∏o˝one dodatkowe
pieniàdze, zapewne nie wystarczy to na
zaspokojenie wszystkich potrzeb. Gmina czyni
starania o pozyskanie dodatkowych funduszy
na oÊwiat´ i wychowanie, szczególnie na
remonty i inwestycje. Jak co roku istotnà
pozycj´ w wydatkach bud˝etu gminy stanowi
pomoc spo∏eczna, chocia˝ w ostatnich latach
udzia∏ tego dzia∏u jest ni˝szy ni˝ w poprzednich,
co mo˝e Êwiadczyç o polepszeniu si´ sytuacji
materialnej mieszkaƒców gminy. W przyj´tym
bud˝ecie przeznaczono na ten cel 4.256 tys. z∏.
Kwota ta na pewno ulegnie zwi´kszeniu, m.in. 
o dotacje na do˝ywianie.

Po raz drugi od wejÊcia w ˝ycie ustawy 

o funduszu so∏eckim w bud˝ecie gminy
zaplanowano oficjalnie kwot´ 235 tys. z∏ na
fundusz so∏ecki. Jego wielkoÊç, wyliczona na
podstawie ustawy, jest ró˝na dla poszczególnych
so∏ectw i zale˝y g∏ównie od iloÊci mieszkaƒców
so∏ectwa. Wzorem roku poprzedniego Êrodki
funduszu, zgodnie z proÊbà rad so∏eckich,
przeznaczone zostanà w wi´kszoÊci na
utrzymanie dróg.

W wydatkach bud˝etu gminy na rok 2011 sà
takie Êrodki jak:

- utrzymanie gminnej orkiestry d´tej,
- kultura (w tym biblioteki),
- kultura fizyczna i sport,
- utrzymanie jednostek OSP,
- badanie gleb, dofinansowanie szkoleƒ i po-

moc organizacyjna dla rolników,
- prace interwencyjne,
- promocja gminy,
- do˝ynki gminne.
Uzupe∏nieniem bud˝etu gminy jest plan

finansowy Gminnego Zak∏adu Komunalnego.
Zaplanowano w nim dochody i wydatki na
poziomie 2.312 tys. z∏. Najwi´kszymi wp∏ywami
do bud˝etu zak∏adu jest dotacja przedmiotowa 
z gminy (1.156 tys. z∏) oraz wp∏aty za wod´ 
i Êcieki (943 tys. z∏). Dotacja przedmiotowa
przeznaczona jest na finansowanie zadaƒ
nieprzynoszàcych dochodów, jak utrzymanie
bie˝àce dróg, odÊnie˝anie, op∏aty za oÊwietlenie
uliczne, utrzymanie zieleni i wiele innych, które
w niewielkim stopniu pokrywajà koszty
utrzymania (np. wysypisko Êmieci).

W planie wydatków Gminnego Zak∏adu
Komunalnego najwy˝sze kwoty to utrzymanie
hydroforni i oczyszczalni Êcieków (1.081 tys. z∏)
oraz wysypiska Êmieci (405 tys. z∏). Na bie˝àce
utrzymanie dróg (˝u˝el, kamieƒ, równiarka,
odÊnie˝anie) przeznaczono 248 tys. z∏, a na
oÊwietlenie i jego konserwacj´ - 249 tys. z∏.

Przyj´ty bud˝et w ka˝dym roku ulega
zmianom, poniewa˝ poczàtkowo oparty jest na
szacunkach i ulega zwi´kszeniu o dodatkowe
wp∏ywy, a co za tym idzie zwi´kszajà si´
wydatki. Nie znamy dotychczas kwoty na
stypendia i podr´czniki (w 2010 r. 433 tys. z∏),
kosztów dokszta∏cania m∏odocianych praco-
wników ( w 2010 r. 91 tys. z∏) czy kosztów dop∏at
na paliwo dla rolników (w 2010 r. 309 tys. z∏).

W ostatnich latach bud˝et gminy Czernikowo
wzrasta∏ na koniec roku o par´ milionów
z∏otych, przy tym znacznie zwi´ksza∏y si´
wydatki inwestycyjne. W tym roku b´dzie
podobnie, poniewa˝ czekamy na rozstrzygni´cia
konkursowe z∏o˝onych ju˝ wniosków o dotacje.
B´dziemy tworzyç kolejne projekty 
i pozyskiwaç Êrodki zewn´trzne do bud˝etu
gminy.

Zdzis∏aw Gawroƒski
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Pod zawartà w tytule artyku∏u nazwà projektu
kryje si´ du˝a informatyczna inwestycja, majàca
zapewniç dost´p do szerokopasmowego
Internetu czterdziestu rodzinom, zagro˝onym
wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej
sytuacji materialnej lub niepe∏nosprawnoÊci,
oraz edukacyjnym jednostkom organizacyjnym
Urz´du Gminy, a wi´c pi´ciu szko∏om
podstawowym, czernikowskiemu Zespo∏owi
Szkó∏, Êwietlicy w Steklinku oraz dwóm
bibliotekom. W ramach Osi Priorytetowej 8.
Spo∏eczeƒstwo informacyjne – zwi´kszanie
innowacyjnoÊci gospodarki Dzia∏ania 8.3.
Przeciwdzia∏anie wykluczeniu cyfrowemu
eInclusion Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka dofinansowanie otrzyma∏
projekt „„PPrrzzeecciiwwddzziiaa∏∏aanniiee wwyykklluucczzeenniiuu
ccyyffrroowweemmuu –– eeIInncclluussiioonn ww ggmmiinniiee
CCzzeerrnniikkoowwoo –– kkrrookk ww pprrzzyysszz∏∏ooÊÊçç””. Kwota
dofinansowania stanowi 85% wartoÊci
inwestycji.

Do koƒca 2013 roku czterdzieÊci gospodarstw
domowych z terenu gminy Czernikowo uzyska
dost´p do Internetu oraz sprz´t komputerowy.
Reprezentanci rodzin zostanà przeszkoleni 
z zakresu obs∏ugi komputera oraz korzystania 
z sieci internetowej. Dziesi´ç placówek eduka-
cyjnych zostanie wyposa˝onych w nowoczesne
zestawy komputerowe z dost´pem do
szerokopasmowego Internetu. Bezprzewodowa

sieç teleinformatyczna zapewni dost´p do
Internetu we wszystkich zakàtkach gminy;
nawet tam, gdzie do tej pory nie by∏o mo˝liwoÊci
technicznych dla sieci Êwiat∏owodowych.

Grupa docelowa to czterdzieÊci gospodarstw
domowych z terenu gminy Czernikowo, które
spe∏nià kryteria upowa˝niajàce do otrzymania
wsparcia. Jednym w nich jest kryterium
dochodowe oparte na ramach systemu
Êwiadczeƒ rodzinnych (dochód na jednego
cz∏onka rodziny – do 504 z∏ netto; 583 z∏ netto,
gdy w gospodarstwie jest osoba niepe∏no-
sprawna). W ramach zadania do szkó∏
podstawowych trafi po 20 zestawów sprz´tu
(razem 100 zestawów), do Zespo∏u Szkó∏ – 22
zestawy, do bibliotek i Êwietlicy – po 6 zestawów.

Celem g∏ównym PPrrooggrraammuu OOppeerraaccyyjjnneeggoo
IInnnnoowwaaccyyjjnnaa GGoossppooddaarrkkaa nnaa llaattaa 22000077--
22001133 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu 
o innowacyjne przedsi´biorstwa. Cel g∏ówny
Programu wychodzi naprzeciw celom stawia-
nym przez podstawowy Êredniookresowy
dokument strategiczny UE – odnowionà w 2005
roku Strategi´ Lizboƒskà, której g∏ówne
za∏o˝enia to wzrost gospodarczy i zatrudnienie
przy zachowaniu pe∏nej zgodnoÊci z celami
zrównowa˝onego rozwoju i Strategicznymi
Wytycznymi Wspólnoty.

P.P.

22001111 ––  rrookk iinnwweessttyycc jj ii
W 2011 roku w bud˝ecie gminnym na

inwestycje przewidziano kwot´ ponad 15 mln z∏,
co stanowi a˝ 42,6% wszystkich wydatków
bud˝etowych. WÊród zadaƒ inwestycyjnych
znajdujà si´ modernizacje chodników, prze-
budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
w Czernikowie, przebudowy dróg, budowa
przydomowych oczyszczalni Êcieków, budowa
placów zabaw, modernizacja remizy OSP 
w Czernikowie, „schetynówka” w Liciszewach 
i Mazowszu, budowa ulicy Zajàczkowo w Czer-
nikowie, budowa kanalizacji deszczowej,
Internet bezprzewodowy z wyposa-˝eniem
pracowni komputerowych, wyposa˝enie
pracowni specjalistycznych Zespo∏u Szkó∏,

opracowanie projektów na rozbudow´ SP 
w Czernikowie oraz oczyszczalni Êcieków, 
a takêe rozbudowa budynku Urz´du Gminy. To
najwy˝sza kwota przeznaczona w bud˝ecie na
inwestycje w historii gminy. Szczególnie istotny
w tym kontekÊcie jest fakt, i˝ sporà cz´Êç
Êrodków pozyskamy z zewnàtrz.

Przeznaczony do realizacji w ramach Dzia∏ania
2.1. Rozwój infrastruktury wodno-Êciekowej
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 projekt „„PPrrzzeebbuuddoowwaa ii rroozzbbuuddoowwaa
ssiieeccii wwooddnnoo--kkaannaalliizzaaccyyjjnneejj ww mmiieejjssccoo--
wwooÊÊccii  CCzzeerrnniikkoowwoo ((eettaapp IIVV))”” wart jest 
17 434 717,55 z∏, z czego 10 543 813,77 z∏ to
kwota dofinansowania, jakie otrzyma∏a Gmina
Czernikowo. Ârodki unijne stanowià 65%

„„PPrrzzeecc iiwwddzziiaałłaanniiee  wwyykklluucczzeenniiuu  ccyyffrroowweemmuu––
eeIInncc lluuss iioonn ww ggmmiinniiee  CCzzeerrnniikkoowwoo ––  kkrrookk ww pprrzzyysszzłłoośśćć””
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kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci
wodociàgowej na terenach przeznaczonych pod
budownictwo mieszkalne o ∏àcznej d∏ugoÊci 1358
m, przebudowa (1470 m) i budowa (2081 m)
kana∏u deszczowego, budowa kana∏u
sanitarnego wraz z przy∏àczami o ∏àcznej
d∏ugoÊci 4936 m oraz budowa dwóch nowych
t∏oczni Êcieków i przewodów t∏ocznych. Czwarty
etap wodno-kanalizacyjnej inwestycji obejmie
ulice: Targowà, Zajàczkowo, WiÊniowà, Polnà 
i Chabrowà. Zanim jednak rozpocznà si´ prace
przewidziane dla kolejnego etapu, do koƒca
sierpnia zakoƒczy si´ realizacja eettaappuu IIIIII,
która zosta∏a dofinansowana z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2,61 mln
z∏. Przebudowa obj´∏a ulice: Toruƒskà, Kolejowà,
Strumykowà i Osiedle Mickiewicza. Wykonawcà
inwestycji, wy∏onionym w post´powaniu
przetargowym, jest Zak∏ad Us∏ug Meliora-
cyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia-
Dobrzynia. Ca∏kowity koszt inwestycji to niemal
6,7 mln z∏.

Drugim projektem, który zyska∏
dofinansowanie w ramach RPO WK-P 
w pierwszym kwartale 2011 roku jest
wwyyppoossaa˝̋eenniiee pprraaccoowwnnii  cchheemmiicczznneejj ,,
bbiioollooggiicczznneejj ii ffiizzyycczznneejj ZZeessppoo∏∏uu SSzzkkóó∏∏ 
ww CCzzeerrnniikkoowwiiee w pomoce naukowe i umeblo-
wanie. Warta 99 286,34 z∏ inwestycja znacznie
podniesie poziom nauczania powy˝szych
przedmiotów. Aparatura do wykonywania
chemicznych doÊwiadczeƒ, mikroskopy i mo-
dele biologiczne oraz oprzyrzàdowanie i mier-
niki niezb´dne do przeprowadzania ekspery-
mentów z dziedziny fizyki w po∏àczeniu 
z nowoczesnymi, wygodnymi i bezpiecznymi
meblami oraz sprawnà i wykwalifikowanà kadrà,
którà mo˝e poszczyciç si´ Zespó∏ Szkó∏,
wprowadzà lekcje na poziom najwy˝szych
standardów. Unijne wsparcie wyniesie w tym
wypadku 64 536,12 z∏, co stanowiç b´dzie 65%
kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

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∏yƒ-
Mazowsze-Czernikowo i prowadzàcej do
Piotrkowa. D∏ugoÊç obj´tych zadaniem
„„PPrrzzeebbuuddoowwaa ddrrooggii ggmmiinnnneejj NNrr 110011110044CC 
ww mmiieejjssccoowwooÊÊccii LLiicciisszzeewwyy ii ddrrooggii ggmmiinnnneejj
NNrr 110011110099CC ww mmiieejjssccoowwooÊÊccii MMaazzoowwsszzee,,
wwrraazz zz pprrzzeebbuuddoowwàà sskkrrzzyy˝̋oowwaaƒƒ zz ddrrooggaammii
ppoowwiiaattoowwyymmii NNrr 22004422CC ii  NNrr 22113322CC””

odcinków to 2,25 km, a kosztorysowa wartoÊç
robót wynosi ponad 2,6 mln z∏. W wyniku
realizacji inwestycji powstanà jezdnie o mine-
ralno-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.

„„BBuuddoowwaa ssiieeccii kkaannaalliizzaaccjjii ddeesszzcczzoowweejj 
ww mmiieejjssccoowwooÊÊccii  CCzzeerrnniikkoowwoo”” 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 odprowa-
dzenia 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∏.

W ramach Dzia∏ania 1.1. – Infrastruktura
drogowa RPO WK-P na lata 2007-2013 Gmina
Czernikowo realizuje projekt pn. „„BBuuddoowwaa
ddrrooggii ggmmiinnnneejj nnrr 110011116677CC ii pprrzzeebbuuddoowwaa
ddrrooggii  ggmmiinnnneejj  nnrr 110011115500CC wwrraazz 
zz pprrzzeebbuuddoowwàà sskkrrzzyy˝̋oowwaanniiaa zz ddrrooggàà
ppoowwiiaattoowwàà nnrr 22004444CC ww mmiieejjssccoowwooÊÊccii
CCzzeerrnniikkoowwoo””. Ca∏kowity koszt inwestycji to
751 386,12 z∏, z czego 50% pochodziç b´dzie ze
Êrodków unijnych. 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.

W tym roku zostanie tak˝e rroozzbbuuddoowwaannyy
bbuuddyynneekk UUrrzz´́dduu GGmmiinnyy, na co w bud˝ecie
przewidziano Êrodki w kwocie 750 tys. z∏.
Inwestycja jest konieczna ze wzgl´du na
okresowe nadmierne obcià˝enia stropu
spowodowane chocia˝by zaleganiem Êniegu oraz
w wyniku potrzeby zwi´kszenia powierzchni
Urz´du – sali konferencyjnej, archiwum,
przepe∏nionych biur. 100 tys. z∏. przeznaczonych
zostanie na budow´ i modernizacj´ chodników;
na modernizacj´ dróg gminnych przewidziano
kwot´ 512 tys. z∏. W tym roku planowane jest
przygotowanie dokumentacji dotyczàcej
budowy oczyszczalni, rozpocznie si´ ponadto
kolejny cykl budowy „przydomówek”.
Rozpocz´to ju˝ prace zwiàzane z opracowaniem
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Wnioski w toku – czekamy na
unijne dofinansowania

W trakcie weryfikacji pod kàtem
ewentualnego przyznania dofinansowania 
w ramach unijnych funduszy znajdujà si´
wnioski z∏o˝one przez Gmin´ Czernikowo.
WÊród tych˝e planowanych inwestycji
znajdujà si´:

11 .. „„RRoozzbbuuddoowwaa ii mmooddeerrnniizzaaccjjaa ssyysstteemmuu
zzbbiieerraanniiaa ooddppaaddóóww ii  rroozzsszzeerrzzeenniiee
sseelleekkttyywwnneejj zzbbiióórrkkii nnaa tteerreenniiee GGmmiinnyy
CCzzeerrnniikkoowwoo”” – planowany do realizacji 
w ramach dzia∏ania 2.2. Gospodarka odpadami
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 projekt polega na zakupie pojazdów
i urzàdzeƒ niezb´dnych dla rozszerzenia 
i prowadzenia zbiórki odpadów na terenie
gminy (samochód-Êmieciarka, ciàgnik z ˝ura-
wiem za∏adunkowym i przyczepà), a tak˝e
obj´ciu wi´kszej liczby mieszkaƒców
systemem selektywnej zbiórki odpadów
poprzez ustawienie odpowiednich kontenerów.
Ca∏kowity koszt realizacji inwestycji to 
1 787 947,68 z∏. Gmina ubiega si´ o dofinanso-
wanie na poziomie 70% kosztów
kwalifikowalnych w kwocie 1 251 563,38 z∏.

22 .. W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Dzia∏ania 3.1. Rozwój
infrastruktury edukacyjnej Gmina
Czernikowo ubiega si´ o dofinansowanie
przedsi´wzi´cia „„RRoozzbbuuddoowwaa ZZeessppoo∏∏uu
SSzzkkóó∏∏  ww CCzzeerrnniikkoowwiiee oo oobbiieekktt
ddyyddaakkttyycczznnoo--wwiiddoowwiisskkoowwyy nnaa ppoottrrzzeebbyy
sszzkkoo∏∏yy mmuuzzyycczznneejj  wwrraazz zz wwyyppoossaa--
˝̋eenniieemm””.. W ramach inwestycji powstanie
dwukondygnacyjny budynek z przeznacze-
niem do nauki muzyki i taƒca uczniów
czernikowskiej filii Szko∏y Muzycznej 
w Che∏m˝y. Dolna cz´Êç obiektu pomieÊci aul´
o powierzchni ok. 296 m2 z zapleczem
szatniowo-sanitarnym, przeznaczonà do
praktycznej nauki muzyki i taƒca oraz
przeprowadzania wyk∏adów i egzaminów. Na
pi´trze zaprojektowano sal´ rytmiki, pi´ç sal

dydaktycznych, pokój biurowo - socjalny oraz
pomieszczenia szatniowo - sanitarne o ∏àcznej
powierzchni 470 m2. Realizacja inwestycji
znacznie podniesie poziom infrastruktury
edukacyjnej na terenie gminy, stanowiàc m.in.
wysokiej jakoÊci baz´ dzia∏alnoÊci filii Szko∏y
Muzycznej z kompletnym systemem niezb´-
dnych pomieszczeƒ oraz miejsce organizacji
uroczystoÊci, spotkaƒ, zjazdów i innych
przedsi´wzi´ç o charakterze naukowym,
kulturalnym i rozrywkowym. Koszt
przedsi´wzi´cia to 3 963 004,77 z∏, z czego 65%
- 2 575 953,10 z∏ – to kwota dofinansowania, 
o jakà si´ ubiegamy.

33 .. „„AAddaappttaaccjjaa rreemmiizzyy OOSSPP ww CCzzeerrnnii--
kkoowwiiee nnaa ÊÊwwiieettlliicc´́ wwiieejjsskkàà”” – planowany
do realizacji w ramach dzia∏ania 313, 322, 323
„Odnowa i rozwój wsi”, obj´tego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
projekt zak∏ada przebudow´ istniejàcego
budynku remizy i dostosowanie go do potrzeb
pe∏nienia funkcji Êwietlicy. Koszt inwestycji to
982 540,52 z∏, z czego niemal po∏owa tej kwoty
– pó∏ miliona z∏otych – to wnioskowane przez
Gmin´ dofinansowanie.

44 .. „„MMaa∏∏ee pprroojjeekkttyy”” to planowane do
realizacji w ramach osi Leader Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
inwestycje zwiàzane z budowà placów zabaw w
Czernikowie, Steklinku i Steklinie.
Maksymalna wartoÊç ka˝dego z projektów to
25 tys. z∏, co stanowiç b´dzie 70% ca∏oÊciowych
kosztów inwestycji. W ramach „ma∏ych
projektów” gmina Czernikowo ubiega si´ 
o dofinansowanie tak˝e dwóch inwestycji ju˝
zrealizowanych – budowy wiaty grillowej 
w Czernikowie oraz wyposa˝enia Wiejskiego
Domu Kultury w Mazowszu. Wnioski z∏o˝one
w po∏owie czerwca 2010 roku do Lokalnej
Grupy Dzia∏ania nadal czekajà na konkursowe
rozstrzygni´cia, podpisywanie umów i prze-
kazanie Êrodków. Dla przypomnienia –
byliÊmy jedynà gminà, która z∏o˝y∏a
maksymalnà iloÊç wniosków o dofinan-
sowanie.

P.P.

projektu na rozbudow´ Szko∏y Podstawowej 
w Czernikowie. Prace budowlane z nim zwiàzane
majà ruszyç ju˝ w przysz∏ym roku.

O projektach „„PPrrzzeecciiwwddzziiaa∏∏aanniiee wwyykklluu--
cczzeenniiuu ccyyffrroowweemmuu –– eeIInncclluussiioonn ww ggmmiinniiee
CCzzeerrnniikkoowwoo –– kkrrookk ww pprrzzyysszz∏∏ooÊÊçç””,
„„AAddaappttaaccjjaa rreemmiizzyy OOSSPP ww CCzzeerrnniikkoowwiiee nnaa
ÊÊwwiieettlliicc´́ wwiieejjsskkàà”” oraz o budowie placów
zabaw w ramach Osi Leader PROW szerzej
piszemy w osobnych artyku∏ach. 

Oprócz opisanych wy˝ej najwi´kszych
projektów, gmina realizowaç b´dzie inwestycje
mniejsze, pokrywane niekiedy w ca∏oÊci z jej
bud˝etu, oraz projekty tzw. „mi´kkie”, czyli
g∏ownie szkoleniowo-promocyjne. O wynikach
dzia∏aƒ majàcych na celu pozyskiwanie Êrodków
inwestycyjnych oraz o przebiegu realizacji
prowadzonych przedsi´wzi´ç informowaç
b´dziemy, jak zawsze, na ∏amach „Dwóch S∏ów”.

P.P.
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W WDK Mazowsze o korzyściach
płynących z łączenia się 
w grupy producenckie

W dniu 4 marca 2011 roku w Wiejskim Domu
Kultury w Mazowszu odby∏o si´ spotkanie
informacyjno-szkoleniowe dla rolników Gminy
Czernikowo, zorganizowane przez Kujawsko-
Pomorskà Izb´ Rolniczà, na temat mo˝liwoÊci
grup producenckich i korzyÊci p∏ynàcych 
z przynale˝noÊci do nich oraz sposobu ich
tworzenia i organizacji.

Spotkanie, w którym wzi´∏o udzia∏ 25 rolników,
otworzy∏ Tadeusz Zió∏kowski, reprezentujàcy
Zarzàd K-PIR, witajàc zgromadzonych rolników
oraz zaproszonych goÊci – przedstawicieli Biura
K-PIR: Antoniego Szyszk´ i Joann´
B∏aszkiewicz oraz Jaros∏awa Jurzyst´, który
reprezentowa∏ Departament Rolnictwa Urz´du
Marsza∏kowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. W spotkaniu udzia∏ wzià∏ równie˝

Wójt Gminy Czernikowo Zdzis∏aw Gawroƒski.
Rolnicy zostali szczegó∏owo poinformowani 

o korzyÊciach p∏ynàcych z tworzenia grup
producenckich oraz o mo˝liwoÊci uzyskania
pomocy w ich tworzeniu. Po wys∏uchaniu
wystàpieƒ, zgromadzeni wzi´li udzia∏ 
w dyskusji, po której wyrazili gotowoÊç
utworzenia grup tego typu, jednak dopiero po
obserwacji doÊwiadczeƒ tych, którzy do grup
przynale˝à. W tym celu wyrazili ch´ç wyjazdu 
w celu przyjrzenia si´ z bliska mechanizmom
grup producenckich w gospodarstwach do nich
nale˝àcych. Reprezentanci Kujawsko-
Pomorskiej Izby Rolniczej zadeklarowali swojà
gotowoÊç do organizacji takiego spotkania. Wójt
Gminy Czernikowo zobowiàza∏ si´ natomiast do
udost´pnienia w tym celu gminnego autobusu.
Decyzje te rolnicy przyj´li z zadowoleniem.
Spotkanie zakoƒczy∏o si´ obiadem,
sfinansowanym przez marsza∏kowski Departa-
ment Rolnictwa.

K-PIR

Tama. Czy wreszcie powstanie?

Po wielu latach planowania i oczekiwaƒ,
coraz bardziej realne staje si´ powstanie
elektrowni wodnej na WiÊle. Cz´Êciowo ma
zostaç zbudowana na terenie gminy
Czernikowo, na wysokoÊci miejscowoÊci
Nowogródek, gdzie wykonawca inwestycji –
ENERGA S.A. - posiada swoje grunty. W tej
sprawie w dniu 8 marca br. w siedzibie
ENERGI- OPERATOR S.A. we W∏oc∏awku
odby∏o si´ spotkanie, w którym uczestniczyli:
Jacek Szubstarski- Pe∏nomocnik Zarzàdu
ENERGA S.A. ds. Budowy Elektrowni Wodnej
na WiÊle, Krzysztof D´bczyƒski- Dyrektor
Biura Us∏ug Sieciowych ENERGA –
OPERATOR S.A. we W∏oc∏awku oraz Dariusz
Zagrabski – Zast´pca Wójta Gminy

Czernikowo. Przedstawiciel inwestora
przedstawi∏ stan zaawansowania prac nad tà
inwestycjà oraz wynikajàce z niej korzyÊci dla
gminy i jej mieszkaƒców. Poinformowa∏ on 
o programie promujàcym przedsi´wzi´cie
ENERGA – WIS¸A, do którego Urzàd Gminy
zg∏osi∏ propozycje dzia∏aƒ na terenie gminy.
Czekamy na odpowiedê.

W gminie zbierane sà podpisy dla
Spo∏ecznego Komitetu Popierania Budowy
Stopnia Wodnego na WiÊle. Sk∏adaç je mo˝na
w sekretariacie Urz´du Gminy w Czernikowie
oraz Gminnym Centrum Informacji. Druki list
mo˝na pobraç od p. Zagrabskiego. Warto
wesprzeç inicjatyw´ realizacji inwestycji,
która przyniesie dodatkowe wp∏ywy do
bud˝etu gminy, stworzy nowe miejsca pracy, 
a ca∏a gmina zyska na walorach turystycznych.

D.Z.

Nowy samochód ratowniczo-
gaśniczy oficjalnie we władaniu 

OSP Czernikowo

SzeÊcioosobowy MAN 4x4, masa rzeczywista -
16,6 t, dwuzakresowa autopompa, pojemnoÊç
wody - 5170 dm3, pojemnoÊç Êrodka
pianotwórczego - 500 dm3. I cena – 790 tys. z∏.
Jednak ˝adne pieniàdze zagospodarowane w ce-
lu zapewnienia bezpieczeƒstwa mieszkaƒcom
gminy nie sà wydane niew∏aÊciwie. Nowy

samochód ratowniczo-gaÊniczy, który znacznie
usprawni prac´ i tak Êwietnie funkcjonujàcej
jednostki OSP Czernikowo, zosta∏ 20 stycznia
poÊwi´cony i uroczyÊcie przekazany stra˝akom.

W wydarzeniu wzi´li udzia∏, oprócz Wójta
Gminy Czernikowo Zdzis∏awa Gawroƒskiego,
druhów OSP Czernikowo i dokonujàcego aktu
poÊwi´cenia pojazdu ks. Piotra Sio∏kowskiego,
tak˝e Starosta Toruƒski Miros∏aw Graczyk,
Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki
PSP st. bryg. Tomasz Leszczyƒski, Dyrektor
Biura Zarzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego ZOSP
RP druh Piotr Tomaszewski, opiekun Gminy
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Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2011

W dniach od 88 kkwwiieettnniiaa ddoo 3300 cczzeerrwwccaa
22001111rr. na terenie gminy przeprowadzony
zostanie powszechny spis ludnoÊci i mieszkaƒ.
Spis ten b´dzie pierwszym spisem od czasu,
kiedy Polska sta∏a si´ cz∏onkiem Unii
Europejskiej.

Celem spisu jest dostarczenie najbardziej
szczegó∏owych informacji o liczbie ludnoÊci, jej
rozmieszczeniu, strukturze demograficzno –
spo∏ecznej i zawodowej, a tak˝e o spo∏eczno –
ekonomicznej charakterystyce gospodarstw
domowych i ich rodzin oraz ich zasobach 
i warunkach mieszkaniowych.

Szczególna uwaga w NSP 2011 zwrócona
b´dzie na pozyskanie wiedzy dotyczàcej zmian
zachodzàcych w procesach demograficznych 
i spo∏ecznych, m.in. z uwagi na wzmo˝one
migracje ludnoÊci po wstàpieniu Polski do Unii
Europejskiej.

Spisem zostanà obj´te:
1)Osoby stale zamieszka∏e i czasowo

przebywajàce w mieszkaniach, budynkach 
i pomieszczeniach nieb´dàcych mieszkaniami;

2)Osoby niemajàce miejsca zamieszkania;
3)Mieszkania i budynki, w których znajdujà si´

mieszkania oraz inne zamieszkane pomie-
szczenia nieb´dàce mieszkaniami.

Zbieranie informacji do spisu realizowane
b´dzie poprzez:

1)samospis internetowy - dla osób, które
wyra˝à ch´ç dokonania samospisu przez
Internet;

2)wywiad teleankieterski - realizowany przez
ankieterów statystycznych;

3)wywiad bezpoÊredni - realizowany przez
rachmistrza spisowego z respondentami 
z wykorzystaniem formularza elektronicznego,
zainstalowanego na przenoÊnym urzàdzeniu
elektronicznym.

NNaa tteerreenniiee ggmmiinnyy CCzzeerrnniikkoowwoo ssppiiss
pprrzzeepprroowwaaddzzii  cczztteerreecchh rraacchhmmiissttrrzzóóww
ssppiissoowwyycchh.. Wszystkie zbierane i gromadzone
w spisie dane osobowe sà poufne i podlegajà
szczególnej ochronie.

Z.˚.

Czernikowo kpt. Dariusz Fabisiak, Komendant
Gminny OSP druh Wies∏aw Zió∏kowski, radny
powiatu Andrzej Sobociƒski, Przewodniczàcy
Rady Gminy Czernikowo minionej kadencji
Czes∏aw Makowski oraz darczyƒcy jednostki.

Po przekazaniu meldunku przez naczelnika
Jerzego Szwargulskiego i powitaniu goÊci g∏os
zabra∏ wójt Zdzis∏aw Gawroƒski, który
pogratulowa∏ czernikowskim stra˝akom nowego
samochodu oraz odczyta∏ list od spo∏ecznoÊci
gminnej. Prezes OSP Czernikowo Dariusz

Pop∏awski podzi´kowa∏ wszystkim tym, którzy
wsparli finansowo zakup stra˝ackiego sprz´tu.
Nast´pnie wójt uroczyÊcie przekaza∏
naczelnikowi klucze i dokumenty rejestracyjne
nowego samochodu, po czym do aktu
poÊwi´cenia pojazdu przystàpi∏ proboszcz
miejscowej parafii ks. Sio∏kowski. Nie oby∏o si´
bez stra˝ackiej fanfary – sygna∏u syreny
nowozakupionego MAN-a.

Jednostka OSP Czernikowo 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.
Jest ona najlepiej wyposa˝ona (na tle innych
jednostek) od strony technicznej i przygoto-
wana do ratownictwa tak˝e w wypadkach
drogowych. Nowy nabytek jednostki kosztowa∏
790 tys. z∏ i zosta∏ dofinansowany przez Zarzàd
Wojewódzki ZOSP RP (150 tys. z∏) oraz
Komendanta G∏ównego PSP (120 tys. z∏.).
Pozosta∏y koszt, przekraczajàcy pó∏ miliona
z∏otych, pokry∏a gmina.

P.P.

Nowe dowody osobiste od
1.07.2011r.

Od 1 lipca 2011r. dowody osobiste wydawane
majà byç wed∏ug nowych zasad. Nie oznacza to
jednak, ˝e ka˝dy z nas b´dzie zmuszony
wymieniç swój dotychczasowy dowód. Dowód

osobisty jest dokumentem o ograniczonym
terminie wa˝noÊci.

Dotychczasowe dokumenty zachowujà swojà
wa˝noÊç do dnia, który jest w nich oznaczony.
Osobom pe∏noletnim dowody w chwili obecnej
sà wydawane na okres 10 lat, natomiast osobom
nieletnim na okres 5 lat. Od lipca br. b´dà
wymieniane dowody osobiste osób, którym 
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Jadwiga Padlewska
Przewodniczàca Rady Gminy Czernikowo

„„DDwwaa SS∏∏oowwaa””:: Podczas inauguracyjnej sesji
Rady Gminy Czernikowo VI kadencji zosta∏a
Pani wybrana na równie zaszczytnà, co
odpowiedzialnà funkcj´ Przewodniczàcej. Jak
si´ Pani czuje w tej roli? Czy organizacja pracy
Rady i sprawowanie pieczy nad porzàdkiem
obrad jest zadaniem trudnym?

JJaaddwwiiggaa PPaaddlleewwsskkaa::
Jestem zawsze pe∏na ch´ci do
podejmowania nowych
wyzwaƒ i zadaƒ, a ta
odpowiedzialna funkcja
pozwala mi si´ pe∏niej
realizowaç. Organizacja pracy
Rady Gminy nie jest dla mnie
zadaniem trudnym, lecz
odpowiedzialnym, dlatego
systematycznie doskonal´ 

i pog∏´biam swojà wiedz´ na temat
funkcjonowania i zadaƒ Samorzàdu Gminnego.

„„DDSS””:: Czy pedagogiczne doÊwiadczenie

zdobyte na przestrzeni pracy w szkolnictwie
pomaga w pe∏nieniu funkcji Przewodniczàcej?
Czy fakt wyboru na Przewodniczàcà traktuje
Pani jako dowód uznania, czy mo˝e jako
powierzenie Pani, wymagajàcego du˝ego
zaanga˝owania w prace Rady zadania?

JJPP:: B´dàc nauczycielem geografii pozna∏am
warunki przyrodniczo-gospodarcze naszej
gminy oraz prawie ka˝dy jej zakàtek. Funkcja
pedagoga szkolnego, dzi´ki cz´stym kontaktom
z m∏odzie˝à i rodzicami, daje mi szerokie
spojrzenie na osiàgni´cia i problemy
mieszkaƒców, ich potrzeby oraz oczekiwania.
Dzi´ki tej pracy rozwin´∏y si´ te˝ moje
predyspozycje organizatorskie oraz otwartoÊç
na potrzeby innych ludzi. Wybór na
przewodniczàcà Rady Gminy traktuj´ jako
dowód uznania ze strony radnych i docenienie
mojego dotychczasowego zaanga˝owania 
w prac´ rady.

„„DDSS””:: Jakie cele wyznaczy∏a sobie Pani na
obecnà kadencj´ jako radna – reprezentant
Czernikowian?

JJPP:: Moim celem jest dà˝enie do stworzenia
m∏odzie˝y jak najlepszych warunków startu 
w doros∏e ˝ycie, poprzez wspieranie wszystkich

w tym roku up∏ynà∏ okres ich wa˝noÊci. 
Podstawowà ró˝nicà w porównaniu z do-

tychczasowym dowodami jest brak rubryki, 
w której wpisany mia∏by byç adres
zameldowania. Dzi´ki temu nie b´dziemy
musieli wymieniaç dowodu osobistego za
ka˝dym razem, gdy zmienimy miejsce
zamieszkania. Do dowodu osobistego nie b´dà
równie˝ wpisywane informacje dotyczàce
wzrostu i koloru oczu, a tak˝e nie zostanie
zamieszczony wzór naszego podpisu. Ponadto 
w dowód zostanie wbudowany specjalny chip, 
w którym b´dzie przechowywana elektroniczna
wersja wszystkich informacji znajdujàcych si´
w dokumencie to˝samoÊci oraz dane, dzi´ki
którym b´dziemy mogli sk∏adaç podpis
elektroniczny.

Dowód osobisty mo˝e otrzymaç ka˝dy polski
obywatel ju˝ od chwili urodzenia, a wi´c bez
wzgl´du na wiek. W imieniu dziecka o dowód
muszà wnioskowaç jego rodzice lub

opiekunowie. Obowiàzek posiadania dowodu
osobistego, tak jak do tej pory, b´dzie mia∏a
ka˝da osoba pe∏noletnia.

Wed∏ug za∏o˝eƒ Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych i Administracji du˝e u∏atwienia
czekajà nas przy za∏atwianiu formalnoÊci
zwiàzanych z wydaniem dowodu osobistego.
Wniosek o wydanie dowodu b´dzie mo˝na
z∏o˝yç w dowolnym urz´dzie gminy lub miasta,
a nie jak dotychczas – w gminie, w której
jesteÊmy zameldowani na pobyt sta∏y. Wówczas
odbioru dowodu równie˝ b´dziemy dokonywaç
w gminie, w której z∏o˝yliÊmy wniosek o jego
wydanie. 

PPrrzzyyppoommiinnaammyy,,  ˝̋ee ddoowwooddyy oossoobbiissttee
wwyyddaannee ww 22000011 rrookkuu ttrraaccàà wwaa˝̋nnooÊÊçç 
ww rrookkuu bbiiee˝̋ààccyymm ((22001111)),, ppooddoobbnniiee jjaakk
ddoowwooddyy wwyyddaannee oossoobboomm nniieeppee∏∏nnoolleettnniimm
ww 22000066 rrookkuu..

M.O.

W kilku zdaniach
Niniejszym numerem „Dwóch S∏ów”

inauguruj´ cykl „W kilku zdaniach” – krótkich
rozmów z osobami pe∏niàcymi kluczowe funkcje
w organach i jednostkach pomocniczych gminy
oraz piastujàcymi najwa˝niejsze stanowiska 

w strukturach urz´dów i jednostek
organizacyjnych gminy. Jako pierwsi na moje
pytania odpowiedzi udzielili: Przewodniczàca
Rady Gminy Czernikowo Jadwiga Padlewska,
Przewodniczàcy Gminnej Komisji Rolnictwa,
Handlu i Us∏ug Dawid Polanowski oraz so∏tys
Wygody El˝bieta Wi´ckowska.



Dawid Polanowski
Radny, Przewodniczàcy Gminnej Komisji

Rolnictwa, Handlu i Us∏ug

„„DDwwaa SS∏∏oowwaa””:: W ostatnich wyborach
samorzàdowych zosta∏ Pan wybrany radnym
gminy Czernikowo okr´gu Kie∏piny. Co sk∏oni∏o
Pana do startu w wyborach i jak Pan ocenia∏
swoje szanse?

DDaawwiidd PPoollaannoowwsskkii ::
Postanowi∏em startowaç 
w wyborach, poniewa˝ nie
podoba∏ mi si´ stan, w jakim
utrzymane by∏y drogi.
Kandydatów by∏o dwóch,
wi´c nasze szanse by∏y
równe.

„„DDSS””:: Jako radny
zaanga˝owa∏ si´ Pan w dà˝e-

nia do zmiany trasy gimbusa, niekorzystnej dla
cz´Êci dzieci w Pana so∏ectwie. Czy mieszkaƒcy
Kie∏pin zwracajà si´ do Pana z problemami, 
a jeÊli tak, to czego najbardziej oczekujà od
Pana jako swego reprezentanta?

DDPP:: Chcia∏em zmieniç tras´ gimbusa, ˝eby

dzieci mia∏y bli˝ej do przystanku, ale nie
powiod∏o mi si´. Po rozmowach, które
przeprowadziliÊmy, mieszkaƒcy Kie∏pin
najbardziej oczekujà ode mnie, ˝e wywalcz´
popraw´ jakoÊci dróg, które, szczególnie po tej
zimie, sà w z∏ym stanie.

„„DDSS””:: Jest Pan Przewodniczàcym Gminnej
Komisji Rolnictwa, Handlu i Us∏ug – musi Pan
wykazaç si´ wi´c dba∏oÊcià o dobro rolników 
i przedsi´biorców. Prosz´ opowiedzieç o Pana
gospodarstwie. Czy m∏ody wiek u∏atwia
prowadzenie gospodarstwa rolnego, czy mo˝e
jest przeszkodà wynikajàcà z mniejszego
doÊwiadczenia?

DDPP:: Prowadz´ gospodarstwo od 18 roku ˝ycia 
i od tamtej pory staram si´ je powi´kszaç 
i modernizowaç. Uwa˝am, ˝e doÊwiadczenie ma
znaczenie, ale m∏odzi ludzie sà bardziej odwa˝ni
i otwarci na nowe pomys∏y.

„„DDSS””:: Jakie plany ma Pan jako radny, jako
rolnik i jako g∏owa rodziny?

DDPP:: Jako radny chc´ po∏àczyç szos´ Kie∏piny-
Sumin oraz doprowadziç drogi do lepszego
stanu. Jako rolnik i g∏owa rodziny dà˝´ do tego,
aby powi´kszaç i modernizowaç moje
gospodarstwo na tyle, by w przysz∏oÊci moim
dzieciom ˝y∏o si´ jak najlepiej.

inicjatyw s∏u˝àcych rozwojowi ich talentów 
i zainteresowaƒ. Jestem zadowolona, i˝ 
w poprzedniej kadencji uda∏o si´ powo∏aç
orkiestr´ d´tà i utworzyç fili´ szko∏y muzycznej.
Chcia∏abym, aby m∏odzie˝ ca∏ej gminy mia∏a jak
najwi´cej mo˝liwoÊci ciekawego i po˝ytecznego
sp´dzania wolnego czasu. Chcia∏abym tak˝e,
aby uda∏o si´ zrealizowaç wszystkie
zaplanowane inwestycje, s∏u˝àce mieszkaƒcom

naszej gminy.
„„DDSS””:: Czy znajduje Pani czas na chwil´

wytchnienia od pracy pedagoga i przewo-
dniczenia Radzie Gminy? A mo˝e najlepiej Pani
odpoczywa pracujàc?

JJPP::  Pracuj´ du˝o, ale udaje mi si´ znaleêç
zawsze czas na pras´, dobry film czy program
publicystyczny. Lubi´ podró˝e.
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Elżbieta Więckowska
So∏tys Wygody, cz∏onkini Klubu Seniora

„RadoÊç”

„„DDwwaa SS∏∏oowwaa””:: W opinii wielu mieszkaƒców
gminy Czernikowo jest Pani jednym 
z najbardziej aktywnych so∏tysów. Za
uzasadnienie mo˝e pos∏u˝yç choçby
zaanga˝owanie w organizacj´ pikników 
w Wygodzie. Czy zgadza si´ Pani z ta opinià, czy
mo˝e poÊwi´cenie swego czasu dla dobra
so∏ectwa uwa˝a Pani za coÊ naturalnego?

EEll ˝̋bbiieettaa WWii ´́cckkoowwsskkaa:: Bardzo wa˝nà
sprawà na wsi jest zgoda i jednoÊç. Byç so∏tysem
- to sprostaç zaufaniu, jakim darzà mieszkaƒcy
wybranà osob´. PoÊwi´cenie czasu dla dobra
mieszkaƒców i ca∏ego so∏ectwa jest rzeczà

naturalnà. Nasza wieÊ tworzy
grup´ rodzin, a Êwiadczà 
o tym choçby nasze „Pikniki
rodzinne”. Integracja wsi
jest podstawà do tworzenia
dobrych stosunków
sàsiedzkich.

„„DDSS””:: Jest pani so∏tysem
Wygody drugà kadencj´. Czy
∏atwo by∏o zastàpiç m´˝a,
który pe∏ni∏ t´ funkcj´ przez

wiele lat? Czy uwa˝a Pani, ˝e sprawdza si´ w tej
roli?

EEWW:: Zastàpiç drugà osob´ nie jest ∏atwo, tym
bardziej, ˝e mój mà˝ bardzo anga˝owa∏ si´ 
w ˝ycie wsi. Czy sprawdzam si´ w roli so∏tysa?
MyÊl´, ˝e tak, ale w∏aÊnie to oceniç powinni
mieszkaƒcy Wygody.

„„DDSS””:: Jakie inwestycje sà dla mieszkaƒców



Zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP 
w gminie Czernikowo zakończone
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Wygody najistotniejsze i na co liczy Wygoda 
w kontekÊcie prac Wójta i Rady Gminy
Czernikowo obecnej kadencji?

EEWW:: Najistotniejszymi i najbardziej
potrzebnymi dla naszej wsi sà dwie lampy,
kanalizacja, plac zabaw i lepsze zabezpieczenie
wiaduktu.

„„DDSS””:: Jest Pani cz∏onkinià Klubu Seniora
„RadoÊç”. Czy uwa˝a Pani, ˝e przywiàzanie do

tradycji i folkloru zanika?
EEWW:: Tradycje i folklor nie zniknà, dopóki my

b´dziemy Êpiewaç, zach´caç nasze dzieci 
i wnuki do Êpiewu i taƒca, piel´gnowania tych
tradycji. Kultura wiejska, oparta na tej tradycji 
i miejscowym folklorze trwa od pokoleƒ
naszych dziadków i ojców i trwaç b´dzie nadal,
jeÊli my przeka˝emy jà pokoleniom nast´pnym. 

Podsumowujące zebranie
sołtysów

Od 4 kwietnia do 5 maja 2011 roku odbywaç si´
b´dà na terenie gminy Czernikowo wybory na
so∏tysów i do rad so∏eckich. 21 marca w sali przy
Gminnym Centrum Informacji w Czernikowie
odby∏o si´ spotkanie z dotychczasowymi
so∏tysami, podsumowujàce minionà kadencj´.

W zorganizowanym przez Wójta Gminy
Czernikowo Zdzis∏awa Gawroƒskiego spotkaniu
wzi´li udzia∏ niemal wszyscy so∏tysi, którzy
otrzymali dyplomy z podzi´kowaniami i ˝ycze-
niami dalszych sukcesów. Szczególne wyrazy
podzi´kowania z∏o˝y∏ wójt so∏tysowi Steklinka
Janowi Tomczykowi. Z powodów zdrowotnych
nie b´dzie on ubiega∏ si´ o ponowne pe∏nienie
funkcji, którà sprawowa∏ nieprzerwanie przez
ponad 30 lat.

P.P.

Kampania sprawozdawczo – wyborcza 
w jednostkach OSP odbywa si´ co pi´ç lat.
Podczas zebraƒ druhowie podsumowujà swojà
dzia∏alnoÊç za ostatnià kadencj´. Czynnych
jednostek na terenie gminy jest 7 (4 jednostki
typu S i 3 jednostki typu M). Jednostka OSP 
w Czernikowie znajduje si´ w Krajowym
Systemie Ratowniczym.

Zebrania odby∏y si´ w okresie od 16 lutego do
6 marca br. Wszystkie gminne jednostki liczà
251 czynnych druhów, natomiast w zebraniach
uczestniczy∏o ich 149. W przeciàgu 5 lat na
terenie gminy powstawa∏y kolejne M∏odzie˝owe
Dru˝yny Po˝arnicze ch∏opców i dziewczàt. Na
dzieƒ dzisiejszy w czterech m∏odzie˝owych
sekcjach jest 41 cz∏onków, w tym 10 dziewczàt
(w zebraniach uczestniczy∏o 29 cz∏onków).
Nale˝y podkreÊliç, ˝e MDP w zawodach
sportowo – po˝arniczych w 2010 roku odnios∏y

sukcesy na zawodach powiatowych i wojewódz-
kich. Na zebraniach druhowie dokonali wyboru
zarzàdów jednostek oraz przedstawicieli na
Zjazd Gminny OSP, który planowany jest na
czerwiec br

Jednostki typu S wzbogaci∏y si´ w przeciàgu
ostatnich 5 lat o kolejne wozy bojowe, sprz´t
przeciwpo˝arowy oraz umundurowanie.
Jednostki, jak co roku, biorà udzia∏ w zawodach
oraz w akcjach gaÊniczych i zdarzeniach
drogowych. W minionym roku nasi stra˝acy byli
wzywani 99 razy.

W 2010 roku odby∏y si´ dwie uroczystoÊci
rocznicy powstania jednostek OSP - w Steklinie
i Mazowszu. Dzi´ki wsparciu finansowemu 
z bud˝etu Gminy, które wynios∏o 686 898z∏,
jednostki mog∏y stale si´ rozwijaç. 

M.Z.
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Czernikowskie Stowarzyszenie „Czy˝-nie”
s∏ynie z tego, ˝e stara si´ wykorzystywaç ka˝dà
mo˝liwoÊç pozyskania Êrodków zewn´trznych,
które nast´pnie przeznaczane sà na realizacj´
projektów wp∏ywajàcych pozytywnie na jakoÊç
˝ycia na obszarach wiejskich. Kolejnà szans´ na
uzyskanie dofinansowania dla nowych proje-
któw stworzy∏ konkurs og∏oszony w ramach
dzia∏ania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich” Programu
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki.

W odpowiedzi na nabór wniosków
Stowarzyszenie przygotowa∏o dwa projekty 
o charakterze edukacyjnym oraz dodatkowo
udzieli∏o wszechstronnego wsparcia
organizacyjnego i personalnego Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej w Czernikowie, która równie˝
aplikowa∏a o Êrodki unijne. Urzàd
Marsza∏kowski przyjà∏ ∏àcznie 282 wnioski, 
z czego 109 aplikacji zosta∏o ocenionych
pozytywnie. Wniosek Stowarzyszenia „Z prze-
sz∏oÊcià w przysz∏oÊç – Czy˝-nie warto pami´taç
o zabytkach” otrzyma dofinansowanie w kwocie
blisko 50 tys. z∏.

Projekt ten, przygotowany w partnerstwie ze
Szko∏à Podstawowà w Czernikowie, skierowany
jest do uczniów Szko∏y Podstawowej i Gimna-

zjum (przewiduje si´ utworzenie czterech 
7-osobowych grup wÊród uczniów klas III-VI SP
oraz klas I-II Gimnazjum). Uczestnicy projektu
b´dà rozwijaç swoje zainteresowania histo-
ryczne i pog∏´biaç wiedz´ na temat zabytków
gminy Czernikowo, bioràc udzia∏ w warsztatach
plastycznych, fotograficznych i graficznych oraz
w wyjazdach do miejsc o charakterze histo-
ryczno-kulturalnym. Zwieƒczeniem projektu
b´dzie przygotowanie wystawy prac uczniów.

Du˝ym sukcesem jest równie˝ uzyskanie
dofinansowania przez projekt OSP Czernikowo,
który zosta∏ opracowany przy pomocy
Stowarzyszenia. OSP w partnerstwie ze SP
Czernikowo przygotowa∏o projekt „˚yj
bezpiecznie”, który b´dzie realizowany wÊród
uczniów klas IV-VI wszystkich naszych szkó∏
podstawowych. Przedsi´wzi´cie ma na celu
popraw´ bezpieczeƒstwa dzieci i m∏odzie˝y
poprzez organizacj´ pokazów i çwiczeƒ
dotyczàcych bezpiecznych zachowaƒ w razie
po˝aru, wybuchu substancji chemicznych,
wypadków, itp. Przewiduje si´ równie˝
przeszkolenie m∏odzie˝y w zakresie pierwszej
pomocy medycznej.

D.Â.

Inauguracja II edycji szkoły 
dla dorosłych

Dnia 22.01.2011 roku w Zespole Szkó∏ 
w Czernikowie uroczyÊcie zainaugurowano II
edycj´ Szko∏y dla doros∏ych i rozpocz´to nowy
rok szkolny. Nowa szko∏a jest efektem
realizowanego przez Czernikowskie
Stowarzyszenie „Czy˝-nie” projektu:
„„IInnnnoowwaaccyyjjnnee ffoorrmmyy kksszzttaa∏∏cceenniiaa ddrrooggàà ddoo
zzddoobbyycciiaa wwyykksszzttaa∏∏cceenniiaa””.. Projekt jest
realizowany w 100 % ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki Priorytetu IX,
Dzia∏anie 9.3 „Upowszechnienie formalnego
kszta∏cenia ustawicznego”. Partnerami sà
Liceum Ogólnokszta∏càce im. Miko∏aja
Kopernika w Czernikowie, Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im.
Ksi´dza Lissowskiego w Rypinie oraz Centrum
Kszta∏cenia Ustawicznego w Gronowie. 

W inauguracji wzi´li udzia∏ Prezes
Stowarzyszenia i koordynator projektu
Andrejus Sivickis, Dyrektor ZS im. Miko∏aja
Kopernika w Czernikowie Pan Andrzej
Padlewski, Dyrektor CKU w Gronowie Pan
Zbigniew Piotrowski, Dyrektor SP im.

Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego Pan Dariusz
Chrobak a tak˝e osoby bezpoÊrednio zwiàzane 
z realizacjà projektu: Pani Agnieszka Tokarska 
i Pan Daniel Âwidurski oraz kadra
pedagogiczna i s∏uchacze szko∏y. Rekrutacja do
nowego projektu zakoƒczy∏a si´ ogromnym
sukcesem. Zosta∏y utworzone 4 odzia∏y 
w Czernikowie: 3-letnie Liceum Ogólnokszta∏-
càce dla Doros∏ych na podbudowie szko∏y
podstawowej lub gimnazjum, 2 odzia∏y 2-letnie-
go Uzupe∏niajàcego Liceum Ogólnokszta∏cà-
cego dla Doros∏ych na podbudowie szko∏y
zawodowej oraz Szko∏a Policealna dla Doros∏ych
o specjalnoÊci Technik prac biurowych.
Powsta∏y równie˝ 2 oddzia∏y w Rypinie: 3-letnie
Liceum Ogólnokszta∏càce dla Doros∏ych na
podbudowie szko∏y podstawowej lub
gimnazjum oraz Szko∏a Policealna dla
Doros∏ych o specjalnoÊci Technik prac biu-
rowych.

¸àcznie w dwóch edycjach projektu kszta∏ci
si´ ju˝ ponad 130 s∏uchaczy. Wierzymy, i˝ uda
si´ im wytrwaç do koƒca i uzyskaç Êrednie
wykszta∏cenie oraz zdobyç zawód. Obecnie
s∏uchacze I edycji projektu przygotowujà si´ do
egzaminu maturalnego oraz zawodowego.
˚yczymy powodzenia! 

A.S.

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – sukces
Stowarzyszenia „Czyż-nie”, OSP Czernikowo i SP Czernikowo
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W ubieg∏ym roku informowaliÊmy czytelników
„Dwóch S∏ów” o dwóch projektach, na które
nasze Stowarzyszenie „Czy˝ – nie” otrzyma∏o
dofinansowanie ze Êrodków unijnych. 
W zwiàzku z tym chcielibyÊmy przypomnieç
Paƒstwu, na czym polegajà te przedsi´wzi´cia 
i jak obecnie przedstawia si´ ich realizacja.

Pierwszy projekt ma charakter szkoleniowy 
i jest skierowany do mikro, ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw oraz ich pracowników. Zadanie
jest realizowane w ramach dzia∏ania 8.1.1.
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 
i doradztwo dla przedsi´biorstw Programu
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki (PO KL). WartoÊç
projektu pn.: „„SSzzkkoolleenniiaa ii ddoorraaddzzttwwoo ddllaa
ffiirrmm zz kkuujjaawwsskkoo –– ppoommoorrsskkiieeggoo
ooddppoowwiieeddzziiàà nnaa kkrryyzzyyss”” to ponad 210 tys. z∏,
z czego blisko 170 tys. z∏ stanowi dotacja ze
Êrodków unijnych. Pozosta∏e 40 tys. z∏ to wk∏ad
w∏asny przedsi´biorstw bioràcych udzia∏ 
w projekcie. W ramach przedsi´wzi´cia
zaplanowano szereg dzia∏aƒ skierowanych do
firm z terenu województwa kujawsko –
pomorskiego, które dostrzegajà potrzeb´
inwestowania w szkolenia pracownicze oraz sà
zainteresowane szeroko poj´tym doradztwem.
Projekt zak∏ada cz´Êciowe sfinansowanie
przedsi´biorcom kosztów rozmaitych szkoleƒ
tematycznych oraz porad specjalistycznych,
dotyczàcych ich dzia∏alnoÊci. Do tej pory
zrealizowano dwa szkolenia, w najbli˝szych
miesiàcach zostanà przeprowadzone jeszcze
cztery:

- „Mened˝er sprzeda˝y. SkutecznoÊç w czasie
kryzysu” – zaj´cia dla 20 pracowników
marketingowych trwajàce 3 dni 

- „Wp∏yw prawa wspólnotowego na polskie
prawo podatkowe” – zaj´cia dla 15 osób trwajàce
2 dni, poszerzone o nowà ustaw´ o VAT;

- „Prawne aspekty kontraktów
mi´dzynarodowych” – szkolenie 3-dniowe dla
kadry zarzàdzajàcej oraz mened˝erów (20 os.);

- „Pomoc publiczna – zastosowanie przepisów
wspólnotowych i polskich” – szkolenie 2-dniowe
dla s∏u˝b finansowych i kadry zarzàdzajàcej 
(15 os.).

Oprócz szkoleƒ prowadzone jest doradztwo dla
firm z zakresu finansów, ekonomii, prawa
podatkowego, pomocy publicznej, zarzàdzania
firmà i wspó∏pracy mi´dzynarodowej. Koszt
takich porad jest w 50% finansowany ze
Êrodków unijnych.

W dalszym ciàgu mo˝na zapisywaç si´ na
szkolenia, które nie zosta∏y jeszcze
przeprowadzone oraz korzystaç z porad. 
W przypadku pytaƒ prosimy kontaktowaç si´
bezpoÊrednio z kadrà zarzàdzajàcà: Andrejus
Sivickis (tel. 517 337 951) lub Daniel Âwidurski
(tel. 504 102 366).

Drugi projekt jest dzia∏aniem innowacyjnym
dla naszego terenu, skierowanym do osób
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które
planujà rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Przedsi´wzi´cie zak∏ada wsparcie tych osób
dotacjami „na start” w wysokoÊci do 40 tys. z∏, 
a nast´pnie tzw. wsparciem pomostowym, czyli
comiesi´cznà pomocà przeznaczonà na koszty
prowadzenia w∏asnej firmy, w wysokoÊci do
1.000 z∏ przez maksymalny okres do 12 m-cy.
Ca∏y projekt nosi nazw´: „„WW∏∏aassnnaa ff iirrmmaa
sszzaannssàà nnaa ssuukkcceess”” i jest realizowany 
w ramach dzia∏ania 6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsi´biorczoÊci i samozatrudnienia PO KL. 

W ramach projektu w ubieg∏ym roku
prowadzona by∏a rekrutacja wÊród
mieszkaƒców gmin Czernikowo, Obrowo 
i Kikó∏. Do projektu przyj´to 28 osób. Wszyscy
uczestnicy wzi´li w styczniu br, udzia∏ 
w szkoleniach, podczas których uzyskali wiedz´
niezb´dnà do prowadzenia w∏asnej firmy oraz
przygotowania biznes planów dla tych
przedsi´wzi´ç. Nast´pnie w lutym by∏o
realizowane doradztwo indywidualne. Po
zakoƒczeniu szkoleƒ i doradztwa przeprowa-
dziliÊmy nabór wniosków na otrzymanie
wsparcia finansowego. Swoje wnioski wraz 
z biznes planami z∏o˝y∏o 25 osób. Do koƒca
marca dokumenty te zostanà ocenione przez
Komisj´ Oceny Wniosków, z∏o˝onà ze
specjalistów w dziedzinie oceny tego typu
aplikacji. Obecnie projekt wkroczy∏ 
w kulminacyjnà faz´, kiedy to najlepsze
pomys∏y otrzymajà dotacje. Ârodki na
rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej trafià
prawdopodobnie do 20 osób, dzi´ki czemu 
w najbli˝szym czasie powstanie spora liczba
nowych podmiotów gospodarczych. Uczestnicy
projektu planujà podj´cie dzia∏alnoÊci 
w rozmaitych dziedzinach: handel odzie˝à,
budownictwo, us∏ugi stolarskie i Êlusarskie,
gastronomia, us∏ugi fotograficzne, krawiectwo
itp. Wa˝ne jest równie˝ to, ˝e wszystkie osoby,
którym zostanà przyznane dotacje, mogà
ubiegaç si´ o comiesi´cznà premi´ na pokrycie
najistotniejszych kosztów zwiàzanych 
z prowadzonà dzia∏alnoÊcià (np. ZUS, czynsz,
op∏aty za energi´, koszty administracyjne itp.). 

W zwiàzku z licznymi pytaniami i sygna∏ami
potwierdzajàcymi, ˝e nie wszyscy zaintere-
sowani tego typu przedsi´wzi´ciem zdà˝yli
z∏o˝yç swoje aplikacje, informujemy, ˝e
Stowarzyszenie b´dzie ubiega∏o si´ 
o pozyskanie Êrodków na realizacj´ kolejnych
edycji projektu „„WW∏∏aassnnaa ffiirrmmaa sszzaannssàà nnaa
ssuukkcceess””..

D.Â.

Jak przebiega realizacja projektów Czernikowskiego Stowarzyszenia „Czyż-nie”
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Wielka Orkiestra Świątecznej

Pomocy ugrała w Czernikowie

ponad 15 tysięcy zł

Mieszkaƒcy Czernikowa tradycyjnie wsparli
kolejny, XIX ju˝ Fina∏ Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy. Sztab dzia∏ajàcy przy
Szkole Podstawowej w Czernikowie skupia∏
wolontariuszy (dzieci i nauczycieli) ze
wszystkich gminnych szkó∏. Kwesty trwa∏y ju˝
od piàtku (7 stycznia), kiedy to w Steklinie
zorganizowano spotkanie z rodzicami po∏àczone
z zabawà i licytacjami.

Nast´pnego dnia
ok. 120 osób bawi∏o
si´ na balu chary-
tatywnym w czerni-
kowskiej podsta-
wówce. Imprez´
otworzy∏ Teatr
Wicza monodra-
mem „One night
contract”. W rol´
uwik∏anego w mo-
ralne rozterki Ha-
rolda Maya kon-
certowo wcieli∏ si´
Krystian Wieczyƒ-
ski. T∏o spektaklu
osobiÊcie naÊwietli∏

jego re˝yser, Romuald Wicza Pokojski. 
W wokalnym mini-recitalu zaprezentowa∏a si´
darczyƒcom Paulina Paczkowska, której
towarzyszy∏ saksofonista Pawe∏ Lisiƒski. Do
wspólnego Êpiewania i taƒca porwa∏ goÊci duet
muzyków z ludowej kapeli toruƒskiej. Emocje
nie zdà˝y∏y opaÊç a ju˝ przecudnie czarowa∏
muzykà zespó∏ „Russkaja Dusza”. Jego
cz∏onkowie, Micha∏ Hajduczenia i Magdalena
Cysewska, wykonali pi´kne rosyjskie
romantyczne pieÊni, porywajàc publicznoÊç do
wspólnego Êpiewania. Goràce brawa i proÊby 
o bisy by∏y nagrodà dla artystów za ich pe∏en
energii, emocji wyst´p. Przygotowane na t´
okazj´ Êpiewniki pomaga∏y goÊciom w solowym
i chóralnym wykonywaniu pieÊni pod
kierunkiem balowych wodzirejów. Specjalnie
na ten wieczór przyjecha∏a do Czernikowa grupa
VOX, zza Oceanu przylecia∏ amerykaƒski raper
50cent, pojawi∏ si´ tak˝e legendarny grecki
piosenkarz Demis Roussos. Do szaleƒstwa
doprowadzi∏ widzów wyst´p Tercetu
Egzotycznego. Mimo, ˝e zakontraktowano jeden
utwór, artyÊci zmuszeni byli bisowaç. Wp∏yw na
konto WOÂP z samego balu przekroczy∏ 6000 z∏.

Druga niedziela stycznia to tradycyjny dzieƒ
ogólnopolskiej akcji WOÂP. W naszej gminie

kwestowano na ulicach Czernikowa, Mazowsza,
Osówki i Makowisk. Okazjà do kwest by∏y te˝
zawody sportowe. Odby∏y si´ one na salach
Zespo∏u Szkó∏ w Czernikowie oraz Szkó∏
Podstawowych w Mazowszu i Osówce.

W remizie OSP w Czernikowie o godz. 15.30
rozpocz´∏o si´ czernikowskie granie. 
Z jase∏kami wystàpi∏y dzieci z Szko∏y
Podstawowej w Steklinie, uczniowie klasy 3a 
z czernikowskiej placówki wyÊpiewa∏y
natomiast pastora∏k´ „Sz∏a kol´da”. Wystàpili
tak˝e: gitarzysta Filip Dzwonkowski, Gminna
Orkiestra D´ta, Klub Seniora „RadoÊç”, chór
Piccolo ze Szko∏y Podstawowej w Czernikowie,
Dorota Bu∏akowska, Paulina Paczkowska 
z Paw∏em Lisiƒskim oraz Joanna
Kaczmarkiewicz. Szcz´Êliwcom o wielkim sercu
uda∏o si´ zlicytowaç przeja˝d˝k´ wozem
stra˝ackim. Ca∏oÊç zakoƒczy∏o „Êwiate∏ko do
nieba” przy ognisku i pieczonych kie∏baskach.

ZZaa wwssppaarrcciiee tteeggoorroocczznnyycchh ddzziiaa∏∏aaƒƒ
cczzeerrnniikkoowwsskkiieeggoo sszzttaabbuu ddzzii ´́kkuujjeemmyy::
pracownikom obs∏ugi, nauczycielom SP 
w Czernikowie - za przygotowanie balu
charytatywnego - oraz sponsorom i Radzie
Rodziców - za udzielenie wsparcia, dzi´ki
któremu goÊcie mogli cieszyç si´ strawà
duchowà i materialnà, a kwestujàcy w niedziel´
nie byli g∏odni; nast´pnie Urz´dowi Gminy 
w Czernikowie, Czernikowskiemu Stowarzy-
szeniu na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury 
i Sportu "Czy˝-nie", Wiejskiej Spó∏dzielni
Handlowo-Us∏ugowej w Czernikowie, Bankowi
Spó∏dzielczemu w Czernikowie, Radzie
Rodziców przy SP w Czernikowie, Paƒstwu
Chlebowskim („DOMEX”), Paƒstwu Gerc
(„Marysieƒka”), Panu S. Strychalskiemu, 
M. Maçkiewiczowi, P. Lisiƒskiemu, R. Mi´tkie-

wiczowi, Paƒstwu Zglinickim, Paƒstwu
Grodziƒskim, OSP Czernikowo, Paƒstwu
Jaszewskim z Lipna, Paƒstwu Kasprzak 
z Torunia oraz Pani I. Duszyƒskiej. Serdeczne
podzi´kowania sk∏adamy tak˝e tym, którzy
przekazali ró˝ne gad˝ety, prace, obrazy i rzeêby
do licytacji: Jurkowi Zglinickiemu, Joli
Zaniewskiej, Adze Podlasiƒskiej, Marcie
Grzywiƒskiej, Januszowi Drapa∏a, Pracowni



16

ZZ żżyycc iiaa  ZZeessppoołłuu SSzzkkóółł  iimm..
MMiikkoołłaajjaa  KKooppeerrnniikkaa 

ww CCzzeerrnniikkoowwiiee

W ciàgu ostatnich prawie siedmiu miesi´cy
uczniowie naszej szko∏y nie tylko uczestniczyli
w lekcjach oraz ró˝nych zaj´ciach dodatkowych,
ale tak˝e rozwijali i prezentowali swoje talenty 
w rozmaitych konkursach, zawodach, imprezach
edukacyjno-rozrywkowych.

W wyniku klasyfikacji Êródrocznej 13 uczniów
gimnazjum i 7 liceum uzyska∏o wysokie wyniki
w nauce, za co uhonorowani zostali stypendiami
przyznanymi przez Dyrektora Szko∏y, których
wr´czenie odby∏o si´ z udzia∏em Wójta,
reprezentujàcego organ prowadzàcy szko∏´, 
a jednoczeÊnie zapewniajàcy Êrodki finansowe
na ten cel. W grupie stypendystów gimnazjum
znaleêli si´: Klaudia Górczyƒska, Agnieszka
Gurtowska, Angelika Nierychlewska, Kinga
Adamska, Aleksander Gurtowski, Angelika
Marchlewska, Wojciech Mielczarek, Magdalena
Buczyƒska, Marcelina Marchlewska, Marta
Pra˝niewska, Aneta Lewandowska, Marta
Ró˝ewicka, Greta Kie∏basiƒska, a w grupie
stypendystów liceum: Lidia Kutnik, ¸ukasz
Jaçkiewicz, Monika Lewandowska, Sylwia
Kubacka, Rados∏aw Seracki, Janusz Cieszyƒski,
Kinga Ga∏kowska.

Nasi najlepsi uczniowie uhonorowani zostali
stypendiami przyznanymi przez wy˝sze
instancje:

LLiiddiiaa KKuuttnniikk z kl. III LO otrzyma∏a
Stypendium Prezesa Rady Ministrów,

AAlleekkssaannddeerr GGuurrttoowwsskkii z kl. IIIA gimnazjum
otrzyma∏ Stypendium Marsza∏ka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Nasi uczniowie brali równie˝ udzia∏ w wielu
konkursach przedmiotowych, w których
zajmowali czo∏owe miejsca. Na wyró˝nienie
zas∏ugujà: AAlleekkssaannddeerr GGuurrttoowwsskkii (laureat
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 
z Biologii i Chemii, finalista Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Geografii) oraz
MMaaggddaalleennaa BBuucczzyyƒƒsskkaa (finalistka Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowego z J´zyka
polskiego).

Ponadto uczniowie zaznaczyli swój udzia∏ 
w  innych konkursach, np.:

- „Skarby Powiatu Toruƒskiego” – dru˝yna 
w sk∏adzie: Marta Ró˝ewicka, Paulina Balina,
Klaudia Górczyƒska – zaj´∏a III miejsce,

- Reprezentacja Gimnazjum zdoby∏a
Mistrzostwo Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Szkó∏ Gimnazjalnych w Warcaby
Klasyczne – dru˝yna wystàpi∏a w sk∏adzie:
Emilia Kozakiewicz, Marcin Opaczyk, Marcin
Gawroƒski, Kamil Rutkowski, a w klasyfikacji
indywidualnej dziewczàt Emilia Kozakiewicz
zaj´∏a I miejsce; w kategorii ch∏opców – Marcin
Opaczyk i Marcin Gawroƒski zaj´li II i III
miejsce,

- W Regionalnym Konkursie „Cztery pory roku
na Ziemi Dobrzyƒskiej” I i III miejsce zdobyli: -
Micha∏ Szafraƒski oraz Marta Ró˝ewicka. 

Dobre wyniki uzyskiwaliÊmy równie˝ 
w zawodach sportowych - w Mistrzostwach
Powiatu Toruƒskiego w biegach prze∏ajowych
zespo∏y ch∏opców i dziewczàt wywalczy∏y 
I miejsca, a w klasyfikacji indywidualnej
triumfowa∏a Paulina Zieliƒska. Mistrzyniami
Powiatu zosta∏y tak˝e reprezentujàce naszà
szko∏´ dziewcz´ta grajàce w siatkówk´. 

Nie samà naukà jednak szko∏a ˝yje. Odby∏o si´
w niej wiele ciekawych imprez, m.in.: spotkanie
profilaktyczne z podró˝nikiem Mariuszem
Kurcem, dni poÊwi´cone Patronowi Szko∏y oraz
dni kultury krajów Wielkiej Brytanii. Pe∏ni
wra˝eƒ wrócili do domów uczestnicy wycieczki
turystycznej do Berlina, podczas której uda∏o si´
zwiedziç wiele ciekawych miejsc tego miasta, 
a przede wszystkim sprawdziç swojà znajomoÊç
j´zyka niemieckiego.

Andrzej Padlewski

Craft Corner z Lipna, Starostwu Powiatowemu
(M. Graczyk) oraz piekarni P. Rumiƒskich.

Wielkie dzi´ki sk∏adamy wszystkim szko∏om,
dzieciom, nauczycielom, rodzicom, którzy
w∏àczyli si´ do akcji i wspomogli jej organizacj´.

Podsumowujàc – zzeebbrraalliiÊÊmmyy 1155 113300,,2266 zz∏∏,
ustanawiajàc nowy rekord!

Sztab WOÂP
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CCzzeerrnniikkoowwssccyy  uucczznniioowwiiee  nnaa 
MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyymm KKoonnkkuurrss iiee  TTwwóórrcczzeeggoo

RRoozzwwiiąązzyywwaanniiaa  PPrroobblleemmóóww OOddyysssseeyy  ooff  tthhee  MMiinndd
„Nie ma czegoÊ takiego jak z∏y pomys∏-zawsze natomiast istnieje pomys∏ lepszy”

Dr Samuel Micklus, twórca Odyseu Umys∏u

Odyseja Umys∏u to mi´dzynarodowy program
edukacyjny, realizowany w formie konkursu.
G∏ównym jego celem jest rozwój kreatywnego 
i krytycznego myÊlenia, twórczego rozwià-
zywania problemów i pracy w zespole. Stawia on
przed uczestnikami wymóg samodzielnego
tworzenia rozwiàzaƒ bez podpowiedzi 
i ingerencji innych osób. Uczestnicy Odysei
Umys∏u pracujàc w dru˝ynie mogà inspirowaç
si´ wzajemnie, uczyç si´ od siebie i pomagaç
sobie nawzajem. Problemy Odysei Umys∏u

stwarzajà mo˝liwoÊç wykorzystania
ró˝norodnych talentów i umiej´tnoÊci
uczestników, do tego sà zabawne i inspirujàco
sformu∏owane. 

Tych wyzwaƒ nie bojà si´ uczniowie Szko∏y
Podstawowej im. K.K. Baczyƒskiego oraz
Zespó∏u Szkó∏ im. M. Kopernika w Czernikowie,
którzy ju˝ po raz trzeci wzi´li udzia∏ w tym
niezwyk∏ym konkursie. Dwie siedmioosobowe
dru˝yny wystàpi∏y pod patronatem
Czernikowskiego Stowarzyszenia Czy˝-nie oraz
dzi´ki wsparciu Urz´du Gminy w Czernikowie.
Odyseusze awansowali do Ogólnopolskiego
Fina∏u Odysei Umys∏u, który odby∏ si´ 
w dniach 1-3 kwietnia 2011 w Gdaƒsku. 

W eliminacjach dru˝yna z podstawówki mia∏a
za zadanie stworzyç i zaprezentowaç oryginalne
przedstawienie, w którym wybrana postaç –
znana z literackiej klasyki (u naszych

Odyseuszy by∏a to Pipi)– pe∏ni rol´ Przewodnika
Wycieczki. Przewodnik ów zabierze grup´
turystów w trzy miejsca, z których dwa istniejà
naprawd´, trzecie zaÊ wymyÊlone jest przez
dru˝yn´. Druga dru˝yna, w sk∏ad której
wchodzà uczniowie gimnazjum i uczennica 
z podstawówki, przez trzy miesiàce mia∏a za
zadanie stworzyç, a nast´pnie zaprezentowaç
oryginalne i zabawne przedstawienie, w którym
coÊ zmieni form´ lub wyglàd co najmniej
trzykrotnie, po czym ulegnie ostatniej
przemianie, wracajàc do swego pierwotnego
wyglàdu i formy.

Mi∏à niespodziankà by∏o przyznanie
„starszym” Odyseuszom Nagrody Ranatra
Fusca za Wybitnà KreatywnoÊç. Jest to
najwy˝szy zaszczyt w Odysei Umys∏u.
Wyró˝nienie to przyznawane jest dru˝ynom,
które podj´∏y wyjàtkowe ryzyko twórcze lub
wykaza∏y si´ niezwyk∏à kreatywnoÊcià poprzez
pomys∏, rozwiàzanie lub dzia∏anie ∏amiàce
schematy i daleko wykraczajàce poza
przewidywalne ramy rozwiàzania. Otrzymanie
Nagrody gwarantuje awans do nast´pnego
etapu konkursu. Pragniemy równie˝
przypomnieç, ˝e w ubieg∏ym roku Natalia
Przewi´êlikowska, uczennica gimnazjum,
otrzyma∏a inne presti˝owe wyró˝nienie -
nagrod´ Omera za „Unikalny talent aktorski”.
Nagrod´ odebra∏a na Gali Fina∏owej w Gdaƒsku.

Dzi´kujemy wszystkim, którzy przyczynili si´
do tego, ˝e dzieci mogà odkrywaç, próbowaç,
tworzyç i prze˝ywaç emocje zwiàzane 
z konkursem. 

Sk∏ady dru˝yn:
Problem 3, grupa II: Julia Pospiech, Jakub

Wieczyƒski, Weronika Paul, Karolina
Strychalska, Aleksandra Margol, Daria
Grodziƒska, Julia Wróblewska; trenerki - Beata
Siekierska i Marzena Szarszewska.

Problem 5, grupa II: Alicja Grzywiƒska,
Natalia Przewi´êlikowska, Andrzej Przewi´-
êlikowski, Patrycja Paradowska, Marcelina
Marchlewska, Jakub Wojciechowski, Natalia
Kwiatkowska; trener Dorota Puciƒska.

A.S., B.S., D.P., M.Sz.
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DDOOBBRRZZEE ZZIIEEMMIIOO.. .. .. ..
Historia regionalnego konkursu recyta-

torskiego dla uczniów szkó∏ województwa
kujawsko-pomorskiego.

Min´∏a ju˝ VI edycja naszego spotkania, które
swój rodowód ma w organizowanych przez SP
Czernikowo, Gimnazjum Czernikowo i póêniej
Stowarzyszenie „Czy˝-nie” konkursach
mi´dzyszkolnych WWIITTAAMMYY WWIIOOSSNN¢¢ PPOO--
EEZZJJÑÑ. Sà one nadal organizowane, a w przy-
padku SP Czernikowo traktowane sà od szeÊciu
lat jako eliminacje gminne do konkursu dla
uczniów szkó∏ podstawowych województwa
kujawsko-pomorskiego. Swoje trzy grosze do
organizacji konkursu wrzucili: Gra˝yna
Kasprowicz, Gra˝yna Buczyƒska, Dariusz
Chrobak, tak˝e M. Daszkowska, M. Piàtkowska,
M.Kuczyƒska- Kowalska, A. ˚akiewicz, 
D. Puciƒska, A. Zió∏kowska. Zawsze wspiera nas 
w organizacji tych konkursów Wójt i Urzàd Gmi-
ny Czernikowo (oraz komisja antyalkoholowa),
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Edukacji Kultury i Sportu.

Od roku 2006 uzyskaliÊmy rang´ regionalnà 
i konkurs odbywa si´ w Szkole Podstawowej w
Czernikowie pod patronatem Starostwa
Powiatowego. Wspiera konkurs tak˝e
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyƒskiej, KP
CEN Toruƒ i W∏oc∏awek. W czasie tych edycji
przewin´∏o si´ prawie 200 uczniów z terenu
Ziemi Dobrzyƒskiej, Kujaw, Ziemi
Che∏miƒskiej.

W jury sà najcz´Êciej polonistki z KP CEN
W∏oc∏awek, Toruƒ (m.in. p. D. Michalak, 
D. Potr´ç, dr. A. Wróbel UMK, M. Kowalczyk, 
A. Podlasiƒska), poeci i poetki, polonistki,

bibliotekarki. Dyrektor SP w Czernikowie
przyznaje osobne nagrody. Od niedawna sà
tak˝e Nagrody SGZD, „Czy˝-nie”, a dodatkowo
jury m∏odzie˝owe wybierane spoÊród
uczestników. Dzieci recytujà po dwa wiersze
lokalnych poetów dobrzyƒskich (m.in. Lipno-
wskiej Grupy Literackiej – J. Ja∏owiec, 
M. Kowalskiej, D. Chrobaka, K. Cz. Chojnickiej,
M. Kuczyƒskiej, M. Konczalskiego, tak˝e si´gajà
cz´sto po strofy J. Pietrkiewicza, E. Stachury,
poetów z kr´gu Nauczycielskiego Klubu
Literackiego z W∏oc∏awka czy J. Kowalskiego,
Z.E. Szcz´snej, J. Jakubowskiej, J. Jagodziƒ-
skiego, B. Belter i innych; czasem recytujà
proz´, a ostatnio tak˝e si´gajà po próby m∏odych
poetów z tomików pokonkursowych poezji 
w Czernikowie, Wielgiem, Sk´pem („Rzeczy
niepokój”, „Stra˝nicy poranków”, „Âwitanie
Wszechczasów”).

Dzi´ki hojnym i licznym sponsorom 
(i wysokiemu poziomowi wyst´pów dzieci´cych)
przyznajemy nawet po kilkanaÊcie nagród oraz
wyró˝nieƒ. Ponadto zazwyczaj wszyscy pozostali
uczestnicy otrzymujà pamiàtkowe ksià˝ki,
foldery. Ca∏oÊç imprezy uzupe∏niajà wystawy

ZZ żżyycc iiaa  SSPP MMaazzoowwsszzee

„Âwiat bez kobiet by∏by jak ogród bez
kwiatów..." - te s∏owa to motto inscenizacji pt.
"Adam, Ewy i inni...", którà uczniowie naszej

szko∏y przygotowali dla Kobiet w dniu ich
Âwi´ta. Przedstawienie odby∏o si´ w Wiejskim
Domu Kultury w Mazowszu 6 marca. Na
zaproszenie odpowiedzia∏o ponad 120 osób.
By∏o przyjemnie, radoÊnie. WÊród goÊci znaleêli
si´ tak˝e panowie. Spotkania ze Êrodowiskiem
lokalnym poza szko∏à to doskona∏y pomys∏ nie
tylko na prezentacj´ umiej´tnoÊci uczniowskich,
ale te˝ relaks dla rodziców, okazja do spotkaƒ,
rozmów ze znajomymi. 

19 marca br. odby∏a si´ w SP Czernikowo ju˝ VI
edycja Rejonowego Konkursu Poezji Twórców
Regionu. WÊród laureatów Konkursu znalaz∏a
si´ Julia Rudewicz, uczennica klasy V (przy-
znano 4 równorz´dne pierwsze miejsca),
wyró˝nienie otrzyma∏a Oliwia Kwiatkowska,
ucz. kl. IV, a Klaudia Szafraƒska z kl. V zosta∏a
zauwa˝ona i wyró˝niona przez Dyrektora SP 
w Czernikowie.

Mariola Ciechacka
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„Rzeczy niepokój”…
…pod takà nazwà (zaczerpni´tà z wiersza K.K.

Baczyƒskiego) kryje si´ dzia∏anie zainicjowane 
i prowadzone przez nauczycieli polonistów 
i miejscowych poetów na rzecz wspierania
lokalnej twórczoÊci. 

Zacz´∏o si´ przed ok. 10-ma laty od zabaw 
w „wierszyki” pisywane ad hoc w czasie
szkolnych zaj´ç, na kó∏ku polonistycznym, 
w czasie zabaw. Gdy w ich trakcie nieÊmia∏o
zacz´li si´ ujawniaç m∏odzi pisujàcy „do
szuflady”, powsta∏a potrzeba umo˝liwienia im
prezentacji i oceny ich dokonaƒ. Tak narodzi∏
si´ Konkurs na W∏asnà TwórczoÊç Poetyckà im.
K.K. Baczyƒskiego „„RRzzeecczzyy nniieeppookkóójj””,
którego oficjalnà IX edycj´ prowadzimy w tym
roku.

Celem konkursu jest pobudzenie do
autentycznej, oryginalnej twórczoÊci w∏asnej,
krzewienie kultury s∏owa, zacieÊnianie
zwiàzków z naszà gminà i jej miejscowoÊciami.
Z tego wzgl´du organizatorzy zawsze zach´cali,
by spoÊród nadsy∏anych utworów przynajmniej
niektóre nawiàzywa∏y do Czernikowa i okoli-
cznych wsi, a od IV edycji konkursu
wprowadzono kategori´: legenda o mojej
miejscowoÊci oraz akrostych z wykorzystaniem
lokalnej nazwy w∏asnej.

W ciàgu minionej dekady w konkursie
przewin´∏o si´ ok. 200 osób. Prace, zawsze
sk∏adane pod pseudonimem, jury ocenia 
w kategoriach wiekowych: uczniowie szko∏y
podstawowej, gimnazjum, liceum i doroÊli. 
W jury, któremu przewodniczy p. Dariusz
Chrobak- regionalista i poeta o znaczàcym
dorobku literackim - zasiadajà od lat
nauczycielki j´zyka polskiego: G. Buczyƒska,
M. Daszkowska, M. Piàtkowska, A. ˚akiewicz,
D. Puciƒska, A. Zió∏kowska i przez wiele lat
nauczycielka i poetka M. Kowalska.
Konkursowi patronuje i sponsoruje nagrody
Urzàd Gminy w Czernikowie. Uroczyste

podsumowanie i wr´czenie nagród z udzia∏em
Wójta Gminy Czernikowo odbywa si´ w czasie
Êwi´ta SP Czernikowo, w dniu patrona- 
K.K. Baczyƒskiego - 22 kwietnia.

Co roku pok∏osiem konkursu sà tomiki z∏o˝one
z wierszy nagrodzonych i wyró˝nionych 
w danym roku. Trafiajà one do bibliotek
nagrodzonych szkó∏.

W 2009 roku, z okazji 20 –lecia nadania szkole
podstawowej imienia, zosta∏ wydany
profesjonalny tomik poezji laureatów siedmiu
poprzednich konkursów, pi´knie ilustrowany
przez p. M. Kowalskà. By∏o to mo˝liwe dzi´ki
finansowemu wparciu Urz´du Gminy w Czerni-
kowie, Stowarzyszeniu „Czy˝- nie”, SGZD,
Kujawskiego Banku Spó∏dzielczego o/Czerni-
kowo i Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Âwiadectwem poziomu nadsy∏anych i nagra-
dzanych w naszym konkursie wierszy jest fakt,
i˝ wysy∏ane na konkursy regionalne i krajowe
po wielokroç i tam zdobywa∏y uznanie. Utwory
m. in. A. Grzàdzielewskiej, S. Kmieç, 
A. Wilczak, M. Chrobak i M. Gerca by∏y
nagradzane w takich konkursach jak Lipa
(Bielsko-Biala), Kujawy (Kowal), G. Zieliƒskiego
(Sk´pe) czy O Z∏oty wachlarz Wilhelminy
(Sulechów). To cieszy! Jednak najwi´kszà
satysfakcjà organizatorów jest bezsprzecznie
fakt codziennego wypo˝yczania naszych
tomików i to, ˝e wiersze te sà cz´sto wybierane
do recytacji na Rejonowych Konkursach Poezji
Regionalnej, na które zje˝d˝a si´ m∏odzie˝ 
z ca∏ego regionu.

W tegorocznej IX edycji konkursu wzi´∏o
udzia∏ ponad 950 osób - g∏ównie z SP
Czernikowo, Osówka, Mazowsze i Makowiska,
gimnazjum, goÊcinnie ze Sk´pego, Nieszawy,
Radziejowa. Uroczyste podsumowanie
konkursu odb´dzie si´ 20 kwietnia w Szkole
Podstawowej w Czernikowie. Najlepsze prace
zostanà opublikowane w nast´pnym numerze
Dwóch S∏ów.

G. Kasprowicz

poÊwi´cone ziemi dobrzyƒskiej lub okolicy
Czernikowa oraz wyst´py muzyczne uczniów 
i absolwentów SP Czernikowo (op. M.D.
Janiszewscy, A. Paczkowska), a tak˝e s∏odki 
i obiadowy pocz´stunek.

Organizatorzy z przyjemnoÊcià rejestrujà

powrót tych samych uczniów i opiekunów,
którzy sygnalizujà, ˝e atmosfera konkursu
przywo∏uje ich tu z powrotem. A choç w tytule
mamy s∏owo konkurs, równie dobrze mo˝na by
nazwaç go przeglàdem. Dobrze ziemio....

Dariusz Chrobak

Sukcesy uczniów SP
Makowiska

Pierwszy kwarta∏ 2011 roku up∏ynà∏ pod
znakiem udanej reprezentacji Szko∏y
Podstawowej w Makowiskach przez jej

uczniów w zawodach sportowych i konkursach
z zakresu sztuki.

W mistrzostwach gminy w indywidualnym
tenisie sto∏owym I miejsce zajà∏ Arkadiusz
Celmer, czwarty by∏ natomiast Daniel
Jastrz´bski. WÊród dziewczàt najlepsza by∏a
Dominika Niedzia∏kowska, III miejsce zaj´∏a
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Przerwa zimowa w LZS Steklin

W ostatni weekend marca rozgrywki 
w rundzie wiosennej wznowili pi∏karze 
w klasie B grupy II Podokr´gu Toruƒskiego 
K-PZPN. Zimowe przygotowania zakoƒczyli
zawodnicy LZS Steklin, którzy dobrze
przepracowali przerw´ zimowà. Zaj´cia
odbywa∏y si´ w sali gimnastycznej. Utworzono
trzy zespo∏y: DT OSP Steklin, Spó∏met Steklin
i Kamikadze Wygoda, które wzi´∏y udzia∏ 
w rozgrywkach gminnej pi∏ki halowej,
osiàgajàc przyzwoite wyniki. Na poczàtku
marca stekliniacy wznowili treningi na boisku. 

Dru˝yna liczy 20 zawodników, których
Êrednia wieku lekko przekracza dwadzieÊcia
lat. Zaj´cia prowadzi duet trenerski: Piotr
Kaliszewski i Krzysztof ¸opuszyƒski. W dniu
24 lutego odby∏o si´ zebranie cz∏onków klubu 
z Zarzàdem LZS Steklin. Podsumowano
poprzedni rok i poczyniono plany na obecny.
Prezes Andrzej ¸opuszyƒski zach´ca∏ do walki
o „pierwszà trójk´”, w ostatecznoÊci o miejsce

w „piàtce”. Po rundzie jesiennej zespó∏
zgromadzi∏ 14 punktów i zajmuje w tabeli 
6 miejsce. Z przyczyn zawodowych, z funkcji
kierownika dru˝yny, którà pe∏ni∏ od poczàtku
istnienia klubu, zrezygnowa∏ Dariusz
Zagrabski. Pozostanie on nadal Sekretarzem
Zarzàdu. Nowym kierownikiem zosta∏ Piotr
Kaliszewski, a pomagaç mu b´dzie Tomasz
Ró˝ewicki. Zespó∏ ma ustabilizowanà kadr´,
nie dokona∏ ˝adnych transferów; panuje dobra
atmosfera i bojowe nastawienie przed rundà
rewan˝owà.

D.Z.

Edyta Drza˝-
d˝ewska. Zwy-
ci´zcy repre-
zentowali gmi-
n´ w Mistrzo-
stwach Powiatu
– A. Celmer
ukoƒczy∏ zawo-
dy na XII miej-

scu, D. Niedzia∏kowska si´gn´∏a po bràzowy
medal. Dziewcz´ta specjalizujàce si´ w mini-
koszykówce zosta∏y Wicemistrzyniami Gminy.
W mistrzostwach województwa kujawsko-
pomorskiego w biegach na prze∏aj Krzysztof
Zatorski zajà∏ VIII miejsce, Karolina Matysiak
– XXIII, Natalia Borkowska – XXVIII miejsce.

W rejonowym etapie konkursu polonisty-
cznego szko∏´ reprezentowa∏y Natalia
Borkowska oraz Dominika Niedzia∏kowska. 
W gminnym konkursie plastycznym „Ostatnie
strzechy i zabytki drewniane gminy
Czernikowo” nagrody zdobyli Jakub Chrobak
(I) i Oliwia Jastrz´bska (II). W cz´Êci

fotograficznej konkursu wyró˝nieni zostali
Daniel Jastrz´bski i Krzysztof Zatorski. 
W XIII przeglàdzie kol´d, pastora∏ek 
i piosenek Êwiàtecznych w Kowalewie
Pomorskim zespó∏ z Makowisk równie˝ zosta∏
wyró˝niony.

Uczniowie szko∏y uczestniczà w ró˝nych
programach i projektach. Od 16 lutego 2011r.
szko∏a uczestniczy w XXIIXX PPrrooggrraammiiee
EEdduukkaaccjjii KKuullttuurraallnneejj. Do udzia∏u w przed-
si´wzi´ciu nasza szko∏a zosta∏a wytypowana
przez Delegatur´ Kuratorium w Toruniu. 
W zaj´ciach teatralnych, plastycznych,
plastyczno-fotograficznych oraz muzycznych
uczestniczy 17 uczniów klas IV-V. Program
zawiera cykl 8 spotkaƒ realizowanych od
lutego do czerwca 2011r. Program finansowany
jest przez Samorzàd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Szko∏a mo˝e w nim uczestniczyç
dzi´ki wsparciu samorzàdu gminnego 
i zapewnieniu transportu uczestników.

Hanna Graczyk

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w biegach
przełajowych Osówka 2011 – Vectra najlepsza

Tegoroczne Mistrzostwa Województwa w bie-
gach na prze∏aj mia∏a zaszczyt goÊciç gmina
Czernikowo. 13 marca 2011 roku najlepsi Êre-
dniodystansowcy Kujaw i Pomorza rywalizowali
na terenach wokó∏ jeziora Zacisze w Osówce.

Ponad 140 biegaczy i biegaczek stan´∏o na
starcie, Êcigajàc si´ po medale w dziesi´ciu
kategoriach. Prawo startu mieli zawodnicy
zg∏oszeni przez szko∏y lub kluby. Patronat
honorowy nad przedsi´wzi´ciem objà∏ Wójt
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Gminy Czernikowo Zdzis∏aw Gawroƒski.
Zawody wspólnie zorganizowa∏y: Urzàd Gminy
Czernikowo, Szko∏a Podstawowa w Osówce,
Kujawsko-Pomorski Zwiàzek Lekkiej Atletyki
oraz Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruƒ. 

Oficjalnego otwarcia Mistrzostw dokona∏ 
o godzinie 12:00 Wójt Zdzis∏aw Gawroƒski, a ju˝
o godz. 12:20 na linii startu miejsca zaj´∏y
najm∏odsze dziewcz´ta, majàce do pokonania
1000 metrów. W kategorii rocznika 2000 
i m∏odszych najlepsza okaza∏a si´ Paulina
Wierzbowska, reprezentujàca PUKS Golub-
Dobrzyƒ. Kinga Opatrzyk z Osówki by∏a
dziewiàta. W kategorii 1998/99 najszybciej lini´
mety min´∏a klubowa kole˝anka Pauliny,
Agnieszka Marcinkowska. Karolina Matysiak
by∏a 23, pi´ç pozycji ni˝ej uplasowa∏a si´ Natalia
Borkowska (obie SP Makowiska). W tych˝e
grupach wiekowych w gronie ch∏opców
zwyci´˝ali odpowiednio: Patryk Lewandowski
oraz Karol Chojnacki (obaj MLKS NadwiÊlanin
Che∏mno). Ósmy wÊród trzynastolatków by∏

Krzysztof Zatorski z SP Makowiska, dziesiàty –
Dariusz Zyglarewicz, a trzynasty – Jakub
Opatrzyk (obaj SP Osówka).

W gronie m∏odzików (1996/97), walczàcych na
dystansie 2 km, najlepszy by∏ reprezentant
bydgoskiego Zawiszy, Patryk Radwaƒski.
Najszybszà m∏odziczkà okaza∏a si´ jego
kole˝anka klubowa, Wiktoria Zezula. WÊród
juniorów m∏odszych (1994/95) bezkonkurencyj-
ny okaza∏ si´ ¸ukasz Skowroƒski (LUKS
Ogrodnik Bydgoszcz), natomiast spoÊród jego
rówieÊniczek pierwsza lini´ mety przekroczy∏a
Agnieszka Hrycajewska z Zawiszy. W kategorii
Open kobiet bieg nie doszed∏ do skutku, gdy˝
zg∏osi∏a si´ do niego tylko jedna zawodniczka –
Justyna Kopczyƒska z LUKS Inowroc∏aw,
zostajàc tym samym Mistrzynià Województwa.
Panowie mieli do pokonania 4000 metrów.
Wygra∏ 20-letni Mariusz Zawadzki z MUKL
Brodnica.

Punktacj´ klubowà zdominowali biegacze LKS
Vectra-DGS W∏oc∏awek, wyprzedzajàc PUKS
Golub-Dobrzyƒ oraz NadwiÊlanina Che∏mno. 

Po wyczerpujàcych startach zawodnicy oraz
ich trenerzy mogli posiliç si´ wyÊmienità
grochówkà przygotowanà przez czernikowskich
stra˝aków. Po posi∏ku nastàpi∏o wr´czenie
medali, którego dokonali Wójt Zdzis∏aw
Gawroƒski oraz Prezes MKL Toruƒ Robert
Go∏´biewski.

P.P.

„Czernikowo Open” – najlepiej
w pokera grają na Parcelach

Siedemnastu pokerzystów zasiad∏o do sto∏ów,
by walczyç o tytu∏ najlepszego pokerzysty
turnieju „Czernikowo Open”, który 26 lutego 
o godzinie 17 rozpoczà∏ si´ w sali przy
Gminnym Centrum Informacji. Zawodnicy
mieli do dyspozycji ˝etony o wartoÊci 2100$ 
i kilka godzin na to, by zgromadziç jak
najwi´cej ceramicznych krà˝ków o jak
najwy˝szych nomina∏ach. Po rozlosowaniu
miejsc przy sto∏ach przystàpiono do gry wg
zasad No Limit Texas Hold’em.

Przy stole nr 1 w poczàtkowej fazie turnieju
agresywnà grà postflop przewag´ zdobywa∏
Marcin AuguÊciƒski. Stó∏ drugi zdominowany
zosta∏ wówczas przez Jaros∏awa Lorenc,
podczas gdy na stole trzecim konsekwentnie
dorobek swój powi´ksza∏ Jerzy Borowicz.
Zaci´ta walka toczy∏a si´ o wy∏onienie stolika
fina∏owego - ˝aden z dziewi´ciu pozosta∏ych po
czterogodzinnej pokerowej walce zawodników
nie zamierza∏ koƒczyç rywalizacji. Szczególnie
przy stole drugim rozgrywka przypomina∏a
kalejdoskop, co pozwoli∏o pokaênie

nabudowaç si´ Zbigniewowi Zió∏kowskiemu 
i wkrótce zadecydowa∏o o utracie wszystkich
˝etonów przez Lorenca. 

Jednymi z najwi´kszych stacków przy stoliku
fina∏owym mogli pochwaliç si´ Kamil Jaku-
bowski i Pawe∏ Gràbczewski, jednak to oni
po˝egnali si´ z turniejem jako pierwsi. Marek
Kopaczewski przez d∏ugi czas dzi´ki
rozwa˝nej grze tight skutecznie broni∏ si´
przed eliminacjà, a˝ nadesz∏o rozdanie, 
w którym zarówno on, jak i Andrzej
Laskowski, odpadli z gry - agresywna gra
Andrzeja Florczaka przynios∏a spodziewane
efekty. Florczak kontynuowa∏ dominacj´, 
w koƒcu jednak jedno z jego zagraƒ all-in nie
obroni∏o si´ na boardzie i zakoƒczy∏ on turniej
na czwartym miejscu.

Przy stole pozosta∏o trzech graczy. Zbigniew
Zió∏kowski i Jerzy Borowicz mieli przed sobà
po ok. 14-15 tys. w ˝etonach, Przemys∏aw Pujer
dysponowa∏ jedynie trzema tysiàcami. 
W pewnym momencie Zió∏kowski zaczà∏ graç
pasywnie, co sk∏oni∏o Pujera do wywarcia
wi´kszej presji na Borowiczu. Po zgarni´ciu
kilku mniejszych pul udane zagranie all-in
Pujera wyrówna∏o nieco stawk´. Zió∏kowski
nie doczeka∏ si´ wartoÊciowej r´ki i skoƒczy∏
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„Po makale” w Mazowszu

Dla wszystkich uczestników Mistrzostw
Gminy w Makao, które odby∏y si´ 12 lutego 
w Wiejskim Domu Kultury w Mazowszu,
karciana rywalizacja to nie pierwszyzna.
Zawodnicy zgodnie jednak przyznali, ˝e nie
przypuszczali, i˝ rozgrywki makao mogà
budziç a˝ tak du˝e emocje. 

Do udzia∏u w turnieju zg∏osi∏o si´ dwanaÊcie
osób. Po przeprowadzeniu losowania miejsc
przy sto∏ach i otwarciu karcianych pude∏ek
gracze przystàpili do oÊmiorundowych
eliminacji. W dwóch grupach o awansie do
fina∏u rozstrzygnàç musia∏a dogrywka:
Zbigniew Zió∏kowski wygra∏ repasa˝ z Zofià
Ga∏kowska, natomiast Danuta Chylicka

musia∏a uznaç wy˝szoÊç Wojciecha Lewando-
wskiego. Rywalizacja przy stoliku Chylickiej 
i Lewandowskiego by∏a niezwykle wyrównana
i niewiele zabrak∏o, by ca∏a czwórka graczy
zgromadzi∏a w oÊmiu partiach po dwanaÊcie
punktów i w komplecie przystàpi∏a do
dogrywki. Tak si´ jednak nie sta∏o i po niemal
dwóch godzinach gry wy∏oniono finalistów. 

W oÊmiorundo-
wej rozgrywce me-
dalowej ju˝ od
wczesnych partii
rysowa∏y si´ ró˝ni-
ce punktowe mi´-
dzy graczami.

Ostatecznie zwyci´stwo i tytu∏ mistrzowski
wywalczy∏ Przemys∏aw Pujer, wyprzedzajàc
Zbigniewa Zió∏kowskiego i Krzysztofa Sewe-
ryna. Statuetk´ Mistrzyni Gminy otrzyma∏a
szósta w klasyfikacji ogólnej Zofia Ga∏kowska,
natomiast trofeum dla gracza z najwi´kszà
liczbà zwyci´skich partii wywalczy∏ Tomasz
Zió∏kowski.

Nagrody ufundowane zosta∏y przez Gminnà
Komisj´ Rozwiàzywania Problemów
Alkoholowych w Czernikowie.

P.P.

swojà przygod´ z „Czernikowo Open” na
trzeciej pozycji. Po niemal siedmiu godzinach
gry wy∏oniono triumfatora – okaza∏ si´ nim
Przemys∏aw Pujer, trafiajàc w ostatniej r´ce
pokera.

Podzi´kowania nale˝à si´ Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych, bez
której wsparcia organizacja turnieju by∏aby
znacznie utrudniona.

P.P.

Ferie w Czernikowie
Od kilku

ju˝ lat w pa-
rafii Czerni-
kowo odby-
wajà si´
„Ferie z Bo-
giem”. Nie
inaczej by∏o
równie˝ 
w tym roku.

Dzieci gromadzi∏y si´ w salce katechetycznej 
w drugim tygodniu ferii, by wspólnie sp´dziç
czas zimowego wypoczynku.

Ferie z Bogiem – nie obce wi´c by∏y
odniesienia do religijnego wy-miaru, wspólna
modlitwa na rozpocz´cie i zakoƒczenie zabawy

oraz przed i po posi∏kach. Jednak˝e, to nie
modlitwa by∏a istotà tych spotkaƒ, ale zabawa.
Zabawa w grupie rówieÊniczej, inspirowana
pomys∏ami doros∏ych opiekunów. Dzi´ki takiej
formie dzieci mog∏y zobaczyç, ˝e czymÊ
radosnym jest wspólne sp´dzanie wolnego
czasu. Nie telewizor i komputer, ale przede
wszystkim drugi cz∏owiek niesie ubogacenie 
i rozwój. Zaanga˝owanie wielu doros∏ych
opiekunów pokaza∏o dzieciom, ˝e „starsi” majà
dla nich czas; ˝e w Êwiecie, w którym ˝yje si´
szybko, potrafià si´ zatrzymaç i dostrzec
„ma∏ego” cz∏owieka.

Oprócz wspólnych zabaw, dzieci mog∏y
równie˝ rozwijaç swoje zdolnoÊci. Malowa∏y 
i rysowa∏y do treÊci wczeÊniej us∏yszanych
bajek, Êpiewa∏y piosenki i recytowa∏y wiersze.
Wszystkie konkursy i ka˝de zaanga˝owanie
by∏y nagradzane s∏odyczami. Niewàtpliwie
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atrakcjà by∏o jedzenie pizzy i zabawa choinkowa
po∏àczona z balem „przebieraƒców”. Do taƒca
ruszy∏y pary bajkowych postaci: ksi´˝niczki 
i ksià˝´ta, wró˝ki i czarodzieje. Ostatnim
akcentem „Ferii z Bogiem” by∏a wycieczka
autokarowa do P∏ocka, gdzie mali uczestnicy
zwiedzili ZOO oraz katedr´.

Organizatorem „Ferii z Bogiem” by∏ Zespó∏

Charytatywny dzia∏ajàcy przy parafii Êw.
Bart∏omieja w Czernikowie. Za wszelkie dobro,
Organizatorom i Sponsorom, sk∏adamy serde-
czne podzi´kowanie – my, Duszpasterze, ale
przede wszystkim dzieci.

Ks. Rafa∏ Zatorski

Powitanie wiosny w SP
Osówka

W dniu 21 marca uczniowie Szko∏y
Podstawowej w Osówce tradycyjnym zwy-
czajem przywitali wiosn´. Do skutecznego
przep´dzenia zimy niezb´dna by∏a kuk∏a
obrz´dowa, majàca postaç kobiety, która
uwa˝ana jest za symbol najzimniejszej pory
roku oraz chorób, Êmierci i ró˝norakiego z∏a
n´kajàcego ludzi w okresie zimowym.
Marzanna - to nazwa owej kuk∏y przedsta-
wiajàcej bogini´, którà w rytualny sposób
palono bàdê topiono w czasie wiosennego
Êwi´ta Jarego, aby przywo∏aç wiosn´. Zwyczaj
ten, zakorzeniony w pogaƒskich obrz´dach
ofiarnych, mia∏ zapewniç urodzaj w nad-
chodzàcym roku. Kuk∏´ wykonywano ze
s∏omy, owijano bia∏ym p∏ótnem, zdobiono
wstà˝kami i koralami. Tradycja nakazywa∏a,
aby dzieci´cy orszak, z marzannà i zielonymi
ga∏àzkami ja∏owca w d∏oniach, obszed∏

wszystkie domy
we wsi. Po drodze
podtapiano marza-
nn´ w ka˝dej wo-
dzie, jaka si´
nadarzy∏a. Wieczo-
rem kuk∏´ przej-
mowa∏a m∏odzie˝.
W Êwietle zapa-
lonych ga∏àzek
ja∏owca wyprowa-
dzano marzann´
ze wsi, podpalano 
i wrzucano do
wody.

Tak te˝ uczniowie kl. VI barwnym
korowodem ponieÊli Marzann´ do najbli˝szego
strumienia i dokonali rytualnego spalenia 
i utopienia kuk∏y. UroczystoÊci zakoƒczono
biesiadà przy ognisku.

R.A

Comets Mazowsze
rozpoczynają sezon 2011

Wraz z na-
dejÊciem wio-
sny w ca∏ej
Polsce, tak˝e 
w naszym Ma-
zowszu, bej-
sboliÊci rozpo-
czynajà swój
kolejny sezon.

D∏ugi czas jesienno – zimowych oczekiwaƒ 
i przygotowaƒ powoli dobiega koƒca.
Niezliczone przebiegni´te kilometry i nie-
zliczona liczba kilogramów wyciÊni´tych 
z potem na si∏owni majà pomóc dru˝ynie 
z Mazowsza w walce o wysokie miejsca 
w rozgrywkach.

Pierwszà mo˝liwoÊç sprawdzenia przed-
sezonowej dyspozycji przyniesie ze sobà 
III Turniej Pó∏nocy, organizowany w pier-
wszych dniach maja w zaprzyjaênionym

Osielsku. Oprócz dru˝yn z Polski Mazo-
wszanie b´dà mieli mo˝liwoÊç sprawdzenia si´
z dru˝ynami z zagranicy. Jednak zanim to
jeszcze nastàpi, zawodnicy z Mazowsza wyjadà
na konsultacj´ szkoleniowà Kadry Narodowej
Seniorów, która odb´dzie si´ w dn. 7–10.04 
w Chluboce (Czechy). Na wniosek trenera
Kadry Narodowej Arkadiusza ˚urkowskiego
powo∏ano trzech zawodników UKS Comets:
Mariusza Blonkowskiego, Mateusza Pnie-
wskiego oraz Jakuba Puk∏ackiego.

W sezonie 2011, wzorem lat ubieg∏ych,
bejsboliÊci z Mazowsza wezmà te˝ udzia∏ 
w seniorskich rozgrywkach II Ligi Baseballu
w Polsce. Rywalami Komet b´dà: MKS
„Piraci” W∏adys∏awowo, WBSC „Schaby”
Warszawa oraz UKS „Diament” Pi∏a. Pierwsze
lokalne mecze rozegrane zostanà w maju na
stadionie sportowym w Czernikowie. Dru˝yn´
juniorów czekajà zmagania w Mistrzostwach
Polski Juniorów. Wysokie 3. miejsce 
w zesz∏orocznym sezonie ogromnie mobilizuje
do tego, by tak˝e w obecnym daç z siebie
wszystko.
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Warto jeszcze wspomnieç o wznowieniu
treningów przez m∏odsze kategorie, tj. tee ball
i m∏odzik. Odsuni´ty w czasie od pracy 
z powodu problemów zdrowotnych trener
Komet ponownie powraca, by cieszyç oczy 
i serce ma∏ych zawodników. 

Wszystkich zainteresowanych podj´ciem
treningów w jakiejkolwiek kategorii w naszym

klubie zapraszamy na nasze treningi, które
odbywajà si´ w Êrody w godz. 17-19 na hali
sportowej w Czernikowie oraz w soboty 
w godz. 14-16 w Mazowszu. Reprezentujemy
gmin´, powiat i województwo. Reprezentu-
jemy Polsk´. Reprezentujemy Was. Zapra-
szamy na nasze mecze.

Robert Szwajkowski

Tenisowa zima w gminie
Czernikowo

Prze∏om roku to tradycyjny czas
przeprowadzania rozgrywek tenisa sto∏owego 
o Puchar Wójta Gminy Czernikowo w grze
pojedynczej oraz w grze podwójnej i mieszanej.
Turniej singlistów odby∏ si´ w dniach 11-12
grudnia 2010 roku, debliÊci i pary miksta walczy∏y
o medale 9 stycznia 2011 roku w ramach XIX
Fina∏u Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy.

Pierwszy dzieƒ turnieju grudniowego
przeznaczono na rywalizacj´ uczniów szkó∏
podstawowych i gimnazjalistów. W najm∏odszej
kategorii ch∏opi´cej zwyci´˝y∏ Mateusz Bytner,
pokonujàc w finale Patryka WrzeÊniewskiego.
WÊród gimnazjalistów triumfowa∏ Andrzej Kielik,
który okaza∏ si´ lepszy od Damiana
Kalinowskiego. W grupie dziewczàt najlepsza
okaza∏a si´ Alicja Celmer, wyprzedzajàc Dominik´
Niedzia∏kowskà, która drugi rok z rz´du musia∏a
zadowoliç si´ srebrem.

W drugim dniu zawodów singlowych grali
tenisiÊci powy˝ej 16 roku ˝ycia. W gronie kobiet od
kilku lat rozgrywki medalowe sà wewn´trznà
sprawà tria: Patrycja Brzustewicz, Danuta
Chylicka i Karolina Bytner. W turnieju XI
zwyci´˝y∏a ta pierwsza, pokonujàc w finale
ubieg∏orocznà triumfatork´, Chylickà. M´ska
kategoria 16-29 lat corocznie przyciàga najwi´kszà
iloÊç uczestników, którzy prezentujà najbardziej

wyrównany poziom. W finale, w którym
tradycyjnie spotkali si´ Piotr Kalinowski i Pawe∏
Drygalski, górà by∏ mieszkaniec Witow´˝a.
Równie˝ tradycyjnie, walka o trzecie miejsce by∏a
wewn´trznà sprawà Przemys∏awa Pujera i rodzeƒ-
stwa Sitków. Tym razem najlepszy okaza∏ si´
najm∏odszy z braci, S∏awomir, który przez ostatnie
trzy lata odnosi∏ sukcesy w gronie gimnazjalistów.
W kategorii m´˝czyzn w wieku 30-40 lat
najdok∏adniej rakietà tenisowà operowa∏ S∏awomir
Markowski; w grupie seniorskiej wygra∏
obrowianin Jan WrzeÊniewski.

W turnieju gry parami wzi´∏o udzia∏ 64
zawodników i zawodniczek. Turniej po∏àczony by∏
z ogólnopolskà akcjà Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy. W ramach wpisowego 
z turnieju, licytacji ró˝nych przedmiotów 
i dobrowolnych datków mieszkaƒców Osówki,
wolontariusze (Kaja Mielicka, Justyna
Kropkowska, Agnieszka Kowalska, Oliwia
Lewandowska) wraz z koordynatorkà - Zuzannà
Stawickà - uzbiera∏y do „puszek” i przekaza∏y do
sztabu WOÂP w Czernikowie kwot´ 675 z∏.

W grze deblowej ch∏opców zwyci´˝yli Mateusz
Bytner oraz Piotr Kielik. W gronie gimnazjalistów
z∏oty medal zawis∏ na szyjach Paw∏a i Andrzeja
Kielików. W kategorii kobiet si∏y postanowi∏y
po∏àczyç g∏ówne rywalki w rywalizacji singlistek –
Patrycja Brzustewicz i Danuta Chylicka. To, ˝e 
w finale zmierzy si´ ta w∏aÊnie para i debel
Karolina Bytner, Marta Celmer, mo˝na by∏o
obstawiaç w ciemno. Zwyci´˝y∏y te pierwsze.
Najlepszym m´skim deblem okaza∏a si´ para Piotr
Kalinowski-Pawe∏ Drygalski, dla których by∏o to
trzecie z rz´du zwyci´stwo w turnieju. Tak˝e po
raz trzeci wicemistrzostwo zdobyli bracia Sitek
(tym razem grali S∏awomir i Krzysztof). Puchar 
w grze mieszanej zdobyli Patrycja Brzustewicz 
i Pawe∏ Drygalski, broniàc tym samym tytu∏
sprzed roku.

P.P.

Do 30 kwietnia Prezesi gminnych jednostek
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej majà czas na
wy∏onienie reprezentacji pingpongistów na

stra˝ackie mistrzostwa w tenisie sto∏owym.
Turniej fina∏owy odb´dzie si´ 29 maja 2011
roku o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Szko∏y

Strażacy z rakietką - Turniej 
o Puchar Prezesa Zarządu OG ZOSP RP już w maju



25

Pasterska kolęda

W dniu 16 stycznia 2011 roku do parafii 
w Czernikowie zawita∏ niezwyk∏y kol´dnik:
goÊciliÊmy ks. Biskupa Wies∏awa Alojzego
Meringa, pasterza naszej diecezji. Okazjà do
wizyty by∏y dwa wydarzenia: poÊwi´cenie
odrestaurowanego zabytkowego o∏tarza 
w koÊciele parafialnym oraz wizyta
duszpasterska dla kap∏anów dekanatu
czernikowskiego.

UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ Mszà Êwi´tà 
o godzinie 11, którà poprzedzi∏ koncert kol´d 
w wykonaniu Gminnej Orkiestry D´tej 
z Czernikowa pod batutà Stanis∏awa
Daszkowskiego. Ks. Biskupa powitali
przedstawiciele Rady Parafialnej oraz ks.
proboszcz Piotr Sio∏kowski. Nast´pnie
konserwator zabytków Marta Skowroƒska
przekaza∏a harmonogram prac, które zosta∏y
wykonane przy zabytkowym o∏tarzu i znajdu-
jàcych si´ w nim obrazach. Ciekawostkà jest,
i˝ w czasie prac konserwatorskich odkryto
napis, który mówi, ˝e o∏tarz powsta∏ w 1700
roku oraz podaje jego fundatora (oryginalny
zapis: Tischlergese Anno 1700 Georg Heinrich

Erkenberg von Liegnitz). 
W homilii ks. Biskup zwróci∏ uwag´ na

wa˝noÊç niedzieli, jako dnia Êwi´tego.
PodkreÊli∏ przy tym, i˝ jest to dzieƒ
rozpoczynajàcy tydzieƒ, a nie go koƒczàcy.
„PozwoliliÊmy narzuciç sobie – mówi∏ -
Êwieckie myÊlenie zwiàzane z tym dniem,
jakim jest niedziela. A przecie˝ jest to dzieƒ
pierwszy, jedyny, wyjàtkowy; dzieƒ, w którym
zmartwychwsta∏ Chrystus”. Po homilii Ks.
Biskup poÊwi´ci∏ zabytkowy o∏tarz, tablice
fundatorów renowacji oraz odnowionà
polichromi´ prezbiterium.

Przed b∏ogos∏awieƒstwem Ks. Biskup
wr´czy∏ medale zas∏u˝onym dla diecezji.
Otrzymali je Zdzis∏aw Gawroƒski - Wójt
Gminy Czernikowo, Stanis∏aw Kamiƒski -
przewodniczàcy Zespo∏u Charytatywnego,
Stanis∏aw Ciechacki - najstarszy Cz∏onek Rady
Parafialnej oraz paƒstwo Teresa i Ryszard
Chlebowscy. Ks. Biskup wr´czy∏ tak˝e
pamiàtkowe dyplomy osobom, które wspar∏y
renowacj´ o∏tarza. Na zakoƒczenie Wójt Gminy
Czernikowo Zdzis∏aw Gawroƒski podzi´kowa∏
Ks. Biskupowi w imieniu tych, którzy
otrzymali medale oraz w imieniu parafian.

ks. Rafa∏ Zatorski

Podstawowej w Osówce.
Aby zagraç w turnieju, nale˝y byç cz∏onkiem

którejÊ z siedmiu jednostek OSP na terenie
gminy Czernikowo oraz znaleêç si´ na liÊcie,
która do koƒca kwietnia musi trafiç do
Sekretarza G∏ównego zawodów Przemys∏awa
Pujera. TenisiÊci rywalizowaç b´dà w czterech
kategoriach m´skich (do 16 lat, 17-25 lat, 26-42
lata oraz powy˝ej 43 lat), dwóch kategoriach
kobiecych (do 16 lat i powy˝ej 17 lat) oraz
trzech kategoriach gry podwójnej (do 25 lat,
26-42 lata i powy˝ej 43 lat). Pary deblowe mogà

tworzyç m´˝czyêni lub kobiety, jednostki
mogà równie˝ wystawiç miksty (pary
mieszane). W turnieju obowiàzywaç b´dzie
system rosyjski (do dwóch pora˝ek) bàdê
system „ka˝dy z ka˝dym”.

Uczestnicy, oprócz rywalizacji o trofea
indywidualne, walczyç b´dà o punkty 
w klasyfikacji dru˝ynowej. Najlepsza
jednostka OSP zostanie nagrodzona okaza∏ym
pucharem przechodnim. W turnieju graç mogà
tylko i wy∏àcznie stra˝acy OSP.

P.P.

Siatkarskie mistrzostwa szkół
podstawowych i gimnazjów

W po∏owie stycznia uczniowie szkó∏
podstawowych rywalizowali w mistrzostwach
gminy w mini-pi∏ce siatkowej. W turnieju
dziewczàt, który odby∏ si´ 15 stycznia 
w Czernikowie, najlepsze okaza∏y si´
uczennice z Mazowsza, wygrywajàc zawody 
z kompletem zwyci´stw. WÊród ch∏opców,
którzy serwowali, atakowali i blokowali
tydzieƒ póêniej tak˝e w Czernikowie,
zwyci´˝yli gospodarze.

Zwyci´zcy poszczególnych kategorii repre-
zentowali gmin´ Czernikowo w zawodach
rangi powiatowej. Dziewcz´ta rywalizowa∏y 

25 stycznia w Che∏m˝y i zaj´∏y bardzo dobre,
drugie miejsce, okazujàc si´ nieznacznie
gorsze jedynie od uczennic ze S∏awkowa.
Dzieƒ póêniej w Czernikowie stan´∏y naprze-
ciw siebie najlepsze dru˝yny ch∏opi´ce.
Reprezentacja czernikowskiej placówki
okaza∏a si´ bezkonkurencyjna, tracàc tylko
jednego seta i zdobywajàc Mistrzostwo
Powiatu.

Mistrzynie Gminy w gronie gimnazjalistek,
siatkarki z Czernikowa, 19 stycznia goÊci∏y we
w∏asnej hali najlepsze dru˝yny poszcze-
gólnych gmin powiatu toruƒskiego.
Czernikowianki da∏y dowód stwierdzeniu, ˝e
goÊcinnoÊç koƒczy si´ z chwilà wyjÊcia na
parkiet, zdobywajàc tytu∏ mistrzowski.
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Myśliwi dzieciom, dzieci
zwierzętom

Starsi mieszkaƒcy naszej gminy z pewnoÊcià
zauwa˝yli, i˝ niegdyÊ na polach, ∏àkach, 
w sadach cz´sto mo˝na by∏o spotkaç
przepiórki, ba˝anty, zajàce. Od kilku lat
niestety ten widok jest rzadkoÊcià, a przyczyna
tkwi nie w nadmiernych od∏owach, lecz 
w post´pujàcej mechanizacji i chemizacji
rolnictwa oraz w du˝ym nat´˝eniu ruchu
nawet na lokalnych drogach. By zaradziç temu
niekorzystnemu zjawisku, a jednoczeÊnie
uczuliç spo∏eczeƒstwo na zaistnia∏à sytuacj´,
myÊliwi z czernikowskiego Ko∏a ¸owieckiego
„Ba˝ant” postanowili przystàpiç do programu
odbudowy populacji zwierzyny drobnej. 

Nosi on nazw´ „„MMyyÊÊlliiwwii ddzziieecciioomm,, ddzziieeccii
zzwwiieerrzz´́ ttoomm””,, gdy˝ jego celem jest
nawiàzanie wspó∏pracy ze szko∏ami, zdobycie
przez dzieci podstawowych informacji na
temat myÊlistwa i ∏owiectwa, poznanie
podstawowych zwierzàt ∏ownych ze
szczególnym uwzgl´dnieniem zajàca, dzikiego
królika, kuropatwy i ba˝anta, a przede

wszystkim wspó∏uczestnictwa uczniów 
w zakresie aktywnej ochrony zwierzyny 
i kszta∏towania Êrodowisk jej bytowania.

23 marca br. w SP Czernikowo odby∏a si´
uroczysta inauguracja projektu, na której
zjawili si´ (oprócz uczniów czernikowskiej SP 
i przedstawicieli Ko∏a „Ba˝ant”) przedstawi-
ciele Gimnazjum i Przedszkola jako wspó∏-
realizatorzy dzia∏aƒ oraz goÊcie reprezentujàcy
w∏adze Gminy Czernikowo i NadleÊnictwo 
w Dobrzejewicach.

W planach na ten rok jest konkurs plastyczny
poÊwi´cony zwierzynie drobnej, konkurs
wiedzy o zwierzynie polnej, udzia∏ w gminnym
konkursie, lekcje wg materia∏ów eduka-
cyjnych, obejrzenie pasiek i hodowli ba˝antów.

Program edukacyjno-ekologiczny odbudowy
populacji zwierzyny drobnej, którego
patronem jest Marsza∏ek Województwa Piotr
Ca∏becki, b´dzie realizowany przez pi´ç lat.
B´dzie zatem wymaga∏ wysi∏ku i systema-
tycznoÊci w dzia∏aniach, ale z pewnoÊcià da
wymierne efekty dla naszego Êrodowiska.
Darz bór!

Gra˝yna Kasprowicz

MMiissttrrzzoossttwwaa GGmmiinnyy CCzzeerrnniikkoowwoo ww mmiinnii
ppii∏∏ccee ssiiaattkkoowweejj ddzziieewwcczzààtt

11.. mmiieejjssccee –– MMaazzoowwsszzee
2. miejsce – Makowiska
3. miejsce – Czernikowo
4. miejsce – Osówka
5. miejsce – Steklin 

MMiissttrrzzoossttwwaa GGmmiinnyy CCzzeerrnniikkoowwoo ww mmiinnii
ppii∏∏ccee ssiiaattkkoowweejj cchh∏∏ooppccóóww

11.. mmiieejjssccee –– CCzzeerrnniikkoowwoo
2. miejsce – Osówka
3. miejsce – Mazowsze
4. miejsce – Makowiska
5. miejsce – Steklin 

MMiissttrrzzoossttwwaa PPoowwiiaattuu TToorruuƒƒsskkiieeggoo 
ww mmiinnii ppii∏∏ccee ssiiaattkkoowweejj ddzziieewwcczzààtt
1. miejsce – S∏awkowo
22.. mmiieejjssccee –– MMaazzoowwsszzee
3. miejsce – Che∏m˝a SP2
RReepprreezzeennttaaccjjaa SSPP MMaazzoowwsszzee::
P. Baliƒska, B. B∏aszkiewicz, J. B∏otnicka, 

A. Bruzdowska, J. Gr´êlikowska, B. Jab∏oƒska,
M. Karpiƒska, M. Micha∏kiewicz. 

Opiekun: Robert Szwajkowski.

MMiissttrrzzoossttwwaa PPoowwiiaattuu TToorruuƒƒsskkiieeggoo 
ww mmiinnii ppii∏∏ccee ssiiaattkkoowweejj cchh∏∏ooppccóóww

11.. mmiieejjssccee –– CCzzeerrnniikkoowwoo
2. miejsce – Gr´bocin
3. miejsce – Zelgno
RReepprreezzeennttaaccjjaa SSPP CCzzeerrnniikkoowwoo::
D. Szafraƒski, K. Bo˝ejewicz, M. Rutkowski,

K. Snopkowski, K. Jasiƒski, C. Kawczyƒski, 
J. Miko∏ajczyk, P. Janowski, B. Machtylski, 
A. Nocny.

Opiekun: Marek Kopaczewski

MMiissttrrzzoossttwwaa PPoowwiiaattuu TToorruuƒƒsskkiieeggoo 
ww ppii∏∏ccee ssiiaattkkoowweejj uucczzeennnniicc ggiimmnnaazzjjóóww

11.. mmiieejjssccee –– CCzzeerrnniikkoowwoo
2. miejsce – G∏uchowo
3. miejsce – Z∏awieÊ Wielka

R.Sz., G.G., P.P.

Po prawie roku Szko∏a Podstawowa 
w Czernikowie ukoƒczy∏a 31 marca 2011 roku
realizacj´ Projektu 9.1.2 "Podnoszenie

osiàgni´ç edukacyjnych uczniów szkó∏
podstawowych województwa kujawsko-
pomorskiego" (Priorytet IX. Dzia∏anie 9.1).

SP Czernikowo - z osiągnięciami edukacyjnymi uczniów klas
szóstych przed sprawdzianem
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Poker nie taki straszny –
czernikowska Liga już ruszyła

Na przestrzeni drugiego pó∏wiecza XX wieku
poker w Polsce zyskiwa∏ miano nielimitowanej
gry, której niektóre aspekty pozwala∏y zaliczyç
go w poczet dyscyplin hazardu, stawiajàc go 
w jednym rz´dzie z ruletkà, „jednor´kim
bandytà” i popularnym „oczkiem”. Stosowanie
ró˝nego rodzaju zagraƒ „w ciemno” i stawianie
zak∏adów, których niesprawdzanie oznacza∏o
nie rozwag´, a tchórzostwo, sprawia∏o, ˝e 
w owych rozdaniach nie liczy∏o si´ logiczne
myÊlenie, a dreszczyk emocji i dêwigni´cie
ryzyka. No i kamienna twarz – ta do
zwyci´stwa niezb´dna jest do dziÊ.

Prawdziwy poker jednak nie ma wiele
wspólnego z tym, w co gra∏o si´ w czasach
póênego PRL-u i poczàtków nowej Polski. 
Z matematycznego punktu widzenia poker
jest grà o sumie zerowej, w której uczestnicy
rywalizujà mi´dzy sobà (a nie np. z kasynem) 
i na poczàtku rozgrywki majà równe szanse na
zwyci´stwo. Jakkolwiek poker pozostaje grà 
o niepe∏nej informacji, to jednak przebieg
rozgrywki jest uzale˝niony od umiej´tnoÊci
graczy: znajomoÊci i efektywnego stosowania
zasad rachunku prawdopodobieƒstwa;
odpowiedniego zarzàdzania ˝etonami;
zdolnoÊci do wydedukowania si∏y kart rywala,
w oparciu o przypisywane mu schematy
zagraƒ; wyboru optymalnej kontrstrategii dla
taktyki stosowanej przez rywala; w∏aÊciwego
interpretowania mowy cia∏a, sygna∏ów
werbalnych i pozawerbalnych wysy∏anych
przez przeciwnika.

Pierwszà próbà zainteresowania miesz-
kaƒców gminy talià kart i kompozytowymi
krà˝kami by∏ turniej „Czernikowo Open”, 

o którym szerzej piszemy w osobnym artykule.
Przedsi´wzi´cie okaza∏o si´ sukcesem na tyle,
˝e jeszcze podczas jego trwania powsta∏
pomys∏ organizacji systematycznych
rozgrywek karcianych, który przybra∏ form´
Ligi Pokera Sportowego.

Liga rozpocz´∏a si´ 26 marca (niestety ju˝ po
oddaniu materia∏u do druku), obejmowaç zaÊ
b´dzie osiem kolejek ligowych, rozgrywanych
w sali przy Gminnym Centrum Informacji 
w Czernikowie oraz w Wiejskim Domu Kultury
w Mazowszu, turniej repasa˝owy oraz wielki
fina∏. PokerzyÊci spróbujà swoich si∏ 
w odmianach Texas Hold’em, 5 Card Draw
oraz 7 Card Stud. Ch´ç uczestniczenia 
w rozgrywkach wyrazi∏y dotychczas 22 osoby,
zapisaç si´ mo˝na w ka˝dej chwili i na ka˝dym
etapie trwania gier ligowych. By zagraç nie
trzeba uiszczaç ˝adnego wpisowego – najlepsi
zdob´dà pamiàtkowe puchary, medale 
i dyplomy. 

Start Ligi raczej nie doszed∏by do skutku,
gdyby nie Gminna Komisja Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych pod przewo-
dnictwem Wójta Gminy Czernikowo Pana
Zdzis∏awa Gawroƒskiego, która przyzna∏a
dofinansowanie przedsi´wzi´ciu. Gmina
udost´pni∏a równie˝ sale do gry. Dzi´ki tym
Êrodkom zakupione zosta∏y ˝etony, karty oraz
nagrody. Dzi´ki Panu Marianowi Gerc 
i Pizzerii „Mariano” karciarze b´dà mieli co
przekàsiç – ufundowane przez Pana Mariana
goràce pizze trafià do pokerzystów w przerwie
mi´dzy rozdaniami. Podzi´kowania nale˝à si´
Robertowi Buczkowi, pokerzyÊcie z Sule-
chowa, który tak˝e sponsoruje Lig´.
Darczyƒcom serdecznie dzi´kujemy, 
a ch´tnych… zapraszamy do sto∏ów!

P.P.

Zaj´cia by∏y realizowane w ka˝dà Êrod´ 
i piàtek na siódmej godzinie lekcyjnej,
uczniowie korzystali z zaj´ç dydaktyczno-
wyrównawczych wspomagajàcych z matema-
tyki (trzy grupy), z przyrody i j´zyka
angielskiego - po jednej. Jedna grupa
realizowa∏a zaj´cia dodatkowe z j´zyka
angielskiego. Zaj´cia w ma∏ych grupach,
inaczej, aktywniej prowadzone by∏y
pozytywnie odebrane przez wi´kszoÊç uczniów
i ich rodziców. Dodatkowo uczniowie zostali
obj´ci wsparciem psychologicznym z moty-
wowania do nauki. Pozytywne nastawienie do
zaj´ç potwierdzi∏o si´ na próbnym
ogólnopolskim sprawdzianie z OPERONU,
gdzie nasi uczniowie poradzili sobie lepiej ni˝
uczniowie województwa i Polski. Poprawi∏o si´

równie˝ zainteresowanie naukà, konkursami,
aktywnoÊç i samoocena cz´Êci uczniów. 

Ogólnie zaj´cia z projektu oceniamy
pozytywnie. Uczennice Katarzyna Paw∏owska
z klasy III A oraz Klaudia Pokorzyƒska z klasy
II A zakwalifikowa∏y si´ po ogólnopolskich
eliminacjach do Mi´dzynarodowego Festiwalu
Piosenki i Taƒca w Koninie. Opiekunem
wokalnym jest M. Janiszewska, nagrania
dokonali natomiast E. Janiszewski, 
G. Grzywiƒski. W eliminacjach mi´dzy-
narodowych zapiewajà piosenki: „Zakochany
Pierot“ (Kasia) i „Etiuda“ (Klaudia).
Gratulujemy i b´dziemy trzymaç kciuki.

D.Ch.
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