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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia  
niosą ze sobą wiele radości i planów na Nowy Rok,  

jak i refleksji nad tym, co minione.  
W tych wyjątkowych dniach chcemy mieszkańcom gminy 

Czernikowo życzyć wiele zadowolenia i radości na codzień, 
sukcesów na każdej płaszczyźnie oraz najzwyklejszych  

i najważniejszych w tych dniach: 
ciepła, miłości i rodzinnej bliskości.

 Wójt Gminy Czernikowo Przewodnicząca Rady Gminy
 Zdzisław Gawroński Jadwiga Padlewska

AKTUALNOŚCI

Co słychać w Czernikowie?

Poniższy tekst został opublikowany w infor-
matorze „Nowości” w dniu 16 listopada 2011 r.

Gmina Czernikowo korzysta ze środków 
unijnych już od czasu Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
aktywnie działając w dziedzinie infrastruk-
tury, edukacji, kultury, sportu, ochrony śro-
dowiska i bezpieczeństwa. Zainteresowanie 
dofinansowaniami z zewnątrz zawsze szło  
w parze ze skutecznością w ich pozyskiwa-
niu, co ma ogromne przełożenie na dzisiej-
szy obraz gminy – rozwijającej się niezwykle 
dynamicznie. 

Inwestujemy w infrastrukturę drogową

Co roku gmina stara się o środki w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych Dotychczas już trzykrotnie uda-
wało się je pozyskać. 
W 2010 dzięki owemu 
wsparciu wyremonto-
wano drogę Steklinek 
– Jackowo – Czerniko-
wo. 
W tym roku zrealizo-

waliśmy równie waż-
ne zadanie: przebudo-
wę drogi gminnej nr 
101104C w Liciszewach 

i drogi gminnej nr 101109C w Mazowszu 
wraz z przebudową skrzyżowań z drogami 
powiatowymi nr 2042C i nr 2132C. Koszt in-
westycji wyniósł ponad 1 870,5 tys. zł, przy 
dofinansowaniu na poziomie 50 procent. 
Natomiast na rok 2012 gmina starała się  
o dofinansowanie przebudowy drogi gmin-
nej Nr 101 114C w Steklinie, drogi gminnej  
nr 101 152C w Ograszce i drogi gminnej  
nr 101 153C w Makowiskach oraz drogi gmin-
nej w Wawrzonkowie w gminie Kikół wraz  
z przebudową skrzyżowań z drogami po-
wiatowymi nr 2047C i nr 2046C. Oczywiście  
z powodzeniem, dzięki czemu otrzymamy ko-
lejny milion złotych dofinansowania – mówi 
Dariusz Zagrabski, zastępca wójta gminy 
Czernikowo. 
Smakowitym kąskiem dla aktywnych sa-

morządów są zawsze konkursy ogłaszane  
w ramach działania 1.1 Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Gmi-

nie Czernikowo dzięki 
tymże środkom udało 
się wybudować drogę 
Makowiska-Kiełpiny,  
a także powziąć nie-
dawno zakończoną 
inwestycję związaną  
z budową drogi gmin-
nej na ul. Osiedle Mło-
dych oraz przebudową 
ul. Zajączkowo w Czer-
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nikowie, co pochłonęło ponad 757,5 tys. zł,  
w tym dofinansowanie na poziomie 50 %.
Gmina korzysta również ze wsparcia prze-

kazywanego w ramach Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Przyznane w tym roku 
84 tys. zł pozwoliły na modernizację drogi 
Osówka-Łazy.

Korzyści płynące z posiadania  
statusu obszaru wiejskiego

Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 systematycznie przy-
czyniają się do rozwoju gminy na różnych 
płaszczyznach. W ramach programu reali-
zowana jest m.in. budowa sieci kanalizacji 
deszczowej w Czernikowie, której koszt wy-
nosi niemal 2 350 tys. zł (963 888 zł dofinanso-
wania). Ponadto, przy udziale półmilionowe-
go dofinansowania, adaptowana na świetlicę 
wiejską zostanie remiza OSP w Czernikowie. 
Na bazie świetlicy socjoterapeutycznej po-
wstanie natomiast Centrum Integracji Kul-
turalnej. W obecnym Gminnym Centrum 
Informacji utworzone zostaną m.in. sale: 
śpiewu, smaków i spotkań kulturalnych,  
co umożliwi należytą działalność gminnym 
kółkom, związkom i stowarzyszeniom. 
Niezwykle istotną inwestycją z punktu wi-

dzenia rozwoju społeczności lokalnych była 
budowa Wiejskiego Domu Kultury w Mazow-
szu – całkowity jej koszt przekroczył 900 tys. 
zł. Obiekt został oddany do użytku w 2010 roku  
i mieści się w nim filia Biblioteki Publicznej  
w Czernikowie, a także przestronna sala, za-
plecze kuchenne, pomieszczenia socjalne  
i sanitarne oraz szatnia.
Ze środków budżetu gminy finansowana 

jest nadbudowa i remont samego Urzędu 
Gminy, co znacznie zwiększy funkcjonalność 
obiektu oraz doda mu blasku.

„Małe projekty”  
w ramach osi Leader PROW

„Małe projekty” pozwoliły gminie Czerni-
kowo uzyskać dofinansowanie w kwocie nie-
mal 125 tys. zł. Dzięki tym środkom udało 
się wybudować wiatę grillową przy stawach 
rybnych w Czernikowie (ponad 56,5 tys. zł), 
place zabaw w Steklinie, Czernikowie i Ste-
klinku (łączny koszt ponad 150 tys. zł) oraz 
wyposażyć Wiejski Dom Kultury w Mazow-
szu m.in. w umeblowanie, sprzęt sportowy 
oraz multimedialny.

Działania edukacyjne,  
sportowe i prośrodowiskowe

W ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go gmina realizuje kolejny etap ogromnego 
przedsięwzięcia, jakim jest przebudowa i roz-
budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czer-
nikowie. IV etap to koszt aż 17,435 mln zł, 
przy wsparciu przekraczającym 10,5 mln zł.  
Poprzedni etap, zakończony jeszcze w tym roku, 
dofinansowanie znalazł w środkach PROW  
w kwocie 2,6 mln zł.
Charakteryzując przedsięwzięcia środowi-

skowe, nie sposób nie wspomnieć o moderni-
zacji systemu zbierania odpadów i rozszerze-
niu selektywnej ich zbiórki, na rzecz czego 
gmina otrzymała dotację wynoszącą ponad 
1 251,5 tys. zł. Ponadto, od 2006 roku gmina 
dofinansowuje corocznie budowę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.
Władze gminy szczególną uwagę zwraca-

ją również na rozwój mierzony w potencjale 
swych mieszkańców. W ramach działania 3.1. 
RPO WK-P wyposażono pracownie: chemiczną, 
biologiczną i fizyczną czernikowskiego Zespołu 
Szkół (koszt ponad 85,4 tys. zł przy dofinanso-
waniu przekraczającym 55,5 tys. zł), natomiast 
dzięki realizacji projektu “Rozbudowa Zespołu 
Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-wi-
dowiskowy wraz z wyposażeniem na potrze-
by Szkoły Muzycznej” kosztem 3 963 tys. zł  
(aż 85% dofinansowania) powstanie dwukon-
dygnacyjny budynek z aulą muzyczną, salami 
dydaktycznymi oraz salą do rytmiki. 
Każdego roku na terenie gminy modernizowa-

no lub budowano sportowe boisko. Z budżetu 
gminy, samorządu województwa oraz budżetu 
państwa, kosztem niemal miliona złotych, po-
wstał w Mazowszu wielofunkcyjny kompleks 
boisk sportowych “Moje boisko – Orlik 2012”. 
Nie sposób jest scharakteryzować wszystkie 
mniejsze inwestycje oraz projekty tzw. „mięk-
kie”, gdyż te realizowane są na wszystkich 
płaszczyznach działalności gminy.

Przeciwdziałamy  
wykluczeniu cyfrowemu

W ramach Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka realizowany jest projekt 
“Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
– eInclusion w gminie Czernikowo – krok  
w przyszłość”, którego dofinansowanie wy-
niesie ponad 3,27 mln zł i stanowić będzie 
aż 85 % kosztów kwalifikowalnych. Dzięki 
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przedsięwzięciu sprzęt komputerowy oraz 
dostęp do bezprzewodowego internetu, 
opartego na systemie masztów rozmiesz-
czonych na całym terenie gminy, otrzyma  
40 najbardziej potrzebujących gospodarstw 
domowych oraz wszystkie gminne szkoły, dwie 
biblioteki i świetlica w Steklinku. Łącznie  
aż 180 zestawów komputerowych wzmocni 
informatyczny potencjał gminy. 

Gmina aktywna,  
gmina z sukcesami

Tegoroczna edycja Rankingu Samorządów, 
przeprowadzonego przez “Rzeczpospolitą”, 
okazała się kolejnym dużym sukcesem gmi-
ny Czernikowo, która w zestawieniu II etapu 
konkursu na ponad półtora tysiąca polskich 
gmin wiejskich zajęła bardzo wysoką, 67 lo-
katę, ustępując miejsca tylko dwóm gmi-
nom województwa kujawsko-pomorskiego. 

– Ponownie wyprzedziliśmy m.in. wszyst-
kie gminy sąsiednie. Na inwestycje prze-
znaczamy niemal 50 procent budżetu. Wi-
zytówką Czernikowa i całej gminy stał się  
“Park 700-lecia”, utworzony na miejscu prze-
niesionego targowiska wiejskiego. Na terenie 
gminy odbywają się imprezy o charakterze 
ponadregionalnym, takie jak dożynki woje-
wódzko-diecezjalne czy wojewódzkie zawody 
w sportach pożarniczych w 2009 roku oraz 
mistrzostwa województwa w biegach przeła-
jowych w roku ubiegłym – podsumowuje Da-
riusz Zagrabski. 
Gmina Czernikowo stanowić może wzór 

dynamicznego rozwoju i skuteczności w po-
zyskiwaniu środków inwestycyjnych. Jej wi-
zerunek i potencjał idealnie obrazuje hasło 
promocyjne: „Gmina Czernikowo – przyjedź, 
zobacz, zostań”. Rzeczywiście – kto odwie-
dza czernikowskie tereny, temu z pewnością 
trudno się z nimi rozstać.

P.P.

Informacja ws. postępowania przetargowego zadania 
„Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej  

w miejscowości Czernikowo – etap IV”  
oraz zapytanie skierowane do Urzędu Marszałkowskiego

Po dokonaniu przez komisję przetargową 
wnikliwej analizy złożonych ofert podjęto de-
cyzję o wyborze oferty Zakładu Usług Melio-
racyjnych z Golubia-Dobrzynia jako oferty 
najkorzystniejszej. Jednym z powodów powyż-
szej decyzji był fakt, iż oferta firmy MELBUD 
S.A., zawierająca najniższą cenę, nie zawierała 
należytej wyceny prac związanych z wymianą 
gruntu na terenie inwestycji (co zostało po-
twierdzone przez firmę MELBUD S.A. w treści 
odwołania skierowanego do Krajowej Izby Od-
woławczej). Podjęcie decyzji o niewykonaniu 
prac związanych z wymianą gruntu oraz bu-
dową ław żelbetonowych oznaczało deklarację  
o zaniechaniu wykonania części prac zawartych 
w projekcie budowlanym i przedmiarze robót. 
Wątpliwości komisji wzbudził ponadto zapis  
o terminie wykonania prac, który stanowił 
jedno z kryteriów wyboru, a był niezgodny  
z formularzem.
Wymiana gruntu z punktu widzenia Zama-

wiającego była niezwykle istotna, bowiem 
po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji 
Gmina Czernikowo zamierza przeprowadzić 
na właściwym terenie inwestycje związane  

z infrastrukturą drogową. Z uwagi na trudno-
ści w pozyskiwaniu środków inwestycyjnych 
na budowę dróg, wymiana gruntu, stanowiąc 
potencjalną oszczędność kosztów i czasu 
pracy, stanowiłaby korzyść także w perspek-
tywie wykraczającej poza przedmiotowe za-
danie. Wymiana gruntu została uznana za 
kwalifikowalną przez Urząd Marszałkowski  
i wchodzi w skład podstawy przyznanego do-
finansowania. W związku z powyższym Gmi-
na Czernikowo wystosowała pismo do Urzę-
du Marszałkowskiego, w którym zwraca się  
z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wyso-
kości poziomu dofinansowania w przypadku 
zmiany poziomu kwalifikowalności kosztów 
i ewentualnym wykonaniem prac w zakre-
sie odbiegającym od projektu budowlanego.  
W chwili obecnej Gmina oczekuje odpowiedzi 
na wystosowane pismo.
   Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej nie stano-

wi nakazu wyboru oferty firmy MELBUD S.A. 
jako oferty najkorzystniejszej, a jedynie orzeka 
uwzględnienie odwołania i nakazuje unieważnie-
nie czynności odrzucenia oferty Odwołującego i 
powtórne dokonanie czynności badania i oceny 
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Kolejny rok  
– kolejna „schetynówka”  

w naszej gminie

 Wydawać by się mogło, że po minionych 
latach sukcesów w zakresie ubiegania się  
o środki w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, tegoroczna edy-
cja konkursu, charakteryzująca się zmniejszo-
ną wielkością środków przewidzianą do alo-
kacji oraz bardziej restrykcyjnymi kryteriami 
wyboru, może zakończy się dla gminy Czer-
nikowo niepowodzeniem. Nic z tych rzeczy 
– przygotowany przez urzędników wniosek  
o dofinansowanie znalazł się na drugim miej-
scu listy rankingowej z tą samą liczba punktów,  
co zwycięzca z Lubienia Kujawskiego. Dzięki 
temu otrzymamy milion złotych na realizację 
kolejnej z gminnych inwestycji infrastruktu-
ralnych, na które możliwości pozyskiwania 

wsparcia z zewnątrz są bardzo ograniczone. 
 Zadanie „Przebudowa drogi gminnej  

nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi 
gminnej nr 101152C w miejscowości Ograsz-
ka oraz drogi gminnej nr 101153C w miejsco-
wości Makowiska w gminie Czernikowo oraz 
drogi gminnej w miejscowości Wawrzonko-
wo w gminie Kikół wraz z przebudową skrzy-
żowań z drogami powiatowymi nr 2047C  
i nr 2046C” to przedsięwzięcie warte 
3 815 711,49 zł. Obejmie ono przebudowę od-
cinków dróg o łącznej długości 3571,63 m  
z obustronnymi poboczami. Na drodze Steklin-
Niedźwiedź zostaną ponadto zainstalowane ba-
riery wygradzające, próg zwalniający, bariery 
energochłonne, a także wymienione zostaną 
studnie rewizyjne, wypusty uliczne oraz kana-
lizacja deszczowa na dł. 160 m. Partnerem in-
westycji będzie gmina Kikół, natomiast termin 
jej realizacji to listopad 2012 roku.

P.P.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion  
w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”  
– sieć już gotowa, KPSI dostawcą sygnału

Realizowana przez gminę Czernikowo infor-
matyczna inwestycja zapewnia dostęp do sze-
rokopasmowego Internetu czterdziestu rodzi-
nom, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym  
z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepeł-
nosprawności, oraz edukacyjnym jednostkom or-
ganizacyjnym Urzędu Gminy, a więc pięciu szko-
łom podstawowym, czernikowskiemu Zespołowi 
Szkół, świetlicy w Steklinku oraz dwóm bibliote-

kom. W ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeń-
stwo informacyjne – zwiększanie innowacyjno-
ści gospodarki Działania 8.3. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu eInclusion Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z dofi-
nansowania korzysta projekt „Przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w 
gminie Czernikowo – krok w przyszłość”. Kwo-
ta wsparcia stanowi 85% wartości inwestycji.

ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego.
Jak wynika z projektu budowlanego, zada-

nie obejmuje wymianę istniejącego wodocią-
gu, wykonanego z rur azbestocementowych, 
oraz rozbudowę sieci wodociągowej na nowo 
powstałych terenach przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, przebudowę ist-
niejącego kolektora deszczowego, wykona-
nie odwodnienia ulic: Targowej, Zajączkowo, 
Wiśniowej oraz przyległych, skanalizowanie 
posesji i gospodarstw oraz rozbudowę kana-
łów sanitarnych na terenach przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe oraz mon-

taż urządzeń podczyszczających ścieki desz-
czowe. Wymagająca wywiezienia ziemia to aż  
52 tys. m3, czyli ok. 100 tys. ton. Przedsięwzię-
cie wymagać więc będzie przeprowadzenia 
ok. 3350 kursów samochodów ciężarowych  
o ładowności 30 ton z ziemią i tyluż z piaskiem. 
Niewykonanie wymiany gruntu uniemożliwi 
osiągnięcie zagęszczenia na poziomie 98% wy-
kopów, które w wielu miejscach osiągają 9 m 
głębokości. Zasypywanie gruntem rodzimym 
grozi także załamaniem poziomu budowanej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz w kon-
sekwencji ich niedrożności.
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Czterdzieści gospodarstw domowych z tere-
nu gminy Czernikowo – to grupa beneficjen-
tów ostatecznych projektu. Reprezentanci 
rodzin zostali przeszkoleni z zakresu obsłu-
gi komputera oraz korzystania z sieci inter-
netowej, następnie otrzymali sprzęt kom-
puterowy. Aktualnie trwa proces instalacji  
u beneficjentów odbiorników sygnału, który, 
w wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego, dostarczony będzie przez 
firmę Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyj-
na Sp. z o.o. (po wycofaniu się firmy NETIA 
S.A.). Dziesięć placówek edukacyjnych zo-
stało wyposażonych w nowoczesne zestawy 
komputerowe z dostępem do szerokopasmo-
wego Internetu. Bezprzewodowa sieć telein-
formatyczna zapewnia dostęp do Internetu 
we wszystkich zakątkach gminy; nawet tam, 
gdzie do tej pory nie było możliwości tech-
nicznych dla sieci światłowodowych.
Grupą docelową były gospodarstwa domowe 

z terenu gminy Czernikowo, które spełniały 
kryteria upoważniające do otrzymania wspar-
cia. Jednym w nich było kryterium docho-
dowe oparte na ramach systemu świadczeń 
rodzinnych. Kolejne to kryterium wielkości 
gospodarstwa domowego (co najmniej cztery 
osoby) oraz kryterium wykluczenia cyfrowe-
go (brak dostępu do Internetu). Kryteria po-
ziomu drugiego, których spełnienie znacznie 

przybliżało gospodarstwa do znalezienia się 
w gronie czterdziestu beneficjentów osta-
tecznych, to kryterium dochodowe oparte  
na ramach systemu pomocy społecznej, co 
najmniej troje dzieci uczących się, orzeczo-
na niepełnosprawność jednego z członków 
rodziny oraz brak sprzętu komputerowego. 
Wszystkie zakwalifikowane do udziału w pro-
jekcie gospodarstwa spełniły co najmniej trzy 
z czterech kryteriów drugiego rzędu. W ra-
mach zadania do szkół podstawowych trafiło 
po 20 zestawów sprzętu (razem 100 zestawów), 
do Zespołu Szkół – 22 zestawy, do bibliotek  
i świetlicy – po 6 zestawów, co znacznie pod-
niesie poziom informatyzacji gminnego 
szkolnictwa i placówek kulturalnych.
Celem głównym Programu Operacyj-

nego Innowacyjna Gospodarka na lata  
2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki 
w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. 
Cel główny Programu wychodzi naprzeciw 
celom stawianym przez podstawowy śred-
niookresowy dokument strategiczny UE 
– odnowioną w 2005 roku Strategię Lizboń-
ską, której główne założenia to wzrost go-
spodarczy i zatrudnienie przy zachowaniu 
pełnej zgodności z celami zrównoważone-
go rozwoju i Strategicznymi Wytycznymi 
Wspólnoty.

P.P.

Dożynki 2011
Mszą świętą w kościele parafialnym  

pw. św. Bartłomieja w Czernikowie rozpoczę-
ło się 11 września 2011 roku coroczne święto 
plonów. Msza święta, oprócz dziękczynnego, 
dożynkowego charakteru, była również sumą 
odpustową z okazji II odpustu ku czci Naj-
świętszej Maryi Panny. Po zakończeniu sa-
kralnej części obchodów korowód dożynkowy 
przemaszerował na boisko sportowe marszo-
wym rytmem prowadzącej go Gminnej Orkie-
stry Dętej. Po dotarciu na miejsce organizacji 
świeckiej części obchodów, odegraniu Roty  
i wyprowadzeniu pocztów sztandarowych, ofi-
cjalnego otwarcia imprezy dokonał Wójt Gmi-
ny Czernikowo Zdzisław Gawroński. Dożynko-
wy chleb wręczyła mu sołecka reprezentacja, 
po czym nastąpiło tradycyjne podzielenie się 
dziękczynnymi wypiekami, czemu towarzy-
szył koncert orkiestry, która standardowo za-
chwyciła wysokim poziomem zdolności.
 Następnie na scenie pojawił się toruński 

zespół Cynober. Trębacz Marcin, klawiszo-

wiec Jakub, basista Jeremi, wokaliści i gita-
rzyści – dwóch Michałów oraz czernikowianin 
Szymon przy instrumentach perkusyjnych 
przypadli do gustu szczególnie dwudzie-
sto- i trzydziestolatkom, którzy od dawna 
czekali na gitarowo-perkusyjne brzmienia  
na żywo. Każdy musiał jednak zauważyć, jak 
duży potencjał w nich drzemie – wyraźnie 
ożywili publiczność.
 Po koncercie Cynobera nastąpiło wręcze-

nie nagród laureatom konkursu na najpięk-
niejszy wieniec, chleb dożynkowy i kosz 
owoców. Jury w składzie: ks Rafał Zator-
ski, Dariusz Chrobak oraz Ewa Barszczyk  
w kategorii wieńców dożynkowych tradycyj-
nych I nagrodę przyznało sołectwu Czerniko-
wo, II nagrodę – sołectwu Steklinek, zaś III 
– sołectwu Jackowo. Wyróżnione zostały wień-
ce z Kijaszkowa-Kijaszkówca, Makowisk oraz 
Czernikówka. W kategorii chleba dożynko-
wego najbardziej przypadł do gustu jurorom 
chleb upieczony przez twórców z sołectwa 
Wygoda. Kolejne nagrody zdobyły sołectwa: 
Steklin oraz Kiełpiny, wyróżniono natomiast 
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wypieki z Liciszew, Osówki, Skrzypkowa,  
Mazowsza, Czernikówka, Czernikowa, Ste-
klinka oraz Klubu Seniora „Radość”. Najpięk-
niej owoce skomponowało sołectwo Witowąż, 
za którym uplasowały się Skwirynowo oraz Ki-
jaszkowo-Kijaszkówiec. Wyróżnienie otrzymał 
kosz Koła Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka”.
 Rozstrzygnięto również konkurs na ha-

sło promocyjne gminy Czernikowo. Drugie 
miejsce za hasło „Gmina Czernikowo – Twoja 
przystań” otrzymała Agnieszka Grąbczewska, 
natomiast największe uznanie zdobyło hasło 
Pauliny Strychalskiej „Gmina Czernikowo 
– przyjedź, zobacz, zostań”, które znalazło się 
na projekcie gminnej koszulki.
 Po odebraniu laurów przez zwycięzców  

w podróż po krainie zabawy zabrała najmłod-
szych grupa Bano-Show. Po skocznym progra-
mie Bartosza Nowaka ludowe rytmy zaprezen-
towali publiczności goście z Osieka – Kapela 
im. Kamińskich, po których na scenie pojawiło 
się, świętujące w tym roku swoje 45-lecie oraz 
20-lecie zespołu „Jutrzenka”, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Czernikowie. Zespoły wyśpiewały 
tradycyjne piosenki, jak co roku wzbudzając 
zachwyt publiczności. Po „Jutrzence” wystąpili 
nieco młodsi artyści – zespół Joanny Skowroń-
skiej „Mali Czernikowianie” odtańczył „Polkę 
dudlebską”, zaśpiewały natomiast podopiecz-
ne państwa Janiszewskich ze Szkoły Podsta-
wowej w Czernikowie: Katarzyna Popławska, 
Klaudia Pokorzyńska oraz Martyna Janiszew-
ska, oraz podopieczne Anny Dzwonkowskiej: 
Aleksandra Pryl, Karolina Markowska oraz 
Alicja i Aldona Tarnowskie. Nie mogło zabrak-
nąć oczywiście Klubu Seniora „Radość” (ob-
chodzącego w tym roku 35-lecie działalności). 
Członkowie Klubu wykazali się wyjątkowym 
profesjonalizmem, recytując wiersze nawet 
w chwili, gdy zabrakło prądu. Za ten koncert 
słusznie otrzymali gorące brawa.
Kilka minut przed godziną 17:00 na sce-

nę wkroczył Andrzej Koziński ze swoim 
„Show”. Andrzej wyśpiewał kilka disco-po-
lowych przebojów, wzbudzając aplauz mło-
dych dziewcząt rzucanymi w ich stronę  
ze sceny zdjęciami oraz umiejętnościami to-

w a r z y s z ą -
cych mu tan-
cerzy. Po jego 
w y s t ę p i e 
przeprowa-
dzono dożyn-
kowe konku-
rencje: rzut 
gumiakiem 
wygrała pani 

Wioletta Ko-
zieł odległoś-
cią 12,90 me-
tra, natomiast  
w sztafecie żni-
wiarza bezkon-
k u r e n c y j n y 
okazał się Pa-
weł Ciechacki, 
który przebiegł ze snopkami w czasie poniżej 
10 sekund. Niestety, nie udało się przeprowa-
dzić konkurencji dla sołtysów – żaden z nich  
nie zgłosił się do wyścigu pojazdem rajdo-
wym o napędzie na jedno koło, dwie ręce  
i dwie nogi – czyli starą, dobrą taczką.
Po wyłonieniu zwycięzców poszczególnych 

konkurencji w świat lat siedemdziesiątych 
zabrał zebranych zespół S.O.S., po mistrzow-
sku coverując hity legendarnego szwedzkie-
go kwartetu ABBA. Fajerwerkom na scenie 
towarzyszyły później fajerwerki w powietrzu, 
wkomponowane w surowe brzmienia utworu 
zespołu Prodigy. To jeszcze z pewnością nie 
zwiastowało zakończenia dożynkowej zaba-
wy – zadbał o to ciechociński zespół Cygański 
Tabor i barwne falbany spódnic ciemnowło-
sych tancerek.
Imprezie towarzyszyło wiele innych atrakcji: 

grillowane kiełbaski i grochówka, dmuchane 
zjeżdżalnie i karuzele dla najmłodszych, stoi-
ska z wyrobami regionalnymi, cukrową watą, 
lodami i goframi, ogródek piwny, kucyki, kon-
kurs SKOK-u o skuter oraz sponsorowany przez 
ENERGA S.A. lot balonem na uwięzi. Wielkie 
podziękowania należą się sponsorom wydarze-
nia, bez których wsparcia dożynki z pewnością 
nie odbyłyby się w takim kształcie:

Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandro-
wie Kujawskim o/Czernikowo
Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyń-
skich Region Południe
Jerzy Zglinicki – Usługi ślusarsko-mecha-
niczne
Inter – Broker
Piotr Rojek – Zakład Usług Melioracyjnych 
i Geodezyjnych
Ryszard i Teresa Chlebowscy – DOMEX
Przemysław Wilczak – Usługi transportowe
Stanisław Chylicki – Centrum Czystości 
KER – BYD
Elżbieta Nierychlewska – salony meblowe 
LUKSUS
Jarosław Grodziński – FPHU BAJA
Maria i Marian Gerc – Restauracja „Mary-
sieńka” i Pizzeria „Mariano

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
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Piotr Lisiński – Zakład Mięsny PEKMAR
Janusz Grodzicki – Zakład Usługowo – Han-
dlowy
Mirosław Miętkiewicz – Przetwórstwo Mię-
sa RAFAŁ
Helena i Stefan Romanowscy – Zakład 
Masarski
Beata Maciejewska – Zakład Fryzjerski  
U BEATY
Beata Pietruszewska – FHU MEROL
BRESSE POL Sp. z o.o.
Ryszard Czajkowski – PPHU PIEKARZ
Łukasz Woźniak – PPHU AGROHAN-
DLER
Beata i Stanisław Gerc – BEMAR
Bank Spółdzielczy w Lipnie
ENERGA S.A. – Gdańsk
Mirosław Ziółkowski – FHU MIKA
Jacek Urbański – KONKRET
Rafał Nowicki – RAFPOL
Eugeniusz Demski – MABUD
Maria Jolanta Wyborska – Apteka PANA-
CEUM

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Robert Gołębiewski – VOBACOM SP. z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie
Barbara Sulkowska – Apteka WIESIOŁEK
Tadeusz Bożejewicz – Sadownictwo
Maria i Czesław Bożejewicz – Sadownictwo
Jan Kasprowicz – Sadownictwo
Wiejska Spółdzielnia Handlowo – Usługowa
Mieczysława i Wiesław Wójcik – Partner 
XXI KLEKS

Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

P.P.

•
•
•
•
•
•
•
•

35-lecie Klubu Seniora  
„Radość” 

„Mamy młode serca tak długo, jak umiemy ko-
chać życie” – myśl ta najdobitniej chyba obra-
zuje cel działalności Klubu Seniora „Radość” 
w Czernikowie; działalności, która z powodze-
niem kontynuowana jest już od 35 lat. Uroczy-
ste obchody jubileuszu odbyły się 28 września 
w świetlicy wiejskiej w Steklinku.
W wydarzeniu wzięło udział wielu zaproszo-

nych gości, m.in. Starosta Toruński Mirosław 
Graczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Czer-
nikowo Jadwiga Padlewska, Przewodniczący 
Rady Miasta Torunia Marian Frąckiewicz, Pre-
zes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klubów 
Seniora w Bydgoszczy Ireneusz Frelichowski 
wraz z małżonką, Zenobią Frelichowską – kie-
rownikiem Pracowni Działań na rzecz Senio-
rów i Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu 

Tr z e c i e g o 
Wieku przy 
Wojewódz -
kim Ośrod-
ku Kultury i 
Sztuki „Stara 
Ochronka” w 
Bydgoszczy, 

przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji 
sponsorujących działalność Klubu, delegacje 
Klubów Seniora z Lipna, Rypina, Raciążka, 
Aleksandrowa Kujawskiego, Kikoła, Włocław-
ka i Lubicza Dolnego, a także Koła Gospodyń 
Wiejskich „Jutrzenka” i Domu Pomocy Spo-
łecznej we Włocławku. Nie zabrakło również 
szerokiego grona przyjaciół „Radości”.
Uroczystość rozpoczęli Przewodnicząca Klu-

bu-Jubilata, Zofia Kamińska, oraz Mieczysław 
Kosobudzki. Powitali oni zaproszonych gości 
i serdecznie podziękowali wszystkim sponso-
rom. Udokumentowane wyrazy wdzięczności 
darczyńcom wręczył natomiast Prezes OSKS, 
Ireneusz Frelichowski, wręczając im w zamian 
za okazane wsparcie i życzliwość pamiątkowe 
statuetki. Wszyscy członkowie Klubu Seniora 
„Radość” otrzymali natomiast listy gratula-
cyjne od Wójta Gminy Czernikowo Zdzisława 
Gawrońskiego oraz Przewodniczącej Rady 
Gminy Czernikowo Jadwigi Padlewskiej.
Następnie głos zabrała Halina Orzelska  

z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, któ-
ra odznaczenia wręczyła Barbarze Błaszkie-
wicz, Elżbiecie Więckowskiej, Zofii Płonczyń-
skiej, Jadwidze Mirzejewskiej oraz Erykowi 
Kozickiemu. Po wyróżnieniu zasłużonych 
zaproszeni goście złożyli Klubowi życzenia 
pomyślności, składane na ręce Zofii Kamiń-
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skiej oraz długoletniej byłej Przewodniczącej 
Klubu, Alinie Karkosik.
 Nie mogło oczywiście zabraknąć piękne-

go, choć krótkiego występu zespołu śpie-

waczego, który w tym roku także obchodzi 
jubileusz (25-lecia). Po wysłuchaniu przy-
gotowanego przez seniorów programu ar-
tystycznego nastąpiło przejście do części 
nieoficjalnej – wyśmienitego poczęstunku  
w atmosferze wspomnień, wymiany doświad-
czeń, ale również kreślenia szerokich planów 
na przyszłość. Chęć życia i działania członków 
Klubu Seniora pozwala przypuszczać, że już  
za pięć lat w tym samym gronie spotkamy się 
dla uczczenia czterech dekad jego istnienia, 
a za kolejnych dziesięć – wspólnie świętować 
będziemy półwiecze.

P.P.

Pracownicy Urzędu Gminy  
uhonorowani  

za długoletnią służbę

 Szesnastu pracowników Urzędu Gminy  
w Czernikowie otrzymało 10 listopada 2011 roku  
z rąk wicewojewody kujawsko-pomorskiego 
Zbigniewa Ostrowskiego medale za długolet-
nią służbę. Dziesięcioro z nich zostało uhono-
rowanych odznaczeniami złotymi, sześcioro 
– srebrnymi.
 W uroczystości, w której wzięli udział także 

Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Pad-

lewska oraz kierownicy i dyrektorzy jedno-
stek administracyjnych Urzędu, wyróżnione 
za ponad 30-letnią pracę zostały: Hanna Ko-

perska, Zofia Paradowska, Barbara Piwnicka, 
Marianna Podgórska, Maryla Rylich, Ma-
ria Sztuka, Danuta Wiśniewska, Mirosława 
Zglińska, Stanisława Zimoląg oraz Jolanta 
Żakiewicz. Ponad dwudziestoletni staż admi-
nistracyjny znalazł uznanie w postaci medali 
srebrnych, które zawisły na piersiach Wandy 
Frass, Zdzisława Gawrońskiego, Doroty Kra-
sińskiej, Zofii Mync, Marioli Olkiewicz oraz 
Małgorzaty Ratusznej.
 Zarówno wicewojewoda Zbigniew Ostrowski, 

wójt Zdzisław Gawroński, przewodnicząca Ja-
dwiga Padlewska, jak i reprezentantki grona 
odznaczonych – Mirosława Zglińska i Marianna 
Podgórska – zgodnie wyrazili nadzieję, że grono 

uhonorowanych powiększy się, kiedy za przykła-
dem wytrwałości pójdą ich młodsi koledzy.

P.P.

Zdzisław  
Gawroński

Wójt Gminy  Czernikowo 

„Dwa Słowa”: Mija 
rok od chwili, gdy gło-
sem mieszkańców gmi-

ny po raz trzeci został Pan wybrany  
na stanowisko wójta. Jak ocenia Pan ten okres  
z punktu widzenia rozwoju gminy i swej 
działalności? Z czego jest Pan najbardziej za-
dowolony i co sprawia największą trudność?
Zdzisław Gawroński: Pierwszy rok bie-

żącej kadencji jest potwierdzeniem tego,  
iż gmina nie zboczyła z kursu, jaki obraliśmy 
niemal dziesięć lat temu. Dużą satysfakcję, 



11

szczególnie w ostatnich latach, odczuwam 
dzięki skuteczności ubiegania się o dofi-
nansowania z zewnątrz, dzięki czemu zna-
cząco wzrasta budżet gminy i realizujemy 
nowe inwestycje. Nabieramy coraz większe-
go tempa rozwoju, jednocześnie inwestując 
spore środki własne w rozwój infrastruktury 
gminnej. Wymaga to dużej operatywności 
oraz planowego i gospodarnego zarządzania 
własnymi zasobami. 
W tej kadencji podpisaliśmy już umowy  

na 24 mln zł, a kolejne (1,3 mln zł) czekają 
na podpisanie. Największą trudnością z tym 
związaną jest ogół procesów biurokratycz-
nych, które trzeba pokonać, by przebrnąć 
przez realizację dofinansowanego unijnie 
projektu oraz wielomiesięczne czekanie na 
refundację wydanych pieniędzy własnych.
„DS”: A jakie ma Pan plany na lata następ-

ne? Które przyszłe inwestycje są dla pana 
kluczowe?
Z.G.: Zamierzenia inwestycyjne przedsta-

wiłem w moim programie wyborczym, znala-
zły się one w przyjętym przez Radę Gminy 
wieloletnim programie inwestycyjnym. Nie-
stety nie na wszystkie niezbędne inwestycje 
można uzyskać środki – jest to szczególnie 
trudne w przypadku dróg gminnych, zwłasz-
cza osiedlowych. 
Ogromnym wyzwaniem roku przyszłe-

go będzie rozbudowa Szkoły Podstawowej  
w Czernikowie. Ograniczona powierzchnio-
wo, stosunkowo mała działka narzuca sposób 
rozbudowy i związane z tym czasochłonne 
ekspertyzy. Większość prac będzie musiała 
być wykonana w czynnym obiekcie szkol-
nym. Rozbudowa pochłonie duże środki 
finansowe, najprawdopodobniej wyłącznie  
z budżetu własnego gminy. Nie ma i pew-
nie długo nie będzie możliwości dofinan-
sowania na inwestycje w szkołach podsta-
wowych.
„DS”: Co przysparza najwięcej problemów 

w codziennej pracy Pana oraz Urzędu?
Z.G.: Jest wiele elementów, które utrudnia-

ją działania samorządu gminnego. Istnieje 
szereg ustaw i rozporządzeń, które nakładają 
na gminy wiele obowiązków i zadań, niestety 
za nimi nie idą odpowiednie środki finanso-
we. Gmina jest coraz częściej obciążona mo-
nitorowaniem i egzekwowaniem od miesz-
kańców wypełniania różnych obowiązków 
nakładanych przez państwo. 
Kolejnym problemem jest brak środków 

finansowych oraz zły system finansowania 
oświaty, szczególnie dla gmin wiejskich. Bar-

dzo niepokojące są działania rządu dotyczące 
ograniczenia możliwości kredytowania gmin 
– spowoduje to znaczny spadek inwestycji  
w przyszłych latach.   
„DS”: Niezależnie od kierunków i tempa 

rozwoju zawsze istnieje grupa politycznych 
oponentów, krytykująca posunięcia, tworzą-
ca alternatywę. Jak Pan sobie z tym radzi?
Z.G.: Takie są współczesne mechanizmy 

polityczne i funkcjonują także na szczeblach  
władzy samorządowej. Nie jestem przeciw-
nikiem konstruktywnej opozycji, ale w mo-
jej ocenie jej działania powinny skupiać się  
na uczciwej aktywności, przynoszącej korzy-
ści i pozytywne rozwiązania. 
Szczególnie przykre i krzywdzące są działa-

nia osób, które znają zasady funkcjonowania 
samorządu gminnego, a mimo to podają nie-
realny obraz rzeczywistych działań oraz nie-
zgodne z prawdą fakty, dotyczące moich oso-
bistych intencji związanych z kierowaniem  
i zarządzaniem gminą. Ubolewam nad tym, 
że nawet w naszej lokalnej społeczności,  
z ideą budowania porozumienia w dzisiej-
szych czasach coraz częściej wygrywa po-
pulizm. Łatwo jest krytykować działania in-
nych, stojąc z boku.
„DS”: Pana dzień pracy nie zamyka się  

w ośmiogodzinnych ramach, ale zapewne 
znajduje Pan czas tylko dla siebie i najbliż-
szych. Jak odpoczywa Pan od codziennych 
obowiązków?
Z.G.: Czas mojej pracy rzadko kiedy zamy-

ka się w ośmiu godzinach. Popołudnia czy so-
boty i niedziele wypełnione są często poprzez 
spotkania, konkursy czy turnieje, udział  
w rocznicach i uroczystościach, czy też czas 
spędzony na analizie nowych, szybko zmie-
niających się przepisów dotyczących funk-
cjonowania gminy. 
Wolny czas spędzam na działce, przy różnych 

pracach porządkowych, spotkaniach z rodzi-
ną, znajomymi. Wspólnie z żoną i córkami lu-
bimy wycieczki rowerowe po naszej gminie, 
a czasami nawet dalsze. Jazda na rowerze  
to wspaniały relaks, doskonały dla zdrowia 
i ma też bardzo praktyczne zalety. Podczas 
tych podróży można spotkać ciekawych 
ludzi, spojrzeć dokładniej na wiele intere-
sujących miejsc. To okazja do sprawdzenia 
stanu nowych dróg, chodników, oraz analizy 
potrzeb w tym zakresie. Od kilku lat udaje 
się naszej całej rodzinie wyjeżdżać na dłuż-
szy wypoczynek za granicę. Odpoczywając 
wspólnie dużo zwiedzamy. 

P.P.
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Marianna Ostrowska

Sołtys Kiełpin

„ D w a  S ł o w a ”:  
W kwietniowych wybo-
rach sołeckich w Kieł-
pinach zdobyła Pani 
poparcie mieszkań-
ców i została wybrana 
na sołtysa. Dlaczego 
zdecydowała się Pani 
kandydować i czym, 

według Pani, przekonała do siebie Kiełpinian?
Marianna Ostrowska: Od urodzenia miesz-

kam w Kiełpinach, znam wszystkich miesz-
kańców i ich potrzeby. Lubię działać społecz-
nie i pomagać ludziom, co ci docenili i oddali 
na mnie głosy.
„DS”: Od chwili objęcia funkcji sołtysa za-

angażowała się pani w kreowanie więzi spo-
łecznych mieszkańców Kiełpin. Czy jest Pani 

zadowolona z rozwoju inicjatywy stowarzy-
szenia Kiełpinian, czy jest Pani zadowolona 
z aktywności mieszkańców oraz jakie są Pani 
plany na przyszłość?
M.O.: Jestem współzałożycielką i członkiem 

Stowarzyszenia „Razem Łatwiej” – działamy 
wspólnie na rzecz integracji ludności Kieł-
pin i Makowisk. Organizujemy wiele imprez,  
w tym rajdy rowerowe, konkursy dla dzieci  
i młodzieży, pikniki rodzinne na cele charyta-
tywne. Jestem bardzo zadowolona z aktywno-
ści i zaangażowania mieszkańców oraz ogól-
nej działalności Stowarzyszenia.
„DS”: Czego oczekuje Pani od władz gminy 

dla Kiełpin? Jak wykorzysta Pani środki pły-
nące z funduszu sołeckiego?
M.O.: Od Pana Wójta i Rady Gminy oczeku-

ję wsparcia w budowie świetlicy dla naszego 
regionu. Będę zabiegać również o należyte 
utrzymanie dróg oraz budowę utwardzonej 
drogi na odcinku Kiełpiny-Makowiska.
„DS”: Czy łatwo jest znaleźć Pani czas  

Stanisław Kamiński

Radny Gminy  
Czernikowo,  

sołtys Czernikowa

„Dwa Słowa”: Od 
trzynastu lat łączy 
Pan funkcje sołty-
sa Czernikowa oraz 
Radnego Gminy. 
Nazywany jest Pan 

„człowiekiem-orkiestrą”, aktywnym na każ-
dym niemal polu działalności okołospołecz-
nej od wielu lat. Czy czuje się pan liderem 
społeczności lokalnej?
Stanisław Kamiński: Nigdy nie czułem  

i nie czuję się liderem, a to, co robię, uważam 
za zwykły ludzki odruch.
„DS”: Poświęca się Pan działalności charytatyw-

nej, angażuje się w wydarzenia kulturalne. Jako 
emeryt ma Pan z pewnością sporo wolnego cza-
su, ale wydaje się on być w ogromnej części prze-
znaczony właśnie „dla ludzi”. Czy jest to forma 
samospełnienia, poszukiwania celów w życiu? 
S.K.: Działalność charytatywna to moja pa-

sja, która polega na niesieniu pomocy potrze-
bującym. Nie zrobiłbym nic, gdyby nie grupa 
ludzi w „Zespole Charytatywnym”, która da-
rzy mnie zaufaniem, służy pomocą i radą.
„DS”: Jak Pan ocenia swoje dotychczasowe 

osiągnięcia na forum Rady Gminy? Czy jako 
radny jest pan zadowolony z tempa rozwoju 

gminy i samego Czernikowa? Czy więcej zo-
stało zrobione, niż pozostaje do zrobienia? 
Czy patrząc na zarówno przeszłe, jak i obec-
ną kadencję, może Pan mówić o sukcesie?
S.K.: Nie mnie oceniać moje osiągnięcia. Sta-

ram się nie zawieźć moich wyborców i robię to 
najlepiej, jak umiem. Myślę, że społeczeństwo 
też to dostrzega. Świadczy o tym najlepszy 
wynik w ostatnich wyborach samorządowych. 
Radni też darzą mnie zaufaniem, ponieważ za-
decydowali o ponownym wyborze mojej osoby 
na zaszczytną funkcję Wiceprzewodniczące-
go Rady Gminy. Cieszę się z tempa, w jakim 
rozwija się Czernikowo, lecz to nie znaczy,  
że jest mi obojętne tempo rozwoju całej gminy  
– „Naszej Małej Ojczyzny”. Mam świado-
mość, że to również mój głos ma decydujący 
wpływ na inwestycje w całej gminie, nie tylko  
w moim okręgu wyborczym. Zrobiono bardzo 
dużo, szkoda tylko, że część społeczeństwa 
tego nie zauważa lub nie szanuje. Oczywi-
ście wiele jeszcze pozostaje do zrobienia. Jak 
mówi stare przysłowie, „apetyt rośnie w mia-
rę jedzenia”. Czy odnieśliśmy sukces? Myślę,  
że każde posunięcie ku dobremu jest słusz-
nym celem, a jego zrealizowanie – sukcesem. 
„DS”: Jakie są najbliższe cele dla Pana jako 

sołtysa Czernikowa i radnego – przedstawi-
ciela czernikowskiej społeczności?
S.K.: Moim celem jest dobro mieszkańców: 

służenie im pomocą, wsparciem oraz podejmo-
wanie inicjatyw poprawiających ich życie.

P.P.
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Otwarcie boiska w Witowężu

17 września 2011 roku odbyło się oficjalne 
otwarcie boiska piłkarskiego w Witowężu. 
Wzięli w nim udział mieszkańcy Witowęża 
oraz zaproszeni goście w osobach Wójta Zdzi-
sława Gawrońskiego, Przewodniczącej Rady 

Gminy Jadwigi 
Padlewskiej, p.o. 
Z-cy Kierownika 
Gminnego Za-
kładu Komunal-
nego Zbigniewa 
Zajączkowskie-
go oraz Dyrekto-
ra Szkoły Podsta-
wowej w Osówce 
Ryszarda Ałtyna.

Podczas oficjalnego otwarcia głos zabrali wójt 
Zdzisław Gawroński oraz Prezes OSP Witowąż 
Andrzej Prusakiewicz. Mówcy wspólnie pod-
kreślili ogromne zaangażowanie mieszkań-
ców sołectwa w prace przy obiekcie. W czynie 
społecznym przepracowano 40 godzin rożnego 
rodzaju sprzętem (koparki, koparko-ładowar-
ki, ciągniki) oraz 300 godzin pracą rąk włas-
nych. Należy 
z a z n a c z y ć , 
że w akcji 
wzięła udział 
młodzież, co 
jest w dzisiej-
szych czasach 
ewenemen-
tem.
Przedsięwzięcie to nie zostałoby jednak zrea-

lizowane, gdyby nie przychylność władz gmi-
ny. Ze środków gminnych został sfinansowany 
zakup materiałów ogrodzeniowych, bramek  

i siatek oraz kompletu strojów piłkarskich 
dla drużyny, która weźmie udział w kolejnej 
edycji halówki. W pracach pomagali również 
pracownicy Gminnego Zakładu Komunal-
nego, za co należy podziękować im oraz kie-
rownictwu jednostki. Mieszkańcy Witowęża 
mają nadzieję, że ich zaangażowanie i zapał 
będą nadal dostrzegane przez Pana Wójta  
i Radę Gminy, co znajdzie odzwierciedlenie 
w dalszym wsparciu.
 Rozegrany został miniturniej piłkarski,  

w którym udział wzięły drużyny: Witowąż 
Młodzież, Witowąż Seniorzy oraz Brzeźno. 
Zwyciężyła młodsza ekipa z Witowęża. 
 Przy okazji prac przy boisku udało się tak-

że czynem społecznym zagospodarować te-
ren wokół remizy OSP. Podziękowania należą 
się Bogdanowi Sekule, który wraz z synem 
odnowił elewację budynku.
Po ceremonii otwarcia boiska odbył się fe-

styn. Dzięki funduszom zebranym przez soł-
tysa i radę sołecką od lokalnych sponsorów na 
stołach znalazło się pieczone prosię, grillowane 
mięso, napo-
je chłodzą-
ce, słodycze 
dla dzieci, a 
wieczorem 
– kiełbaski 
z ogniska. 
W i t o w ę -
żanki przy-
g o t o w a ł y 
także prze-
pyszne ciasta, pączki, rogaliki oraz całe gamy 
sałatek i surówek. Przy skocznej muzyce ba-
wiono się do późna. Należy mieć nadzieję,  
że podobne imprezy staną się tradycją.

A.P.

Drugi sezon Ligi Pokera  
Sportowego już rozpoczęty!

 Po niemal siedmiu miesiącach rywalizacji  
w pierwszym sezonie czernikowskiej Ligi Po-
kera Sportowego i ostatecznym zwycięstwie 
Radosława Świąteckiego nad Przemysławem 
Pujerem nadszedł czas na kolejną odsłonę kar-

cianej rywalizacji. Zasady pozostały niezmien-
ne – po ośmiu ligowych kolejkach rozegrany zo-
stanie barażowy turniej Premasters oraz wielki 
finał Masters z udziałem czołowej „ósemki”. 
Trzy rundy – No Limit Texas Hold’em, Pot 

Limit Omaha oraz Five Card Draw – zostały 
już rozegrane. W pierwszym turnieju trium-
fował Radosław Stańczyk przed Tomaszem 
Jankowskim i Przemysławem Pujerem.  

na działalność społeczną, czy może uważa 
Pani, że funkcja sołtysa nie wymaga większe-
go zaangażowania i wyrzeczeń? W czym znaj-
duje pani odpoczynek i relaks – w sołeckiej 
aktywności właśnie?

M.O.: Lubię spotykać się i rozmawiać z ludź-
mi, dlatego działalność społeczna nie wyma-
ga dużego poświęcenia, a wręcz cieszy mnie 
każda pozytywnie rozpatrzona sprawa.

P.P.
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W kolejnym 
J a n k o w s k i 
znów był dru-
gi, Pujer – 
trzeci, ale tym 
razem musie-
li oni uznać 
wyższość Da-
nuty Chyli-

ckiej. Trzeci turniej wygrał Andrzej Laskow-
ski przed Pujerem oraz Aleksandrą Kaczor. 
W klasyfikacji generalnej ze sporą przewagą 
prowadzi Przemek Pujer. Za nim plasują się: 
Jankowski oraz – ex aequo – Stańczyk, Kaczor 
i Laskowski. W grze II sezonu pozostali niemal 
wszyscy uczestnicy pierwszej edycji, dołączy-

ło również kilka nowych pokerowych twarzy,  
w tym goście z Torunia. 
W każdej chwili można włączyć się do rywa-

lizacji. Wystarczy dokonać zgłoszenia na adres 
mailowy przemo@czernikowo.pl lub pod nr tel. 
690 897 358, a następnie śledzić aktualności na 
plakatach informacyjnych, stronie www.czer-
nikowo.pl lub ligowym profilu na Facebooku. 
Nie trzeba być profesjonalistą – wytłumaczymy 
wszystkie niejasności i pomożemy w poprawie 
swych umiejętności, bo liczy się przede wszyst-
kim dobra zabawa. Turnieje nie odbyłyby się 
bez wsparcia Gminy Czernikowo oraz Pizze-
rii „Mariano”, za co serdecznie dziękujemy.  
Do zobaczenia przy stołach!

P.P.

Nowe boisko 
w Steklinie

W pierwszej 
połowie lip-
ca rozpoczęła 
się generalna 
przebudowa 
boiska piłkar-
skiego Ludo-
wego Zespołu 
Sportowego 

w Steklinie. Inwestycja była możliwa dzię-
ki umowie sponsorskiej zawartej  między 
klubem reprezentowanym przez p. An-
drzeja Łopuszyńskiego i p. Dariusza Za-
grabskiego a Spółką Akcyjną Energa S.A. 
w Gdańsku. Pracę wykonała firma Gawlik  
i Syn z Torunia, specjalizująca się w budowie 
boisk i stadionów piłkarskich. Nowy obiekt 
i oddany niedawno plac zabaw dla dzieci, 
sfinansowany przez gminę, tworzą ciekawe 
miejsce do zabaw i rekreacji.

D.Z.

Zmiany w Ewidencji  
Działalności Gospodarczej 

Od 1 lipca 2011 r. ruszyła Centralna Ewiden-
cja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) –  prowadzona przez Ministra Gospo-
darki elektroniczna baza przedsiębiorców.
Najważniejszym zadaniem CEIDG będzie 

ewidencjonowanie osób fizycznych prowadzą-
cych działalność gospodarczą oraz udostępnia-
nie wybranych informacji na ich temat. Dzięki 
CEIDG możliwe będzie również złożenie on-
line wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej za po-
mocą strony internetowej www.firma.gov.pl.
Niezbędne do rejestracji działalności go-

spodarczej w CEIDG będzie posiadanie pod-
pisu elektronicznego lub utworzenie profi-
lu zaufanego na stronie www.epuap.gov.pl.  
O ile posiadanie podpisu elektronicznego wiąże 
się z poniesieniem kosztów, to uzyskanie profi-
lu zaufanego jest bezpłatne i wymaga poza za-
łożeniem konta na www.epuap.gov.pl jedynie 

krótkiej wizyty w urzędzie skarbowym w celu 
weryfikacji tożsamości osoby występującej 
o profil zaufany. Więcej informacji o profilu 
zaufanym można uzyskać na wyżej podanej 
stronie.
Zalety korzystania z CEIDG są dla przedsię-

biorców znaczące. O każdej porze dnia będą 
mogli nie tylko założyć działalność, ale rów-
nież dokonać bez pośrednictwa urzędu gminy 
zmian we wpisie, zawiesić działalność, wzno-
wić czy też wykreślić z ewidencji. Z informa-
cji z CEIDG będą również korzystać:

urzędy skarbowe (zgłoszenie indentyfi-
kacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby 
fizycznej prowadzącej samodzielnie dzia-
łalność gospodarczą),
Główny Urząd Statystyczny (wniosek o wpis 
do Krajowego Rejestru Urzędowego Pod-
miotów Gospodarki Narodowej lub o zmia-
nę cech objętych wpisem – REGON),
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zgło-
szenie/zmiana płatnika składek),
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-

—

—

—

—
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go (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowa-
niu ubezpieczenia społecznego rolników),
każda osoba poszukująca informacji o przed-
siębiorcy.

Nie będą sporządzane zaświadczenia o wpi-
sie przedsiębiorcy, ponieważ Centralna Ewi-
dencja i Informacja o Działalności Gospodar-
czej będzie ogólnodostępna online i wydruk 
z niej będzie mogła sporządzić każda osoba 
fizyczna czy prawna mająca dostęp do prze-
glądarki internetowej.
Osoby, które nie posiadają dostępu do inter-

netu, będą mogły złożyć odpowiedni wnio-
sek o wpis do CEIDG w formie papierowej  
w każdym urzędzie gminy, niezależnie  
od miejsca zamieszkania. Jeśli będzie po-
prawny to urzędnicy przekształcą wniosek 
na formę elektroniczną, najpóźniej w dniu 
następnym po dniu jego złożenia.
Wzór wniosku CEIDG-1 w formie papierowej 

o wpis do CEIDG oraz załączników obowiązu-
jących od 1 lipca br. dostępny jest na stronie 
Urzędu Gminy. Przed złożeniem wniosku za-
chęcamy do zapoznania się z instrukcją jego 
wypełnienia. Przyszły przedsiębiorca powi-
nien określić rodzaj działalności jaką będzie 
wykonywał zgodnie z Polską Klasyfikacją 

—

Działalności (PKD) 2007, która dostępna jest 
na stronie GUS. Przed zarejestrowaniem w 
CEIDG powinien również dokonać wyboru 
formy opodatkowania swojej działalności.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, 

już wpisane do ewidencji działalności gospo-
darczej Wójta Gminy Czernikowo, nie będą 
mogły skorzystać z powyższych udogodnień  
do czasu przeniesienia przez urząd gminy da-
nych wszystkich zarejestrowanych w naszej 
ewidencji przedsiębiorców do CEIDG. Zgodnie 
z przepisami ustawy przeniesienie danych po-
winno zostać ukończone do 31 grudnia 2011 roku.  
Zależne jest ono od uzupełnienia przez przed-
siębiorców brakujących danych we wpisach,  
tj. nr PESEL, NIP, PKD 2007 i danych  
adresowych. Do czasu przeniesienia danych  
do CEIDG organem ewidencyjnym dla tych 
osób będzie nadal Wójt Gminy Czernikowo.
W związku z powyższym przedsiębiorcy, 

którzy posiadają nieaktualne dane np. za-
świadczenia o wpisie do ewidencji działalno-
ści gospodarczej z kodami PKD 2004 (czyli 
wydanymi przed 1 stycznia 2008 r.), muszą 
dokonać zmiany przeklasyfikują kody PKD 
2004 na kody PKD 2007. 

E.B.

X Gminny Konkurs Literacki  
im. Krzysztofa Kamila Baczyń-

skiego „Rzeczy Niepokój”

Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskie-
go w Czernikowie we współpracy z Urzędem 
Gminy i Stowarzyszeniem „Czyż-nie” ogła-
szają X Gminny Konkurs Literacki im. K.K. 
Baczyńskiego „Rzeczy Niepokój”:
1) Poetycki na wiersz własny, autorski (mile 

widziane prace o dworkach i parkach albo 
o SP w Czernikowie -z okazji 60-lecia bu-
dynku),

2) Poetycki na akrostych z nazwą dowol-
nej miejscowości z gminy Czernikowo  
i okolic,

3) Prozatorski (dowolna forma – opowiada-
nie, esej, legenda, itp.; mile widziane pra-
ce z dworkami i parkami w tle).

Celem konkursu jest wyłonienie ciekawych 
prac uczniów, którzy przejawiają zaintereso-
wania literackie; pobudzenie do autentycz-
nej, oryginalnej, własnej twórczości. Prace 
należy składać do 27 marca 2012 roku w SP 
Czernikowo (w bibliotece). Preferowane będą 
zestawy 2-5 lub więcej wierszy, ale mogą być 

prace pojedyncze. Każdy zestaw (wiersz lub 
proza) musi być podpisany godłem z zazna-
czeniem wieku i klasy (np. lat 10 – kl. IV)  
a godło powinno być wyjaśnione w zaklejonej 
kopercie (imię i nazwisko, adres, w przypad-
ku ucznia także klasa i szkoła).
Zestawy i wiersze oraz proza będą oceniane 

w kategoriach:
a) klasy 0, I-III,
b) klasy IV-VI,
c) klasy gimnazjalne,
d) liceum,
e) dorośli.
Prace będzie oceniało Jury złożone z na-

uczycieli polonistów gminy oraz lokalnych 
poetów. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia, 
dyplomy, podziękowania oraz zorganizuje 
uroczyste podsumowanie w dniu 20 kwietnia 
2012 r., połączone z wręczeniem nagród. Naj-
ciekawsze prace mogą być wysłane na inne: 
regionalne, ogólnopolskie konkursy poety-
ckie, a także wejdą w skład pokonkursowego 
tomiku poezji, który będzie dostępny w bi-
bliotece SP Czernikowo. Przewiduje się pub-
likację najciekawszych prac prozatorskich  
w Internecie i w Gazecie „Dwa Słowa”.

Organizatorzy
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XIII Gminny Konkurs  
Plastyczny i Fotograficzny

Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum 
gminy Czernikowo, nauczyciele sztuki (plasty-
ki), przyrody, biologii, kształcenia zintegrowa-
nego, wychowawcy, uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjum, dorośli. Urząd Gminy 
w Czernikowie, Stowarzyszenie „Czyż-nie”, SP 

im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie, z pomo-
cą biblioteki, fotografów i szkół ogłaszają XIII 
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY pod na-
zwą:  „Dworki i rezydencje gminy Czernikowo  
i okolicy  w otoczeniu parków, obiektów pod-
worskich” w kategorii fotograficznej, rysun-
kowo-malarskiej oraz na kalendarz z obiek-
tami okolicy Czernikowa.
Celem konkursu jest wykonanie prac doty-

czących dworków, parków lub obiektów przy-
dworskich (spichlerze) z okolic Czernikowa, 
zabytków, budynków, detali, zapoznanie  
z bogactwem ostatnich ginących zabytków 
szlacheckich/ziemiańskich w pejzażu gminy; 
przybliżenie uczniom piękna rodzimej kultu-
ry materialnej i przyrody w naszej najbliższej 
okolicy.

Prace można wykonywać od września  
do końca grudnia 2011 roku dowolnymi 
technikami (rysunek ołówkiem, kredką, pa-
stelami, malunek farbami akwarelowymi  
i plakatowymi, gwaszem, collage oraz innymi 
technikami mieszanymi, komputerowymi),  
a także w postaci zdjęć fotograficznych. Prace 
powinny zawierać informacje o tym, co przed-
stawiają (jaki obiekt i gdzie) oraz być podpisane 
GODŁEM. W osobnej kopercie powinno znaleźć 
się wyjaśnienie godła (imię i nazwisko, adres,  
dla uczniów – klasa, szkoła, ew. nazwisko na-
uczyciela prowadzącego). Prace należy składać 
w sekretariacie SP Czernikowo. Oddanie pracy 
jest równocześnie zgodą na jej publikację.
Prace zostaną ocenione przez Jury złożone 

z przedstawiciela organizatora, nauczycieli 
plastyki, sztuki, oraz zaproszonych fotogra-
fów (sponsorów) w kategoriach: klasy przed-
szkolne, I-III, IV-VI SP, gimnazjum, liceum, 
dorośli. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia, 
dyplomy, podziękowania oraz zorganizuje 
uroczystą wystawę pokonkursową w styczniu 
2012 roku. Najlepsze prace zostaną uhonoro-
wane na forum gminy.

D. Ch.

20–lecie istnienia  
Czernikowskiego Klubu  
Piłki Siatkowej SETBOL

W dniu 4 listopada odbyła się uroczysta kon-
ferencja poświęcona jubileuszowi 20-lecia 
istnienia Czernikowskiego Klubu Piłki Siat-
kowej SETBOL. W konferencji udział wzięli: 
Wójt Gminy Czernikowo wraz z Małżonką, 
obecni i byli zawodnicy, sponsorzy oraz oso-
by związane z drużyną. Spotkanie przebie-
gło w miłej i wesołej atmosferze. Zawodnicy 
otrzymali z rąk Wójta list pochwalny oraz oka-
zały puchar. Zarówno obecnym jak i byłym 
sportowcom wręczono pamiątkowe medale. 
Oczekiwanym momentem uroczystości było 
również przekazanie zawodnikom kompletów 
nowych strojów. Honorowym zawodnikiem 
Setbola został Wójt Zdzisław Gawroński.
Przez 20 lat istnienia przewinęło się przez 

nasz klub około 40 zawodników. Setbol  
od początku swego istnienia reprezentował 
naszą gminę w Regionalnej Lidze Siatkówki 
– Włocławskiej, potem Toruńskiej i ponownie 
Włocławskiej. W 1993 r. był przedstawicielem 

województwa w Mistrzostwach Polski Pracow-
ników Oświaty. Występował w licznych turnie-
jach towarzyskich na szczeblu województwa, 
powiatu i gminy. Wielokrotnie zajmował czo-
łowe miejsca w rozgrywkach ligowych i oka-
zjonalnych, a jego zawodnicy zdobywali nie-
rzadko nagrody indywidualne. Kilku naszych 
zawodników młodszego pokolenia reprezen-
tuje obecnie z powodzeniem kluby siatkówki 
z Torunia i Chełmży. Niedawno  czernikowska 
drużyna rozpoczęła kolejny sezon ligowy.
Z okazji pięknego jubileuszu życzymy za-

wodnikom Setbola kolejnych sukcesów przez 
co najmniej następnych 20 lat!
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II Mistrzostwa Gminy w Bilard 
rozpoczęte – znamy finalistów

W dniach 19-20 listopada w Szkole Podstawo-
wej w Osówce oraz w Wiejskim Domu Kultury 
w Mazowszu odbyły się eliminacje do turnieju 
finałowego II Mistrzostw Gminy Czernikowo 
w Bilard. W dniach 17-18 grudnia w Mazow-
szu o tytuły mistrzowskie rywalizować będzie 
dziewięciu graczy do 16 roku życia oraz naj-
lepsza dwunastka powyżej lat 17.
Bilardowa społeczność gminna została po-

dzielona linią drogi krajowej nr 10: zamieszku-
jący tereny na północ od „dziesiątki” walczyli w 
kwalifikacjach w Mazowszu, natomiast gracze  
z południa rywalizowali w Osówce. Z grupy 
młodszej do grudniowej walki o medale pod 
okiem Ryszarda Ałtyna i Zuzanny Stawickiej 
przepustkę wywalczyli Marcin Opaczyk, Piotr 
Wiśniewski oraz Sebastian Szulc. 17 grudnia 
o godz. 10:00 w WDK Mazowsze uzupełnią 

oni stawkę 
m a z o w i e -
cką (Damian 
Kwieciński, 
D o m i n i k a 
M i c h a ł k i e -
wicz, Oliwia 
Balińska, Da-
niel Dołęgow-
ski, Szymon 
Błaszkiewicz 
i Łukasz Du-

szyński) i systemem rosyjskim (do dwóch 
przegranych meczów) zagrają o Puchar Wójta. 
Turniej eliminacyjny w WDK był nieprzewi-

dywalny i niezwykle emocjonujący. Niespo-
dzianką może być awans Dominiki i Oliwii 
oraz brak kwalifikacji Marleny Michałkie-
wicz, Michała Stasiaka oraz Damiana Kuła-
kowskiego, który sensacyjnie uległ zaledwie 
dziewięcioletniemu Marcinowi Stasiakowi.
W kategorii seniorów w Osówce w stawce za-

brakło jednego z faworytów, Tomasza Szyma-
niaka. Eliminacje wygrał Dawid Kuczyński, 
który przegrał zaledwie jedną partię – z Jaro-

sławem Lo-
renc. Drugie 
miejsce za-
jął Krzysztof 
Grąbczewski, 
trzeci był Ry-
szard Ałtyn, 
czwarty – Mi-
chał Opaczyk, 
zaś piaty – Lo-
renc. Oprócz 
nich w turnieju finałowym zagra Andrzej Pru-
sakiewicz.
W grupie starszej, rozgrywającej swe mecze 

w Mazowszu, najlepszy okazał się Przemy-
sław Pujer. W końcowej klasyfikacji wyprze-
dził on Zbigniewa Ziółkowskiego, Krzysztofa 
Gręźlikowskiego, Mateusza Błaszkiewicza, 
Tomasza Wnuczyńskiego oraz Tomasza Ziół-
kowskiego. Awansu nie udało się wywalczyć 
Dawidowi Szydłowskiemu. 
Turniej finałowy dla grupy młodszej roz-

pocznie się 17 grudnia o godz. 10:00 z udzia-
łem dziewięciu bilardzistów. Seniorzy zostali 
natomiast podzieleni na trzy grupy:
Grupa I (18 grudnia o g. 10:00):
 Dawid Kuczyński
 Krzysztof Gręźlikowski
 Michał Opaczyk
 Tomasz Ziółkowski 
Grupa II (18 grudnia, g. 12:15):
 Krzysztof Grąbczewski
 Jarosław Lorenc
 Zbigniew Ziółkowski
 Tomasz Wnuczyński
Grupa III (18 grudnia, g. 14:30):
 Przemysław Pujer
 Ryszard Ałtyn
 Mateusz Błaszkiewicz
 Andrzej Prusakiewicz
Półfinały i finały zostaną rozegrane  

o godzinie 16:30. Organizatorzy pragną ser-
decznie podziękować władzom gminy za oka-
zane wsparcie i liczą na tłumy kibiców pod-
czas gier finałowych.

P.P.

Bejsboliści z Mazowsza  
podsumowują sezon 2011

Sportowe potyczki na bejsbolowych boiskach 
dobiegły końca. Przyszedł czas na podsumo-
wanie mijającego sezonu i przygotowanie 
wytycznych do pracy na przyszłość. Najważ-

niejsze cele treningowe i startowe, jakie zo-
stały postawione, zostały zrealizowane. Wśród 
nich znalazły się m.in. start w Mistrzostwach 
Polski Juniorów, podium w rozgrywkach se-
niorskich II Ligi Polskiego Baseballu i powrót  
do pracy z dziećmi. 
W przypadku MPJ mazowieckie Komety oka-

zały się drugą najlepszą drużyną Półfinałów 
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Tabela rozgrywek w piłkę nożną 
,,Ligi Szkół Podstawowych Gminy Czernikowo” 

w sezonie jesień/wiosna 2011/2012
z dn.09.11.2011 r.   

Miejsce  
w 

rozgrywkach
Nazwa drużyny

 Ilość ro-
zegranych 

meczy
Punktacja

 Ilość 
zdobytych 

bramek

 Ilość 
straconych 

bramek

1 Osówka I 7 21 29 1

2 Makowiska 7 18 21 4

3 UKS Olimpijczyk 7 15 24 3

4 Mazowsze 7 10 21 23

5 Czernikowo II 7 9 13 19

6 Czernikowo I 6 3 6 21

7 Steklin 6 2 5 12

8 Osówka II 7 1 1 37

MPJ grupy północnej, ulegając jedynie ubie-
głorocznym mistrzom z Kutna. Awans z dru-
giego miejsca do Finałów MPJ zaskoczył wie-
lu w bejsbolowej społeczności naszego kraju. 
W finałowych rozgrywkach niestety już poszło 
nieco gorzej. Ostatecznie musieliśmy zadowo-
lić się miejscem tuż za podium, które jednak 
osiągnęliśmy w sezonie 2011 dwukrotnie.  
Po raz pierwszy w maju w III Turnieju Pół-
nocy organizowanym w Osielsku (3 miejsce), 
po raz drugi – w październiku, gdy porażka  
z Władysławowem dała nam wicemistrzostwo 
II Ligi. Fotel wicemistrza dzierżymy nieprze-
rwanie już od 2009 roku. 
Poza sukcesami drużynowymi nasi za-

wodnicy odnosili sukcesy indywidualnie.  
W III Turnieju Północy Mateusz Pniewski zo-
stał najlepszym obrońcą, a Jakub Pukłacki 

– najlepszym „złodziejem” baz, wykazując 
się niezwykłą szybkością w ataku. Wspomnia-
na dwójka wyjechała również do czeskiej 
Hluboki na Konsultację Szkoleniową Kadry  
Narodowej Seniorów. 
Kolejnym ważnym punktem zrealizowanym 

w 2011 roku był powrót do pracy z najmłodszy-
mi dziećmi w kategorii tee ball Po przerwie spo-
wodowanej chorobą trenera w dwóch grupach 
wiekowych treningi podjęła grupa 42 małych 
sportowców z terenu całej gminy. 
Bardzo miłym wydarzeniem było majowe 

wręczenie wyróżnień Starosty Toruńskiego 
Mirosława Graczyka dla zawodników i trenera 
UKS Comets Mazowsze za osiągnięcia sporto-
we w 2010 roku i zdobyty wtedy brązowy me-
dal Finałów Mistrzostw Polski Juniorów.
Choć sezon 2011 obfitował w liczne kontuzje, 

możemy uważać go za udany. Ufamy, że rok 
2012 przyniesie spełnienie niespełnionego 
dotąd marzenia – awans do I Ligi Baseballu w 
Polsce. Wszystkie podejmowane działania za-
kończone sukcesem nie miałyby miejsca, gdy-
by nie ciężka praca treningowa, ale również 
pomoc instytucji. Dotacje z Urzędu Gminy 
Czernikowo oraz ze Starostwa Powiatowego 
i Urzędu Marszałkowskiego finansowo wspo-
mogły klub Mazowsza. Nieodpłatne korzysta-
nie z hali sportowej w Zespole Szkół pomogło 
w przygotowaniach treningowych. Wszystkim 
dziękujemy.

Robert Szwajkowski
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Opiekunowie drużyn:
Czernikowo I – Marek Kopaczewski 

Czernikowo II – Grzegorz Grzywiński 
UKS ,,Olimpijczyk” – Danuta Chylicka 

Osówka I, Osówka II – Zuzanna Stawicka
Steklin – Grzegorz Kozłowski

Mazowsze – Robert Szwajkowski
Makowiska – Arleta Ośmiałowska 

 
Wyniki rundy jesiennej:

Osówka II – Mazowsze 0:6
Makowiska – Osówka II 4:0
Steklin – Osówka II 1:1
UKS – Mazowsze 7:0
Mazowsze – Osówka I 0:4
Osówka II – UKS 0:7
Osówka II – Czernikowo I 0:3
Makowiska – Czernikowo II 6:0
UKS – Steklin 3:0

Osówka I – Osówka II 13:0
Makowiska – Osówka I 1:2
Czernikowo II – UKS 0:3
Czernikowo I – Czernikowo II 0:7
Makowiska – UKS 2:1
Makowiska – Czernikowo I 2:1
Czernikowo II-Osówka II 3:0
Steklin – Makowiska 0:3
Mazowsze – Czernikowo II 4:2

Mazowsze – Steklin 4:4
Steklin – Osówka I 0:1
Czernikowo I – Mazowsze 2:7
Czernikowo I – UKS 0:3
UKS – Osówka I 0:1
Czernikowo II – Osówka I 0:6
Czernikowo I – Osówka I 0:2
Czernikowo II – Steklin 1:0
Mazowsze – Makowska 4:0

Organizator rozgrywek: Ryszard Ałtyn

Blisko gminy – „Rzeczy niepo-
kój” w „Dwóch Słowach”

 Poniżej prezentujemy jedno z dzieł 
wyróżnionych w minionej edycji konkursu 

„Rzeczy niepokój”, które komisja konkurso-
wa rekomendowała do publikacji w niniej-

szym kwartalniku. Autorem listu jest  
Dariusz Chrobak – „Jadar”.

„Jędrzeju i Moje droge chłopoki !!!!!

Tymy polnymy dobrzyńskymy a konkret-
nie to czernikowskymy drogamy wędro-
wałem jak przed laty ale już z potężnym 
bagażem doświadczynia. Jagembuł mały  
to mi matko rzekła: Patrzaj na świat i ucz sie.  
Nie zapominoj o nos i o naszy ziemni. Jakoś 
mi to zapadło głemboko w serce i choć pół śwa-
ta zwędrowałem to i tak wracom myślamy do 
mojej rodzimej ziemni na Dobrzyńsce i mojej 
ojcowizny na Rumonkach Ossowskich, popod 
Rozstrzałami. Powiadaju ludzie że wszendzie 
dobrze ale w dumu najlepij. Z moich dalekich 
wyjazdów do Śledzi i Krzyżoków nic znaczon-
cygo nie wyniosłem jako tylko to, iż ludzisko 
żyjom wszendzie podobnie choć troche inaczy. 
Nawet jagembuł u Pepików to też powim, że 
żyjom podobnie jako my choć inaczy, szczegól-
nie pod tym wzgledym co do świontyni nie cho-
dzom w niedziele, bo u nich kościoły rychtyk  
po wojnie pozajmowane przez muzea i sale 

gimnastyczne. Zdało się że śwat do zrozumi-
nia jest całki ale nieprawdo.
Wcale na tym nie kuniec. Wisz człeku, rozu-

miesz niby taki szyroki tyn śwat i tyle mynk 
my przeszli ale i tak staro bida. Pamientum jak 
łojciec kiedyś gunił całom gromadę dzicioków 
bo mu wlazły na kuniec wcale nie skoszony 
trawy. Ja go widział jak łun chodził i w kunia 
brunował abo redlił. Wruny kuń był ale za to 
szyroki w kłembie i silny. Łojciec akurat Ksss-
sebie Wioooooo do niego wołoł jak to zoboczył. 
Prrrrrrrrrrrrrrry... No to sie wzioł wściek wte-
dy na tyk dzicioków i byłby ich pobiuł żeby go 
bobka nie zatrzymoła.
Chce Wum jeszcze rzyc, że kupia jeszcze 

kiedyś ta ziemnia pobabcyna koło lasu Jaś-
ków, łopodal tygo zagojnika Marysinygo. 
Zbuduja drewnianą chałupe i słumiany dach 
postawie, bo na lewo takie dumby i jesiony 
na dziodkowy części porosły że tylko ciuńć. 
Ale teraz jeszcze ida na saksy bo widza  
że bez wielgich pieniendzy nic nie zrobia, 
chałpy nie wybuduja choćby i Żydy albo Pany 
z banku pożyczke dali.
Ale z drugi struny już wim, że kturyn-

dy bym nie szedł, skund bym nie wracał,  
w którymkolwiek kuncie bożego śwata bym  
nie siedzioł to i tak mnie ciongnie do Skem-
pygo albo chćby do Naszy Matki Boski Czer-
nikowski. Taki tympy nie jezdem, toż wim,  
że kawałek serca na tyj ziemni zostawiłem  
i już chyba piunty roz się wracom. Ostatnio 
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idu sobie nad Wisłu na Przypuście i chodzu  
i idu i widzu przeprawu promowu przez rzeku 
na Nieszawie i aże mnie się zackniło jakem 
na te naszu dobrzyńsku stronu popatrzał ale 
jeszcze nie czas było wrocać. Abo przeńdę  
i zaroz bende wracoł abo sie odwruce i puńde 
spowrotem. Popatrzyć ino mogłem na Zielu-
nom Kempe i ewangelickie chałupy na Włen-
czu i Łęgu Osieku czy Dzierżonczce.
Jagembuł te kilka lat z rzyndu za Wisłum 

(oj jako szyroko rzyko!) na żniwach na Ku-
jowach, nie som ale z innymy kosiorzami 
z okolicy to mum w pamięci że czekuma  
za wypłatom i czekuma jaż tu najpierw go-
spodarz z wódkom. Postawiły dwa panienki 
chliba i mlika, to my zjedli, wypili, potem 
popili i dopiro łun wzion kase i forsą zapłata. 
Ale frycowe tom już zapłacił u nas na Andru-
siowym dysercie koło romunka pod lasym.  
I na pińciu ćwartkch się nie skuńczyło. Wzie-
ni (może osiam ćwartek tego było) i wszysko 
wypili ale już w Lypnie czy Kikole mnie się 
nie czepiali wiency.
Często nie pamiento wół jak cielakiem buł  ale 

wy chłopoki pamientajta jakożeście nauki poza-
czynali. Ja widza ciągle ta szkoła com do niej cho-
dził do pierwszy klasy, nosiuł książki. Tylko pińć 
lat i nałuczyli mnie czytać i pisoć a potym to żem 
się już som musioł łuczyć. Często ciamno było 
jakem drogo do domu wracoł i żem się mocno 
nie bojał no chyba że chłopoki starsze stojeli koło 
karczmy piani. Bojać się niby nie strach ale jak 
sie który napiuł ( taki Pioter od Józwa Kowalów)  
to i rozrabioł i nikt by go nie powstrzymał. Nogy 
by połamoł abo rence abo zymby powybijoł.  
Z karczmy wszyskie drzwiamy i oknamy wypa-
dali abo sie w kunt izby powciskiwali.
Mojo matka to była dobro żona, wiadomo 

– kobito z Rozstrzałów. Rano nastawiało garn-
ki z mlykiem i zacirki albo płotki owsione  
na śniadanie i wszystkie dziecioki – dziew-
czyny (moje łoba siostry) i chłopoki zaroz 
siadoły i jadły. Nie takie płotki jak tyroz ku-
kurydziane ale prowdziwe. Że nie jezdem  
z mniasta to widać od zara i słychać jak mówia 
i jak pisza ale ja się nie wstydza moji mowy.  
Jagem szedł za robotu to mi matko mówiło, 
żebym zarobiuł to se kupia  mnóstwo krowów, 
byków, śwyniów, owców może kilka kuniów  
a kaczków, kurów, kogutów i gańsiów co niemiara,  
co z nich nie tylko mięso ale i jajków wiele.  
Ale  na droge matka mi tylko dali kilka goto-
wanych jajków i mały koszyg jabków. Takiem 
wzioł laskie i w drogie.
W ty drodze to sie tylko Mazurów trochem 

wystszegoł bom się bojał że zabende jak się 
sczerze godo, bom nie mógł ścierpić jak to ca-

sem gadali i tylko sie strasnie cłek tego sep-
tania cepił ze sok , cysty śmich.
Roz jadum ze mnum dziecioki drogum  

na łodpust a przeciwny strony drogum szed 
tyn pierun, ta łajza prowie diabuł, były Pan 
wioski z synamy. Minuł mie i udoł że nie po-
znoł a i mniałem ochote go wziońć za rękie, 
zatrzymać i coś rzyc do słuchu bo przecie 
się zachłysnął kolejnymy urzędamy i przez 
to jego żywot był wypełniony coraz gorszy-
my uczynkami. Łun sie na wszysko połasz-
czuł a trzymał sie stołka rencamy i nogamy  
a z namy chłopamy tyż nie chcioł sie liczyć 
ani nos znoć. Tak to czasym jest z ludzia-
mi. A niech takgo piekło pochłonie kedy sie  
nie zmieniuł, bodajby zmer w podartych 
spodniach.
Ale strzeszmy się ludzie takich sondów 

nad innymi i waszmy każde słowa, mijmy  
i swój honor. Na świntego Bartłomieja bylim  
co roku, ale już na Matki Boski Czerni-
kowski- ni.  Bo prawie co roku chodziliśwa  
na odpust Wymyślińsky na Matki Boski 
Żniwny popod Skempe ( i czasym na sierpski  
do Matki Boski), to i Bogu i Naszy Matce Boski 
Skempski i aniołum i ksiandzom -Panum Oj-
cum bernardynum podziękujmy za wszystki 
łaski. Zaśpiewalim Boże coś Polskie i pomod-
lilim sie. Zrozumijmy co ważne (i Wy zrozu-
mijcie) i kaszmy innym zrozumić. Powiedaju 
ludzie że trza się wyspowiodać i grzechy z ser-
ca powymietać. Matki Boski trza sie poredzić  
i łod łobiadu do rana bez łokno nie wyglądać 
tylko Łojcze Nasz klepać i Zrowaśke  jak Ja-
dam i Jewa przykazali. Toka jest na śwecie 
prowda.
Jezdem już zmęczony na ty obczyźnie. 

Czaz leci a ja was zanudzom swymy wywo-
damy. Podarky trza dla chłopoków, sukenke  
dla Twej żony i w droge kedy sie ckni.
Daj my słowo Jędrzeju że chłopoków wy-

łuczysz a ja bierę forsę i wiezę do dum.  
Ty sie dobrze nimi zajmaj zanim popowra-
cam. Pisali już do Wos i bylim pewni że już 
przyjedziem.  Mam dość tagem się zmę-
czył, długo już nie banda robił, szyroki 
śwat już mnie zbrzydł ( mniód z naszy pa-
sieki sie skuńczył, masło bylejake a droge 
i cuker) toteż niedługo i tak przyjedziem.  
Na razie mum tylko jedna krowa ale przy-
wiezę dwa świnie długołuchie i przyprowa-
dzę dwa krowy. Przyjedziem wozamy – łuni 
z rodzinamy , ja ze zwierzętamy.  Siedzim 
tu wszyscy przy świecy i tylko myślim  
o kobitach, dzieciokach.  Życie jest krótke 
i trzeba ciężko robić abo się łuczyć i łuczyć. 
Kupie Ci dwa świnioki, do sundu nie póń-
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dziem. Może będe na piuntego sierpnio, naj-
późni na szóstego.
Ty do mnie lyst wyślij a o postympach 

chłopoków wspomnij. Mam nadzieję że 
nadal te nasze bumble są jak dwa krople 
wody a o Nos pamietajom i o Panu Bogu 
i Skempski Panience. W ty chwily musza 
kuńczyć zaroz musza wyńść do roboty. Po-
zdrówta Jagnieszke i oboje Lendzionów  

a i Jadźke Wróblewszczunke, sąsiadów.  
Z Panem Bogiem.

Jamen

(List w gwarze dobrzyńskiej mieszkańca dzi-
siejszej gminy Czernikowo z zagranicy (sak-
sy) stylizowany na okres międzywojenny)”

Dzień 1
Wycieczkę rozpoczęła wizyta w Muzeum In-

dian Północnoamerykańskich w Wymysłowie 
k. Tucholi, gdzie zatrzymaliśmy się w drodze 
do Gdańska. Wysłuchaliśmy tam historii 
rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej 
oraz historię Indianina polskiego pochodze-
nia Długiego Pióra (Sat-Okh).
Po południu udaliśmy się na Westerplatte, 

gdzie razem z pracownikiem Muzeum II Woj-
ny Światowej w Gdańsku zwiedziliśmy teren 
wojennych zmagań września ‘39. Poznaliśmy 
wiele nowych i ciekawych faktów z tamtych 
dni, obejrzeliśmy tamtejsze wystawy plene-
rowe i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.
Wieczorem udaliśmy się na spacer po gdań-

skiej starówce. Mogliśmy poczuć klimat por-
towego miasta: zobaczyliśmy też fontannę 
Neptuna, słynny dźwig portowy – żurawia  
i most na Motławie.

Dzień 2
Rankiem udaliśmy się na Górę Gradową, 

gdzie zwiedziliśmy tamtejsze fortyfikacje  
z II poł. XIX w. Odwiedziliśmy tam również 
Centrum Hewelianum, gdzie dzięki inter-
aktywnej wystawie „Energia, Niebo i Słoń-
ce” poznawaliśmy prawa fizyki, matematyki 
oraz astronomii. Na własnej skórze przeko-
naliśmy się też czym jest ciekły azot podczas 
wystawy czasowej „Zabawy z marsjańskimi 
śnieżkami”, w której nasi uczniowie wzięli 
czynny udział.
Po obiedzie udaliśmy się do Sopotu,  

by zwiedzić słynne molo i zanurzyć się  
w słonej, morskiej wodzie. Podczas kąpieli 

towarzyszyły nam licznie pływające medu-
zy, które były dodatkową atrakcją dla nas 
wszystkich.

Dzień 3
Westerplatte tonęło jeszcze w mrokach 

nocy, gdy pojawiliśmy się na miejscu. Trwa-
ły ostatnie przygotowania Teatru Historii 
„Wołoszański” do rekonstrukcji pt. „Honor 
żołnierza”. Tłum gęstniał z minuty na mi-
nutę. To, co ujrzeliśmy, było niesamowite. 
Widzieliśmy z bliska oddziały niemieckie 
atakujące polską placówkę. Potem wysłu-
chaliśmy Apelu Poległych i oficjalnych wy-
stąpień, m.in. premiera Donalda Tuska.
Przed wyjazdem z Westerplatte złożyliśmy 

jeszcze wiązankę biało – czerwonych kwia-
tów na cmentarzyku i grobie naszego patrona 
Majora Henryka Sucharskiego. Na zakończe-
nie wizyty w Gdańsku udaliśmy się na rejs 
galeonem „Czarna Perła”, na którym odbyło 
się też rozpoczęcie roku szkolnego dla ucz-

MAZOWIECKA LEKCJA POLSKIEJ HISTORII,  
czyli krótka relacja z wycieczki szkolnej  

do Gdańska i na Westerplatte.
30 sierpnia grupa uczniów SP Mazowsze udała się na kilkudniową wycieczkę do Gdańska i na We-
sterplatte. Celem wycieczki było uczestniczenie w obchodach 72. rocznicy wybuchu II Wojny Świato-
wej w dniu 1 września i oddanie hołdu Patronowi Szkoły oraz wszystkim Obrońcom Westerplatte.
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Na łowy…

„Człowiek jest wielki nie przez to  
co ma i kim jest, lecz przez to  

czym dzieli się z innymi.” 
(Jan Paweł II)

Szkoła Podstawowa im. Tony Halika  
w Osówce od wielu lat współpracuje z Ko-
łem Łowieckim nr 136 „Głuszec” z siedzibą 
w Bydgoszczy. Od lutego uczniowie naszej 
placówki uczestniczą w programie eduka-
cji ekologiczno-łowieckiej, realizowanym 
pod patronatem Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckie-
go pod nazwą „Myśliwi – dzieciom, dzieci 
– zwierzętom”. Uczniowie zdobywają pod-
stawowe informacje dotyczące myśliwych  
i łowiectwa, poznają zwierzęta łowne żyjące 
w polskich łowiskach oraz aktywnie współ-
uczestniczą w ochronie zwierzyny. Syste-
matycznie odbywają się zajęcia z udziałem 
przedstawicieli koła łowieckiego. Ucznio-
wie biorą udział w sadzeniu zakrzewień   
i zadrzewień śródpolnych. Przeprowadza-
ne są konkursy plastyczne i przygotowy-
wane wystawy o tematyce ekologiczno-ło-
wieckiej. Organizując Gminny Konkurs 
Przyrodniczy „Przyrodnik” zawsze może-
my liczyć na życzliwą pomoc i zaangażowa-
nie ze strony przedstawicieli Koła. Myśliwi 

wspierają nas również podczas organizacji 
festynu rodzinnego – organizują konkurs 
strzelecki z broni pneumatycznej dla dzie-
ci i rodziców. 
Trwa akcja zbiórki karmy do dokarmia-

nia w okresie zimowym zwierzyny dziko 
żyjącej. Już wkrótce wyruszymy do lasu  
w poszukiwaniu tropów znanych nam  
z opowiadań i ilustracji zwierząt. My też zo-
stawimy po sobie ślad – karmę dla naszych 
leśnych przyjaciół. Myśliwym z „Głuszca” 
dziękujemy, liczymy na dalszą współpracę  
i życzymy samych owocnych łowów. Z my-
śliwskim pozdrowieniem Darz bór. 

Krystyna Szymaniak 
Anna Podkowska-Fehlau

Z życia bibliotek publicznych 
gminy Czernikowo

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na w Chełmży jest organizatorem wielu 
konkursów. Biblioteki publiczne Czerniko-

wa, dzięki współpracy ze szkołami z terenu 
gminy, zawsze mają swoich reprezentantów  
w tych konkursach.
W maju najmłodsi czytelnicy (SP Czer-

nikowo) reprezentowali nas w konkursie  
„Z wierszem na scenie”. Patrycja Chojnacka, 
Martyna Krasicka i Szymon Murszewski 

niów uczestniczących w wycieczce. 
Wróciliśmy cali i zdrowi, zmęczeni, ale za-

dowoleni. Niecodzienna lekcja polskiej hi-
storii w wydaniu małej społeczności szkolnej 
z Mazowsza przeszła do historii – bezcenne 
doświadczenie.
Organizatorami wycieczki byli nauczycie-

le Monika i Robert Szwajkowscy. Specjal-
ne podziękowania kierujemy na ręce Wójta 
Gminy Zdzisława Gawrońskiego za pomoc 
w zorganizowaniu transportu podczas wy-
cieczki oraz Rady Rodziców przy Szkole 
Podstawowej w Mazowszu za finansowe 
wsparcie wyjazdu.

Robert Szwajkowski
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świetnie interpretowali wiersze dla dzieci.  
Do występu przygotowywały panie: Ewa 
Ośmiałowska i Alina Uzarska.
14 października w konkursie orograficz-

nym „O pióro Starosty Toruńskiego” uczen-
nica gimnazjum Agnieszka Gurtowska 
zajęła I miejsce (zdobywając owo pióro)  
w zmaganiach nad dyktandem „Toruń, go-
tyk i żaby”. Dobrze wypadły również uczen-
nice Klaudia Górczyńska i Kinga Adamska.  
Dobre wyniki dziewcząt to zasługa nauczycie-
li – pani Anny Ziółkowskiej oraz pani Marzan-
ny Daszkowskiej. 
W konkursie „Potyczki językowe”, który od-

był się 26 października, brały udział uczennice 
ze Szkoły Podstawowej w Mazowszu: Julia Ru-
dewicz, Klaudia Szafrańska i Milena Faryńska. 
Drużyna, przygotowana przez p. Bożenę Pała-
szyńską, zajęła II miejsce.
Również w październiku w Wiejskim Domu 

Kultury w Mazowszu odbyły się warsztaty rę-
kodzielnicze z p. Małgorzatą Górecką – artyst-
ką ludową, która zebra-nym pokazywała, jak 
tworzyć małe „rękodzieła” z krepy włoskiej. 
Spotkanie przygotowały p. Donata Luberacka 
i p. Agnieszka Romanowska.

M.P.

Zakończenie 
roku szkolnego 

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca  
do swej Itaki” – słowa z wiersza Leopolda 
Staffa były motywem przewodnim uroczy-
stości Wojewódzkiego Zakończenia Roku 
Szkolnego, która miała miejsce 22 czerwca 
2011 r. w Zespole Szkół w Czernikowie. Im-
prezę zaszczycili swą obecnością przedsta-
wiciele władz: m.in. Wicewojewoda Kujaw-
sko-Pomorski Zbigniew Ostrowski i p.o. 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
Anna Łukaszewska, Starosta Toruński Mi-
rosław Graczyk, Wójt Gminy Czernikowo 
Zdzisław Gawroński oraz dyrektorzy szkół  
z terenu Gminy Czernikowo wraz ze sztan-
darami. Szczególnej rangi nadało uroczy-
stości podsumowanie Roku Odkrywania 
Talentów i związane z tym faktem wręcze-

nie wyróżnia-
jącym się wy-
c h o w a w c o m 
i pedagogom 
z terenu całe-
go wojewódz-
twa odznaczeń 
p a ń s t w o w y c h  
i resortowych.
Po ceremonial-

nej części obej-
mującej przeka-
zanie Sztandaru 
i ślubowanie 
ab i tur ientów, 
Dyrektor Ze-
społu Szkół im. 
Mikołaja Ko-
pernika w Czernikowie wręczył nagrody  
i wyróżniania najlepszym uczniom oraz listy 
gratulacyjne rodzicom absolwentów, którzy 

swoją postawą przydali chluby 
szkole.
Całości dopełniły montaż 

słowno-muzyczny wykona-
niu chóru i recytatorów. 
Zakończenie roku szkolnego 

2010/2011 z pewnością wpisało 
się na trwałe w szkolne anna-
ły, nie tylko z racji jego rangi, 
ale także wielu ciepłych słów, 
które dyrekcja, pracownicy 
oraz uczniowie usłyszeli z ust 
przedstawicieli władz i gości 
podkreślających nowoczes-
ność, ogromny wkład pracy 
naszej placówki rozwój edu-
kacji.




