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W okresie łask płynących z Bożego Narodzenia ślemy Wam Drodzy Mieszkańcy najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz obfitości darów od Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa. 
Niech ten czas będzie dla Państwa radosny, spokojny, pełen ciepła i rodzinnej atmosfery. Życzymy, aby 

w tym nastroju upływał Państwu cały Nowy 
Rok i owocował w same pomyślne wydarzenia. 

 

Wójt Gminy Czernikowo 
Zdzisław Gawroński 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czesław Makowski 

 

 

 

Dożynki wojewódzkie i die-
cezjalne w Czernikowie 

 

„Plon, niesiemy plon w gospodarza dom!  

Aby dobrze plonowało, po sto korcy z kopy 

dało! 

Otwieraj, panie szeroko wrota, wniesieni 

ci wieniec ze szczerego złota. 

Zaścielaj panie stoły i lawy, idzie do ciebie 

gość niebywały, 

Plon niesiemy plon..." 

 

Wystawa wieńców, widowisko obrzędowo- 

regionalne oraz „Folkowa Estrada", podczas 
której zaprezentowały się liczne zespoły to 

atrakcje, które przygotowano z okazji  

Dożynek Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej. 

Tegoroczne święto plonów odbyło się 30 

sierpnia w naszej gminie, było ono 

kulminacyjnym punktem obchodów 700 - 

lecia Czernikowa, przygotowywanym od 

ponad roku. Organizatorami dożynek byli 

Marszałek Województwa - Piotr Całbecki, 

Starosta Toruński - Mirosław Graczyk, Wójt 

Gminy Czernikowo - Zdzisław Gawroński  
oraz Biskup diecezji włocławskiej - Wiesław 

Mering. 

Starostami tegorocznych dożynek byli 

Państwo Hanna i Tadeusz Ziółkowscy  

z Mazowsza Parceli oraz Mirosława Gan 

z Jackowa i Jerzy Kocinski ze Steklinka. 

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się 

p o l o w ą  M s z ą  ś w .  p r z y  K o ś c i e l e  

p. w. św. Bartłomieja. podczas której 

poświęcone zostały wieńce i tegoroczne 

plony. Delegacje poszczególnych powiatów 

podczas nabożeństwa zaprezentowały 
wieńce, które zostały ocenione przez komisję 

konkursową. Po Mszy św. korowód  

dożynkowy przy  dźwiękach  orkiestry dętej  

  

przeszedł ulicami Czernikowa na stadion  

przy Zespole Szkół, gdzie odbyła się dalsza 

część obchodów. 

Z okazji tego święta do Czernikowa 

przyjechało wielu znakomitych gości. Wśród 

zaproszonych byli m.in. europarlamenta- 

rzysta Ryszard Czarnecki, posłowie z ziemi 

kujawsko - pomorskiej, m.in.: Anna 

Sobecka, Domicela Kopaczewska, Marian 
Filar, Grzegorz Karpiński, Tomasz Latoś 

i Jerzy Wenderlich oraz senatorowie: Michał 

Wojtczak i Jan Wyrowiński, przedstawiciele 

rządu i agencji rolnych, władze kościelne, 

wojewódzkie, starostowie, burmistrzowie 

i wójtowie. Goście zostali powitani przez 

Starostę Toruńskiego - Mirosława Graczyka 

oraz Wójta Gminy Czernikowo - Zdzisława 

Gawrońskiego. Marszałek Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego - Piotr Całbecki  

oraz wicemarszałek Sejmu RP - Ewa 

Kierzkowska, podziękowali rolnikom za ich 
pracę i jej owoce, poruszając przy tym 

problemy polskiego rolnictwa. Następnie 

przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa 

-Andrzej Dycha oraz doradca Prezydenta ds. 

rolnictwa - Krzysztof Ardanowski odczytali 

listy Prezydenta i Premiera, skierowane do 

rolników. Na uroczystości dożynkowe licznie 

przybyli również rolnicy i mieszkańcy wsi z 

terenu naszej gminy, powiatu a także 

województwa. 

Na placu dożynkowym zgromadziło się 

łącznie ponad 90 rozmaitych stoisk. 
C z e r n i k o w o  o d w i e d z i l i  w y s t a w c y  

z kilkunastu powiatów, którzy reprezento- 

wali swoje tradycje regionalne. 

Poszczególne delegacje prześcigały się 

w zaprezentowaniu swoich wyrobów, głównie 

kulinarnych. Zdaniem jury najpiękniejszym 

stoiskiem dożynkowym było stoisko 

zaprezentowane przez Powiat Radziejowski. 

Natomiast nagrodę na najładniejszy wieniec 

 

 

 

 



wykonany w stylu tradycyjnym otrzymał 

Powiat Inowrocławski. Powiat Lipnowski  
z kolei triumfował w konkursie na 

najładniejszy współczesny wieniec lub  

ozdobędożynkową. 

Po przemówieniach i prezentacjach 

rozpoczęła się część artystyczna. 

Organizatorzy dożynek przygotowali bogaty 

program artystyczny. Wszyscy zgromadzeni 

mogli podziwiać występy lokalnych 

zespołów i solistów z terenu gminy i powiatu. 

Podczas dożynek nie mogło zabraknąć  

również gwiazd muzycznych. Publiczność 
rozgrzał najpierw swoim występem Ivan 

Komarenko, którego piosenka „Zono moja" 

była nucona przez wielu uczestników jeszcze 

długo po koncercie. Jednak największą 

sensację wzbudził zespół Czerwone Gitary, 

który zagrał swoje największe przeboje. 

Publiczność zgromadzona przed sceną 

przyjęła ten występ z ogromnym 

entuzjazmem,  dzięki  czemu  Czerwone 
 

 

Podsumowanie obchodów 

700 - lecia 
 

Jak już powszechnie wszystkim wiadomo  

rok 2009 odgrywa bardzo ważną rolę w historii 

naszej okolicy. Jest to bowiem rok 

obchodów 700 - lecia Czernikowa. To właśnie 

z 1309 roku pochodzą pierwsze wzmianki 

0 jego istnieniu. W związku z tym 

wydarzeniem, rok jubileuszowy 2009, jest 
rokiem wyjątkowym i składa się z cyklu 

całorocznych wydarzeń kulturalnych, 

edukacyjnych, sportowych itp., których 

kulminacja przypadła na miesiące letnie. 

Aby wszystkie przygotowania dot. roku 

jubileuszowego były starannie zaplanowane 

1 wykonane powołano na wstępie Komitet 

Organizacyjny Obchodów 700 - lecia. 

Utworzenie komitetu miało na celu 

zaangażowanie mieszkańców i przedsta- 

wicieli gminy, aby wszystkie działania były 

oparte na pomysłach i inicjatywach lokalnej 
ludności. Bez udziału mieszkańców obchody 

rocznicy straciłyby sens, który polega na  

silnej identyfikacji zarówno z Czernikowem 

jak i samym programem. Udział miesz- 

kańców sprawił, że stał się on ciekawy i 

zróżnicowany  dla  szerokiego  grona 

Gitary kilkakrotnie bisowały. Zwieńczeniem 

wieczoru był bardzo długi i efektowny pokaz 
fajerwerków, który wszystkich zachwycił. 

Wspaniała, słoneczna pogoda oraz serdeczna 

atmosfera sprawiły, że zabawa dożynkowa 

trwała do późnych godzin wieczornych. 

Dożynki to okazja do wyrażenia 

wdzięczności i szacunku Boga i rolników za 

ich pracę. Święto plonów to także możliwość 

integracji samorządów terytorialnych 

i rolników z województwa kujawsko- 

pomorskiego oraz szansa podtrzymania 

i pielęgnowania narodowych tradycji. 

Dlatego właśnie w tym miejscu 
chcielibyśmy podziękować serdecznie 

wszystkim, którzy nawet w najmniejszym 

stopniu pomogli w organizacji tego święta. 

Państwa wkład sprawił, że obchody 

przebiegły sprawnie i bezproblemowo, a my - 

mieszkańcy gminy oraz samego Czernikowa 

możemy być dumni z naszej Małej 

Ojczyzny. J.K. 
 

 

uczestników. Przygotowanie programu oraz 

jego sprawna realizacja wymagała wielu 

działań przygotowawczych, planistycznych i 

wykonawczych oraz dobrej koordynacji. 
Już wcześniej (w ramach nieoficjalnego 

otwarcia obchodów) odbyła się w SP 

w Czernikowie sesja historyczna Stowa-

rzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, na której 

pojawiła się wystawa plastyczna M. 

Grzywińskiej dotycząca zabytków Czerni-

kowa. Na sesji przedstawiono historię 

Czernikowa na tle regionu, historię 

szkolnictwa, zabytki gminy, odnowioną 

figurkę Matki Boskiej Skępskiej, a także 

etymologię nazw miej scowości gminy. 

W ramach uroczystego Roku Obchodów 700 - 
lecia istnienia Czernikowa odbyło się wiele 

działań uświetniających tą ważną dla nas 

wszystkich datę. Pierwszą decyzją jaką 

podjęło to gremium było rozstrzygnięcie 

konkursów na logo, plakat i hasło z okazji  

700- lecia Czernikowa. Twórcami tych prac 

byli uczniowie i mieszkańcy naszej gminy. 

Najciekawsze pomysły zostały nagrodzone 

i wykorzystane w celach promocyjnych 

jubileuszu. 

Z tej okazji stworzono również specjalną 

zakładkę na stronie internetowej Czernikowa, 
w której na bieżąco informowano 

użytkowników o wszelkich wydarzeniach 

 

 

 

 



odbywających się w ramach obchodów. 

Zamieszczano tam wszelkie informacje, 

nowości i wyniki konkursów. Dzięki tej 

zakładce mogliśmy również głosować na hasła 

700-lecia, wśród których przodowały: 
„Czernikowo, tutaj mój dom" i „Czyż -nie 700 

lat". 

Kolejnym działaniem był konkurs plas- 

tyczny zorganizowany w związku z rocznica 

siedemsetlecia Czernikowa. Dotyczył 

wykonania prac na temat Czernikowa, jego 

budowli, przyrody i widoków. Celem  

konkursu było zapoznanie z bogactwem 

zabytków i pejzaży czernikowskich. flory 

naszej małej ojczyzny, przybliżenie uczniom 

piękna rodzimej kultury materialnej 

i przyrody. Stowarzyszenie Czyż-nie ze SP 
Czernikowo zorganizowały zimowisko dla 

dzieci z gminy pod hasłem ..Obchodzimy 

Czernikowo na 700-lecie" podczas którego 

min. obeszliśmy miejscowość wzdłuż granic. 

Zorganizowano także kolejny gminny  

konkurs literacki, a najlepsze prace (m.in. 

wiersze o Czernikowie, legendy o Czyżniku  

i Czernikowie) zostały opublikowane 

wtórniku zbiorczym. 

Zorganizowano także specjalny plener 

malarski „Odmalujmy Czernikowo na 700- 

lecie", w którym poza dziećmi uczestniczyli 
artyści profesjonalni i amatorzy z Włocławka, 

Lipna, Skępego. Powstałe na plenerze prace 

o Czernikowie (wraz z konkursowymi 

fotograficznymi i malarskimi) były wysta-

wiane w szkołach i bibliotekach. 

W ramach obchodów jubileuszowych 

w kwietniu odbył się zjazd absolwentów 

wszystkich roczników Szkoły Podstawowej  

im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie, na 

który przybyło ponad 200 osób. Niektórzy 

przybyli ze Stanów Zjednoczonych, 

Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Szczecina, 
Poznania, Warszawy i bliższych miejsc. Była 

to okazja do spotkania po latach wielu 

bliskich sobie osób. Specjalnie na tę okazję 

przygotowano akademię, której elementem 

był spektakl ..Teatru 4-5-6" pod tytułem 

„Legendy czernikowskie". Klasy młodsze SP 

Czernikowo realizowały z tej okazji olbrzymi 

projekt edukacyjny : „Czernikowo-wczoraj- 

dziś-jutro". 

Bardzo ważnym elementem obchodów było 

otwarcie w maju 2009 II ścieżki - szlaku 

rowerowego PTTK „Wokół pradoliny jeziora 
Steklińskiego", który rozpoczyna się przed 

obeliskiem szkolnym, prowadzi m.in. przez 

plebanię, kościół, kapliczkę, cmentarz 

przykościelny, krzyż dziękczynny i pomniki na 

cmentarzu. Była to doskonała okazja do 

promocji naszej miejscowości wśród 

rowerzystów i turystów. 
Z okazji rocznicy powstania Czernikowa 

zostało wybudowane miejsce rekreacji  

i wypoczynku - „Park 700 - lecia". Zamiarem 

stworzenia tego obiektu było upamiętnienie 

tej ważnej dla wszystkich daty. Znajdujący  

się w parku pomnik z tablicą zawierającą 

krótki opis historii naszej gminnej 

miejscowości ma na celu podkreślenie tego 

historycznego wydarzenia, a przede 

wszystkim udostępnienie mieszkańcom 

miejsca rekreacji i wypoczynku, gdzie można 

spędzić miło wolne chwile. Na skwerku 
wykonano wiele prac zmierzających do jego 

uatrakcyjnienia, m.in. zagospodarowano 

teren zielenią, utworzono plac zabaw oraz 

mini skate park. Z okazji otwarcia parku 

odbyła się również uroczysta sesja Rady 

Gminy, na której etymologię nazwy wsi 

wywodzącej się od Czyżnika wygłosił 

d r  A.Wr óbe l ,  his t or ię  Czern ikowa  

i najstarszego zabytku - kościoła przypo- 

mniał dyrektor SP Czernikowo i proboszcz 

parafii. 

Władze gmi ny  zaplanowały również 
atrakcje na rozpoczęcie wakacji, „coś dla 

ciała i dla ducha". 20 i 21 czerwca spędziliśmy 

czas pod hasłem „Dni Czernikowa". Pierwszą 

sobotę wakacji mogliśmy spędzić na festynie 

rekreacyjno - sportowym, gdzie wszyscy 

zgromadzeni mieli możliwość ciekawie 

rozpocząć lato. Atrakcją dla mieszkańców 

była możliwość przeniesienia się w dawne 

czasy do „wioski średniowiecznej"- otwartej 

przez legendarnego Czyżnika, a na miłe 

zakończenie dnia zorganizowano biesiadę 

wieczorną i pokaz ogni. Kolejnego dnia odbył 
się „Piknik Czernikowa" podczas którego 

gwiazdą wieczoru był Wojciech Gąsowski. 

Kulminacyjnym punktem obchodów roku  

700 - lecia były dożynki wojewódzkie 

i diecezjalne. Święto to było starannie 

zaplanowane, a prace nad jego przygo-

towaniem trwały ponad rok. Dzięki temu 

wydarzeniu, mogliśmy gościć u siebie wiele 

znakomitych osób. Święto Plonów było 

również niezwykłą okazją do promocji naszej 

gminy. (Więcej informacji na temat dożynek 

w  osobnym  art ykule   p t .   „Do żynki  

 
 

 

 



wojewódzkie i diecezjalne"). 

Z okazji rocznicy jubileuszu istnienia 

Czernikowa wydano promocyjne foldery, 

kartki, kubki, czapeczki, koszulki i torby 

z logo naszej gminy. Upominki te mają na  

celu promocję naszej Małej Ojczyzny, a także 
przypominanie i upamiętnienie tej doniosłej 

rocznicy. Miejscowości Czernikowo 

poświęcone jest wydawnictwo z okazji XIII 

sesji historycznej SGZD, gdzie zamieszczone 

są artykuły o naszym szkolnictwie, historii 

i działaniach. Poza tym ukazał się specjalny 

numer „Dwóch Słów" w całości poświęcony 

historii, legendom i działaniom. Wydano 

także specjalny folder na 700-lat Czernikowa. 

Opublikowany został również w tym roku 

tomik poezji, pt. „Rzeczy niepokój". Tomik  

jest pokłosiem wielu lat gminnych  
konkursów literackich dedykowanych 

K.K.Baczyńskiemu. Zawiera on wiersze 

poetów z Czernikowa i gminy, laureatów 

konkursu oraz wybór legend finalistów; 

w których można znaleźć również opowieści 

0 Czernikowie. 

W dniach 15-16 lipca odbył się II Kongres 

Dobrzynian w Rypinie. Podczas I dnia poza 

referatami tematycznymi (historia, znane 

postaci, dzień dzisiejszy, zagrożenia kultury 

materialnej) można było podziwiać także 

wystawy organizacji i gmin ( m.in. nasze 
foldery po warsztatach filmowych, 

fotograficznych i dziennikarskich CZYZ- 

NIE na 700-lecie, tomiki „Rzeczy Niepokój", 

widokówki i foldery o gminie), natomiast w 

czasie dyskusji Pan Dariusz Chrobak 

przybliżył wszystkim historię miejscowości 

1 700-lecie Czernikowa. Nasza flaga i herb 

widniały wśród zjazdowych. Także minister 

 

Jan Krzysztof Ardanowski z kancelarii 
Prezydenta wspominał o dożynkach 

wojewódzkich i diecezjalnych w Czerni- 

kowie. Drugiego dnia podczas wycieczki  

z Rypina (przez Chrostkowo, Karnkowo, 

Skępe, Tłuchowo. Dobrzyń, Wielgie, Nową 

Wieś, Czarne, Lipno, Kikół) do Szafami, nie 

obyło się bez wzmianek o 700-leciu. 
Ciekawym punktem były również zorga-

nizowane spływy kajakowe „Mienimy się na 

700-lecie". 

Gminna Biblioteka Publiczna, dokładnie w 

rocznicę 1 października, zorganizowała 

gminny konkurs historyczny o znajomości wsi 

„Moja mała ojczyzna: Czernikowo - to już 

700-lat". W kościele św. Bartłomieja odbyła 

się msza w obrządku rzymskim, w języku 

łacińskim, jak przed laty. A w tym samym 

czasie odnaleziono oryginał dokumentu  

z 1 października 1309 roku. 
Organizacja uroczystości oraz budowanie 

pozytywnych wzorców współpracy lokalnej 

ludności oraz instytucji działających na rzecz 

upowszechniania kultury, przyczyniły się 

dopodniesienia rangi naszej gminy. Mamy 

nadzieję, że ten rok zapisze się w Państwa 

pamięci, a po wielu latach można będzie 

razem usiąść i powspominać te ważne dla 

mieszkańców gminy Czernikowo wyda- 

rzenia. 

Różnorodność wielkich i małych działań dla 

dorosłych i najmłodszych pozwala żywić 
nadzieję, że przetrwa pamięć o tej rocznicy. 

Na pewno prócz pamięci przetrwa wiele 

publikacji i prac. 

J.K.,D.Ch. 

Inwestycje zrealizowane w 2009 r. 
 

 

 

 

W mijającym roku zrealizowanych zostało 

wiele inwestycji, z których większość to 

przedsięwzięcia polegające na poprawie 
 stanu infrastruktury technicznej drogowej  

oraz dostarczania wody. Do najważniejszych 

należy zaliczyć budowy dróg w Mako- 

wiskach/Kiełpinach, w Steklinie oraz na 

Zajączkowie,  a także budowę  studni 

 

 

 

 

 

 

 

 

głębinowej w Osowce. 

1. We wrześniu br. została zakończona 

przebudowa drogi gminnej Makowiska 
-Kiełpiny, która otrzymała dofinansowanie 

w wysokości blisko 500 tys. zł ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego w ramach działania 

1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego 

 

 

 

 

 



Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko   -   Pomorskiego.  Wniosek 

0 dofinansowanie tej inwestycji został 

złożony do Urzędu Marszałkowskiego w roku 

ubiegłym i po długiej procedurze oceny 
otrzymał wsparcie finansowe. Całkowity 

koszt przebudowanej drogi wyniósł blisko 

1,6 min zł, a długość powstałego odcinka to 

ponad 2,7 km. Wykonawcą robót było 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna.  

W ramach tej inwestycji ułożono na- 

wierzchnię asfaltową oraz wykonano zjazdy 

pobocza na odcinku drogowym łączącym 

gminę Czernikowo z gminą Kikół, 

w miejscowości Sumin. Dzięki realizacji tego 

projektu powstało dogodne połączenie 

dwóch sąsiednich gmin, alternatywna trasa 
do Lipna oraz ciąg komunikacyjny 

usprawniający poruszanie się pojazdów po 

gminie. W chwili obecnej jesteśmy na etapie 

rozliczenia zadania i czekamy na kontrolę 

z Urzędu Marszałkowskiego. 

2. Drugą drogą, na przebudowę której 

również otrzymaliśmy wsparcie zewnętrzne 

jest odcinek łączący Czernikowo z Wito- 

wężem (tzw. droga na Zajączkowie). Droga 

została oddana do użytku pod koniec 

października br., a przetarg na jej 

modernizację wygrało Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych z Lipna. Długość 

przebudowanego odcinka to 600 m, a koszt 

wykonanych robót wyniósł ostatecznie ok. 

212 tys. zł. Nawierzchnię drogi wykonano 

w technologii nawierzchni bitumicznej, 

realizowanej dwuwarstwowo z warstwy 

wiążącej i ścieralnej, o minimalnej grubości 

każdej warstwy 3 cm. Gmina otrzymała 

dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 

70.800 zł, pochodzące z terenowego 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

Woj ewództwa Kuj a ws ko-Pomorskiego. 
3. Kolejnym zadaniem z zakresu drogowego 

była budowa drogi gminnej w miejscowości 

Steklin, przy blokach Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Przedsięwzięcie polegało na 

utworzeniu nawierzchni bitumicznej na 

odcinku o długości 300 m oraz chodnika. 

Droga ta łączy tereny zabudowane wsi 

Steklin z trasą krajową nr 10. Koszt robót 

wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych z Lipna wyniósł blisko 306 tys. zł. 

Ciąg komunikacyjny został oddany do 

użytku w listopadzie br. Zadanie zostało 

sfinansowane w całości ze środków własnych 

gminy. 

4. Niezwykle ważną inwestycją, zreali-

zowaną w bieżącym roku, jest zakończona 

w październiku budowa studni głębinowej  
w Osowce. Przedsięwzięcie to było 

odpowiedzią na występujące w ostatnich 

latach problemy z dostarczaniem wody do 

mieszkańców, obsługiwanych przez stację 

uzdatniania wody w Osowce. 

W związku z tym konieczne było utworzenie 

dodatkowego punktu poboru wody 

i połączenie go przy pomocy wodociągu 

z istniejącą stacją. Dzięki temu nie powinno 

być już przerw w dostawie wody oraz 

problemów z ciśnieniem, które występowały 

najczęściej w okresie letnim. Wykonawcą 
studni był Zakład Usług Melioracyjnych 

i Geodezyjnych z Golubia - Dobrzynia. Koszt 

tej inwestycji to ponad 530 tys. zł. Gmina 

otrzymała pożyczkę na sfinansowanie tego 

zadania, pochodzącą ze środków Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

Oprócz wymienionych wyżej inwestycji 

należy wspomnieć również o projekcie 

Powiatu Toruńskiego, który został 

zrealizowany w partnerstwie z gminą 

Czernikowo. Chodzi tutaj o przebudowę dróg 
powiatowych Sitno - Działyń - Mazowsze 

-Czernikowo oraz Czernikowo - Bobrowniki 

-Włocławek. W związku z tym, że odcinki te 

przebiegają przez naszą gminę, partycy-

powaliśmy w kosztach ogólnych zadania, 

a nasz udział wyniósł 10% wartości 

przedsięwzięcia, czyli 525.071,26 zł. 

Wymienione drogi zostały przebudowane w 

ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011, 

z którego  Powiat otrzymał  dotację  

w wysokości 2.610.356,20 zł. Całkowita 
wartość inwestycji to ponad 5,2 min zł. 

Nieodłącznym elementem wykazu inwes- 

tycji realizowanych w gminie jest budowa 

chodników. W mijającym roku wykonaliśmy 

łącznie prawie 2 tys. m2 ciągów pieszych. 

Wspólnie z powiatem położyliśmy chodniki 

przy ul.  Targowej (850 m2) oraz ul. 

Zygmuntowo (400m2). Ponadto powstały 

ciągi przy ul. Reja (470m2), w Mazowszu 

(27m2), parking przy bibliotece (190m2) oraz 

alejka na terenie Parku 700-lecia w Czer- 

nikowie (24m2). D.Ś. 

 

 

 

 



„Odnowa i rozwój wsi" to jedno z działań 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007 - 2013, w ramach którego można 

pozyskać środki na różnego rodzaju 

przedsięwzięcia związane z życiem 

społecznym i kulturalnym na obszarach 

wiejskich. W lutym tego roku Zarząd 

Województwa ogłosił konkurs, w odpowiedzi 

na który samorządy, kościoły i stowa- 

rzyszenia mogły składać wnioski o dofinan-

sowanie przedsięwzięć o charakterze  
społeczno - kulturowym. Gmina Czernikowo 

aplikowała o wsparcie zadania pn.: „Budowa 

Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu". 

Szacunkowy koszt budowy tego obiektu 

wyniósł ponad 860 tys. zł brutto, z czego 

wnioskowana kwota dotacji wynosiła 396.686 

zł. Nasz projekt pozytywnie przeszedł ocenę 

formalną i merytoryczną, dzięki czemu w  

dniu 11 września 2009 r. Gmina Czernikowo 

podpisała umowę z Samorządem Wojewódz-

twa Kujawsko - Pomorskiego, na mocy której 

w 2010 roku otrzymamy dofinansowanie do 
budowy Domu Kultury w Mazowszu w 

wysokości równej kwocie wnioskowanej. 

Obiekt zostanie oddany do użytku pod koniec 

przyszłego roku, a jego wykonawcą, 
 

 „Schetynówka" - 
sukces gminy Czernikowo 

 

Infrastruktura drogowa jest dziedziną,  

która wymaga ciągłego inwestowania. 

W związku z tym wiele środków z budżetu 

gminy przeznaczanych jest na realizację 

projektów z tego zakresu. W bieżącym roku 
zostało wykonanych kilka inwestycji 

drogowych i podobnie będzie w roku 2010. 

Największym zadaniem, zaplanowanym na 

rok następny jest budowa drogi łączącej 

Czernikowo z Jackowem oraz Jackowo ze 

Steklinkiem. Długość całego odcinka to 4,4 

km, a szacunkowa wartość wynosi ponad 4,1 

min zł. Koszt przedsięwzięcia jest bardzo 

wysoki jednak należy w tym miejscu  

 

 

wyłonionym na drodze przetargu, został 

Zakład Ogólnobudowlany z Włocławka.  

Firma ta. jako jedyna, złożyła ofertę 

spełniającą wszystkie wymogi formalne 

i merytoryczne. Jednocześnie została ustalona 

faktyczna wartość przedsięwzięcia, 

która wynosi blisko 724 tys. zł, czyli ponad  

100 tys. zł mniej niż planowano początkowo. 

Umowa z wykonawcą została podpisana 22 

października br. Zgodnie z harmonogramem 
część robót zostanie wykonana jeszcze w tym 

roku, jednak będą to tylko fundamenty 

i przyłącza (elektryczne i wodociągowe). 

Obiekt, który powstanie w Mazowszu będzie 

pełnił funkcje społeczne i kulturalne. 

Założeniem jest. aby stał się miejscem 

spotkań społeczności lokalnej, w którym 

będą organizowane przede wszystkim różne 

uroczystości i szkolenia. W Wiejskim Domu 

Kultury będzie mieściła się m.in. świetlica 

oraz biblioteka. Mamy nadzieję, że ta 

inwestycja przyczyni się do wzrostu 
aktywności mieszkańców, integracji Spo- 

łecznej oraz spełni oczekiwania osób 

zamieszkujących ten obszar wiejski. 

D.Ś. 

 

podkreślić, że gmina Czernikowo otrzyma na 

jego realizację dofinansowanie w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 - 2011. Wysokość wsparcia 

jest bardzo duża i wynosi 2.078.500 zł. Aby 

otrzymać dotację, należało złożyć wniosek do 
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. 

Z całego województwa wpłynęło 87 wniosków z 

różnych gmin, z czego tylko 24 zostało 

przyznane wsparcie finansowe. Projekt  

naszej gminy otrzymał bardzo wysoką ocenę 

i znalazł się na 3 miejscu na liście 

rankingowej. Dzięki temu w przyszłym roku 

w gminie Czernikowo powstanie tzw. 

„schetynówka", bo tak potocznie nazywa się 

drogi, które powstają przy udziale środków 

w/w Programu. Realizacja przedsięwzięcia 

nastąpi przy współpracy ze Starostwem

 
 

 

 

 



Powiatowym w Toruniu, które częściowo 

pokryje koszt przebudowy skrzyżowania 

drogi gminnej Jackowo - Steklinek z drogą 

powiatową nr 2043C. Dzięki inwestycji 

powstanie nowy, bezpieczny odcinek drogi, 

który usprawni komunikację na terenie 

gminy i korzystnie wpłynie na poprawę 

lokalnej infrastruktury drogowej. 

D.Ś. 

 

 

 

Remont w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernikowie 

Wraz z końcem listopada w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Czernikowie 

zakończył się remont. 

Prace wykonane w budynku biblioteki  

przez firmę „MAXBUD" z Wygody polegały 

na wymianie starych, zapowietrzających się 

grzejników, remoncie łazienki i zaplecza 

 
 

socjalnego, odnowieniu schodów oraz 

parkietu w wypożyczalni, pomalowaniu 

wszystkich pomieszczeń, a także wymianie 

części podłóg, m.in. w korytarzu. Oprócz tych 

prac do biblioteki głównej oraz jej filii  

w Osówce i Mazowszu zostaną zakupione 
nowe regały, biurka i krzesła. Całkowita 

wartość inwestycji wyniesie 77.000 zł, jednak 

aż 60.000 zł nasza placówka kulturalna 

otrzyma w formie dotacji ze środków 

ministerialnych. W czerwcu br. nasza 

biblioteka wzięła udział w konkursie 

ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego w ramach Programu 

„Infrastruktura Bibliotek". Celem programu  

było: „podniesienie standardu bibliotek 
publicznych poprzez modernizację lub 

stworzenie niezbędnej infrastruktury 

zapewniającej użytkownikom dogodne 

warunki korzystania z usług bibliotek, w tym 

w szczególności infrastruktury koniecznej  

do użytkowania w placówce nowoczesnego 

sprzętu komputerowego". O dotację ubiegało 

się blisko 700 placówek z całego kraju, 

jednak tylko 77 otrzymało środki finansowe 

 
 

na realizację swoich projektów. W gronie 

zwycięzców znalazła się nasza biblioteka, co 

jest z pewnością dużym sukcesem, tym 

bardziej, że otrzymaliśmy jedną z naj- 

wyższych dotacji w kraju. Dzięki przedsię-

wzięciu czytelnicy z jeszcze większą przy-

jemnością i częstotliwością będą odwiedzać 
odnowione gminne placówki biblioteczne,  

gdyż jednym z założeń jest zwiększenie 

liczby godzin funkcjonowania wypożyczalni 

w bibliotece w Czernikowie. 

D.Ś. 

 

 



 

Czernikowskie 
Stowarzyszenie „Czyż-nie" 
rodzynkiem Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 
 

W konkursie o Nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego na 

najlepsze inicjatywy społeczne pn. „Rodzy- 

nki z pozarządówki" zostało nagrodzonych 

dwanaście organizacji pozarządowych, 

wśród których znalazła się organizacja  

z naszej gminy. Uroczysta gala wręczenia 

nagród odbyła się 25 listopada w teatrze „Baj 

Pomorski" w Toruniu. Inicjatywa Czerni- 

kowskiego Stowarzyszenia „Czyż-nie" pt: 

„Renowacja cmentarzy ewangelickich na 
terenie gminy Czernikowo „Tak trzeba" 

została wyróżniona przez kapitułę Urzędu 

Marszałkowskiego. Do jej decyzji przyczy- 

niły się również dotych-czasowe osiągnięcia 

organizacji. W ogólnym rankingu w woje-

wództwie Czernikowskie Stowarzyszenie 

„Czyż-nie" znalazło się na piątym miejscu. 

Jest to ogromny sukces, biorąc pod uwagę 

fakt, że do konkursu zgłosiło się 49  

organizacji z naszego regionu. Ze Starostwa 

Toruńskiego tylko naszym „Czyżniakom" 

Ubiegamy się o środki 
finansowe z PROW-u 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007 - 2013 (w skrócie PROW) stanowi 

opracowanie strategiczne, dzięki któremu na 

obszary wiejskie mogą trafić środki  

finansowe pochodzące z Unii Europejskiej.  

W ramach tego programu zaplanowano 

 szereg działań, które mają sprawić, że na 

polskiej wsi będzie żyło się o wiele lepiej.  

O pieniądze zaplanowane w ramach PROW-u 

mogą ubiegać się rolnicy, przedsiębiorcy, 

kościoły i związki wyznaniowe oraz samo- 
rządy terytorialne. Podział pieniędzy dla 

gmin odbywa się w drodze konkursów 

ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

w Toruniu. W 2009 roku miały miejsce dwa 

nabory wniosków o dofinansowanie.  

Pierwszy, dotyczący działania „Odnowa 

 

 

 

udało się otrzymać tytuł laureata tej 

prestiżowej nagrody, która oprócz swej  

powagi ma również wymiar finansowy - 2.750 

zł na działalność statutową. W uroczystości 

wzięła udział delegacja ze stowarzyszenia 

w składzie: Anna Zglińska, Piotr Mursze- 

wski, Dariusz Chrobak, Rafał Rutkowski na 
czele z prezesem stowa-rzyszenia Andre- 

jusem Sivickisem. 

Dodatkowo stowarzyszenie zostało wyróż-

nione przez Starostę Powiatu Toruńskiego 

Mirosława Graczyka okolicznościowym 

dyplomem z podzię-kowaniami oraz 

statuetką „aniołka" za dotychczasową dzia-

łalność na rzecz społeczności lokalnej. 

Andrejus Sivickis 

 

i rozwój wsi" trwał od lutego do kwietnia, a w 

jego ramach aplikowaliśmy o środki na 

„Budowę Wiejskiego domu Kultury w 

Mazowszu", o czym szerzej w odrębnym 

artykule. Drugi - lipcowy konkurs, był 

przeznaczony dla podmiotów, które chcą 

uzyskać wsparcie dla zadań z zakresu 

gospodarki wodno - ściekowej, gospo-
darowania odpadami komunalnymi oraz 

wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

W odpowiedzi na ten nabór zostały złożone 

dwa wnioski. Pierwszy dotyczy kolejnego 

etapu „Przebudowy i rozbudowy sieci wodno - 

kanalizacyjnej w miejscowości Czerni- 

kowo". Szacunkowa wartość tej inwestycji 

wynosi ponad 6 min zł, z czego wysokość 

wnioskowanej przez nas dotacji to 2.614.000 

zł. Drugi z wniosków złożył Gminny Zakład 

Komunalny w Czernikowie, który ubiega się o 

dofinansowanie zakupu nowej koparko- 
ładowarki. Wartość tego sprzętu to blisko 300 

tys. zł, z czego 180 tys. zł możemy otrzymać ze 

 

 

 



środków PROW-u. W chwili obecnej trwa 

ocena wszystkich aplikacji, które napłynęły 

z terenu całego województwa. Łączna liczba 
złożonych wniosków to 123, a wnioskowana 

przez podmioty kwota pomocy wynosi blisko 

150 min zł, przy czym dostępne środki to ok. 

138 min zł. Wynika z tego, że nie wszyscy 

otrzymają dotacje na swoje pomysły. Według 

informacji uzyskanych z Urzędu Marszałko-

wskiego, rozstrzygnięcie konkursu i podpi-

sanie umów nastąpi do końca bieżącego  

roku. W przypadku otrzymania przez naszą 

gminę wsparcia finansowego, w przyszłym 

roku zostanie zakupiona nowa koparko 

-ładowarka, a do końca 2011 r. nastąpi 

przebudo i rozbudowa sieci wodno 
-kanalizacyjnej w Czernikowie, w obrębie 

ulic: Toruńskiej, Kolejowej, Strumykowej i 

Osiedla Mickiewicza. O wynikach poinfor-

mujemy Państwa na stronie internetowej 

gminy oraz w następnym numerze 

kwartalnika „Dwa Słowa". 

D.Ś. 

elnclusion, 
czyli przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

W ostatnim czasie coraz częściej można 

spotkać się z nowym pojęciem - elnclusion. 

Zwrot ten oznacza działania, które mają na 

celu zapobiegać tzw. wykluczeniu cyfrowe- 

mu społeczeństwa. Wykluczenie cyfrowe 

dotyczy osób, które z rozmaitych przyczyn nie 
mają możliwości korzystania z najno- 

wszych technik teleinformatycznych, czyli 

mówiąc najogólniej nie posiadają komputera 

z dostępem do Internetu. Sprawia to, że mają 

ograniczony dostęp do informacji, nie 

korzystają z e-usług i nie mogą komuni- 

kować się z niemalże całym światem. Analiza 

sytuacji w naszej gminie wykazała, że 

problem wykluczenia cyfrowe-go może 

dotyczyć wielu mieszkań-ców. Duża grupa 

ludzi nie posiada w domu komputera, 

a bieżący dostęp do Internetu to dla wielu 
tylko marzenie. Powodów takiego stanu  

rzeczy jest kilka. Pierwszy i chyba 

najważniejszy to brak środków finansowych 

na zakup sprzętu komputerowego i opłaca- 

nie kosztów posiadania Internetu. Druga 

bariera to brak technicznych możliwości na 

podłączenie tego medium. Wynika to często 

ze słabych łączy telekomunikacyjnych lub co 

gorsza braku infrastruktury, która pozwoliła-

by na dostarczenie Internetu. Problemem  

jest również nieposiadanie odpowiednich 

umiejętności, które pozwoliłyby na korzysta-
nie z komputera i jego dobro-dziejstw. Na 

szczęście pojawiła się możliwość rozwiązania 

wszystkich wymienionych wyżej problemów, a 

szansę stwarzają nam jak zwykle środki 

unijne. Na potrzeby naszego kraju został 

opracowany Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego 

funkcjonuje działanie 8.3 Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. 

Podmioty, które zgłoszą swoje pomysły na 

walkę z wykluczeniem, mogą pozyskać śro- 
dki na wyposażenie gospodarstw domowych 

w niezbędny sprzęt i zapewnienie dostępu do 

Internetu. W odpowiedzi na zidentyfikowane 

problemy, gmina Czernikowo w partnerstwie 

z Czernikowskim Stowarzyszeniem „Czyż- 

nie" złożyła do Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego wniosek o dofinansowanie 

projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu - elnclusion w gminie Czerni- 

kowo". Nasz pomysł zakłada budowę bez-

przewodowej sieci informatycznej z maszta- 

mi i przekaźnikami rozmieszczo-nymi na 
terenie całej gminy. Na potrzeby aplikowania 

o środki została opracowana profesjonalna 

dokumentacja techniczna tej infrastruktury. 

Projekt przewiduje także zakup komputerów 

dla 300 rodzin o niskich dochodach oraz 

opłacanie przez 3 lata pełnego dostępu do 

Internetu. Przedstawi-ciele tych gospo- 

darstw domowych wezmą również udział 

w szkoleniach komputero-wych, dzięki 

czemu nabędą nowe umiejętno-ści. Powstała 

w wyniku przedsięwzięcia infrastruktura 

będzie wykorzystywana na potrzeby 
beneficjentów projektu, ale także, co bardzo 

ważne, zaistnieje możliwość podłączenia do 

bezprzewodowego Internetu innych 

mieszkańców  gminy. Wartość całego 

przedsięwzięcia to blisko 5 min zł, z czego

 
 

 

 



85% może zostać sfinansowane ze środków 
unijnych. W chwili obecnej trwa ocena 

złożonego przez nas wniosku, więc na wyniki 

będziemy musieli poczekać do następnego 

roku. O rezultatach oraz ewentualnym 

naborze osób zainteresowanych skorzysta- 
 

 

„Moje Boisko - Orlik 2012" w 
Mazowszu 

 

Nie ma chyba osoby, która chociaż raz nie 

zetknęłaby się z hasłem „boisko orlik".  

W ostatnich latach powstało bowiem 800 

obiektów tego typu, a otwarcie każdego  

z nich w mniejszym lub większym stopniu 

było nagłaśniane w mediach lokalnych 

i regionalnych. „Moje Boisko - Orlik 2012" to 

program rządowy zakładający budowę 

wielofunkcyjnych obiektów sportowych 

w całej Polsce. W skład standardowego 
„orlika" wchodzi duże boisko do piłki nożnej 

o nawierzchni z trawy syntetycznej, małe 

tartanowe boisko do siatkówki i koszykówki 

oraz zaplecze szatniowo - sanitarne. Całość 

jest ogrodzona i odpowiednio oświetlona. 

Projekt obiektu jest przyjęty odgórnie, a koszt 

budowy kształtuje się w granicach od 

1.100.000 zł do 1.300.000 zł. Jednostka 

samorządu terytorialnego, która podejmuje 
 

 

 

„Radosne Szkoły" w 

naszej gminie 
 

„Radosna Szkoła" to rządowy Program 
zakładający tworzenie przy szkołach podsta-

wowych placów zabaw, dostosowanych do 

potrzeb najmłodszych dzieci, oraz wyposaża-

nie szkół w pomoce dydaktyczne, niezbędne do 

zorganizowania w placówce miejsca do za-

bawy. W ramach programu można pozyskać 

dotację, której wysokość jest uzależniona od 

liczby dzieci w szkole - im więcej uczniów, 

tym wyższa kwota wsparcia. W przypadku 

zakupu pomocy edukacyjnych nie jest 

wymagany wkład własny gminy, z kolei 

budowa placu zabaw wiąże się z zapewnie-
niem udziału finansowego na poziomie 50%,  

 

 

niem z projektu, poinformujemy Państwa w 

stosownym czasie. 

D.Ś. 
 

 

 

 

 

się utworzenia „orlika" może liczyć na 

wsparcie finansowe z budżetu państwa, 

w maksymalnej wysokości 330 tys. zł oraz 

w podobnej kwocie ze środków województwa. 
Zatem łącznie można pozyskać 660 tys. zł. 

Pozostały koszt stanowi wkład własny 

inwestora. W gminie Czernikowo planuje się 

budowę „orlika" w 2010 roku, a miejsco- 

wością w której powstanie, jest Mazowsze. 

Kompleks boisk zostanie zlokalizowany przy 

Szkole Podstawowej w Mazowszu. 

W chwili obecnej trwają prace nad doku- 

mentacją projektową i kosztorysem. Nastę- 

pnie gmina będzie musiała złożyć wniosek 

wraz z niezbędnymi załącznikami do 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, w terminie 
do 31 marca 2010 r. Po akceptacji uzyskanej 

od Ministra pozostanie tylko wyłonienie 

wykonawcy i budowa samego „orlika". Ma- 

my nadzieję, że sprawnie przebrniemy przez 

wszystkie procedury i w następnym roku 

oddamy do użytku kolejny obiekt sporto- 

wy. D.Ś. 
 

 

 

 

co skutecznie zniechęca organy prowadzące 

szkoły do aplikowania o środki z „Radosnej 

Szkoły". Procedura wyboru podmiotów, 

które otrzymają pomoc finansową jest dosyć 

skomplikowana. Najpierw dyrektor placówki 

oświatowej musi złożyć wniosek do organu 
prowadzącego, w naszym przypadku gminy. 

Następnie gmina przekazuje wnioski  

zbiorcze do kuratorium oświaty, skąd całość 

wędruje do Ministerstwa Edukacji Narodo- 

wej, gdzie podejmowana jest ostateczna 

decyzja o przyznaniu dotacji. W tym roku 

odbyły się dwa nabory wniosków do  

..Radosnej Szkoły". Pierwszy miał miejsce w 

lipcu i sierpniu br., a w jego ramach można 

było pozyskać środki na zadania, które 

zostaną zrealizowane do końca roku 2009.  

Z naszej gminy aplikacje złożyli dyrektorzy 
wszystkich pięciu szkół podstawowych,  

jednak wsparcie zostało przyznane dla
 

 

 

 



Czernikowa (11.600 zł) i Osówki (6.000 zł). Z 

tych pieniędzy zostaną zakupione różnego 
rodzaju zabawki i pomoce dydaktyczne dla 

najmłodszych, które mają pozytywnie 

wpłynąć na ogólny rozwój dzieci. Pozostałe 

szkoły nie otrzymały dotacji z powodu wy-

czerpania środków przewidzianych na 

bieżący rok. Jednak dyrektorzy tych „pod 

 

 

stawówek" złożyli swoje aplikacje w drugim 

naborze, który zakończył się listopadzie. W 

przypadku pozytywnej akceptacji tych 

wniosków, w następnym roku powstaną 
miejsca zabaw w Steklinie, Mazowszu i 

Ma-kowiskach. 

D.Ś. 

 

 

 

 

 

„Mały Odkrywca w Przedszkolu w Czerni-

kowie" to nazwa projektu, który od sierpnia 

tego roku jest realizowany w naszej gminie. 

Jak sama nazwa wskazuje przedsięwzięcie 

skierowane jest do dzieci uczęszczających do 
Przedszkola Publicznego i polega na prowa-

dzeniu dodatkowych zajęć, które mają wpły-

nąć na ogólny rozwój maluchów, szybsze 

przyswajanie wiedzy oraz wzrost zaintereso-

wania otaczającym światem i zachodzącymi 

zjawiskami przyrodniczymi. 

Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się od 

szkoleń, skierowanych do przedszkolanek, 

podczas których panie zajmujące się dziećmi 

zostały zapoznane z nowatorskim progra- 

mem nauczania i metodami stosowanymi do 

jego wdrożenia. Wspomniany program został 

opracowany przez Akademię Nauki i polega 
na prowadzeniu zajęć przy użyciu  

specjalnych materiałów dydaktycznych. Na 

lekcjach, które odbywają się od paździer- 

nika, dzieci dowiadują się ciekawych rzeczy 

o otacza-jącym świecie, przeprowadzają 

rozmaite doświadczenia, rozwiązują zagadki 

itp. Poprzez zabawę uczą się czytać, a praca 

w grupie korzystnie wpływa na ich relacje 

z rówieśnikami. Każdy przedszkolak 

otrzymuje kolorowe książeczki i zadania, 

z którymi pracuje w domu ze swoimi rodz-

icami lub opiekunami. Dzięki temu projekt 
ma wpływ na kształtowanie więzi pomiędzy 

dzieckiem, a rodzicem. W ramach przedsię-

wzięcia zaplanowano także spotkania z rodzi 

cami, które mają na celu nauczyć dorosłych, 

w jaki sposób pracować z maluchami w domu 

oraz jak odkrywać ich predyspozycje i zainte-

resowania. Pierwsze szkolenie odbyło się 

w październiku, a kolejne zaplanowane jest 

na kwiecień 2010. Jak do tej pory projekt 
cieszy się sporym uznaniem zarówno wśród 

rodziców, jak i pań przedszkolanek. Również 

dzieci czerpią ogromną radość z prowadzo-

nych zajęć i z niecierpliwością czekają na 

kolejne spotkania z „małym odkrywcą". Wa-

żne jest również to, że jednym z zaplano-

wanych działań jest zakup laptopa i telewi-

zora do przedszkola. Sprzęt ten wpłynie  

z pewnością na wzrost atrakcyjności lekcji. 

Przedsięwzięcie jest w całości finansowane 

ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, a jego koszt to ponad 38 tys. zł. 
Pieniądze zostały pozyskane przez gminę na 

drodze konkursu zorganizowanego przez 

Urząd Marszałkowski. Wniosek o dofinanso-

wanie projektu został złożony w odpowiedzi 

na nabór do działania 9.5 Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich Progra- 

mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Co prawda zajęcia będą prowadzone do 

końca roku szkolnego, jednak już teraz 

pojawiły się głosy, że tego typu działania 

powinny być realizowane w latach nastę-

pnych. Niewykluczone zatem, że gmina 
postara się o pozyskanie środków na 

kontynuację tego przedsięwzięcia. 

D.Ś. 

 

 

 

 



Na naukę nigdy nie jest za późno 

 

 

 

„Nowoczesne formy kształcenia drogą do 

zdobycia wykształcenia i kształtowania 

postaw społeczeństwa informacyjnego" - to 
projekt realizowany ze środków Europej-

skiego Funduszu Społecznegow ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytetu IX, Działanie 9.3. Pomysłodawcami 

są: Agnieszka Tokarska i Andrejus 

Sivickis. Głównym liderem tej inicjatywy 

jest Czernikowskie Stowa-rzyszenie „Czyż 

-Nie", a partnerami projektu Zespół Szkół im. 

Mikołaja Kopernika w Czernikowie oraz 

Zespół Szkół nr 1 im. Ks. Czesława Lisso- 

wskiego w Rypinie. 

W ramach projektu kilkadziesiąt osób 
z naszego regionu rozpoczęło naukę 

w 3 letnim Liceum Ogólnokształcącym po 

szkole podstawowej lub gimnazjum, 2 - 

letnim Liceum Ogólnokształcącym po szkole 

zawodowej oraz 2 - letnim studium poli-

cealnym w zawodzie technik prac biurowych. 

Zajęcia odbywają się w dwóch ośrodkach: 

w Czernikowie i w Rypinie. Ideą projektu jest 

wykorzystanie nowoczesnych form kształce-

nia opartych na najnowszych technikach 

informatycznych. W tym celu zakupiona 

została platforma e - learningowa, umożli-
wiająca prowadzenie części zajęć na odle- 

głość. Pozostałe zajęcia odbywają się 

w formie stacjonarnej w systemie weeken-

dowym. Nauka w szkole jest całkowicie 

bezpłatna. Uczestnicy otrzymali materiały 

promocyjne oraz wszystkie niezbędne 

podręczniki. Dzięki pozyskanym funduszom 

udało się zakupić tablice interaktywne, 

wizualizery oraz projektory multimedialne,  

co dodatkowo podnosi efektywność  

nauczania. Uczestnicy projektu mają 
możliwość skorzystania podczas zajęć  

z cateringu, a osoby posiadające małe dzieci 

mogą pozostawić je na czas zajęć pod 

nadzorem wykwalifikowanej opiekunki. 

 

Zainteresowanie projektem przerosło 

nasze oczekiwania. Niestety z powodu braku 

miejsc nie wszyscy mogli zostać przyjęci. 

Próbę zdobycia lub uzupełnienia swojego 

wykształcenia podjęły osoby w różnym 

wieku. Ich systematyczny udział w zajęciach 

i bardzo odpowiedzialny stosunek do nauki 
świadczy o dużym zadowoleniu z uczestni- 

ctwa w projekcie. Już niedługo przed 

uczestnikami pierwsze egzaminy seme- 

stralne - życzymy powodzenia! 

Agnieszka Tokarska 

  



Projekt „Czego Jaś się nauczy..." w gminie Czernikowo 

 
Gmina Czernikowo w partnerstwie  

z gminami starostwa toruńskiego, realizuje 

projekt w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.2 Wyrówny-

wanie szans edukacyjnych uczniów, który 

jest współfinansowanyz Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Koordynacją działań 

projektu na terenie naszej gminy zajmuje się 

Andrejus Sivickis. Liderem projektu jest 

Starostwo Powiatowe w Toruniu, w ramach 

którego pod nazwą „Czego Jaś się nauczy ..." 

jest realizowana cała gama zajęć pozalekcyj-

nych, co znacznie poszerza ofertę edukacyjną 
w szkołach naszej gminy. Zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno- 

kompensacyjne, zajęcia pozalekcyjne 

rozwijające porozumiewanie się j. angiel- 

skim, zajęcia pozalekcyjne rozwijające 

kompetencje ma tematyczne i naukowo- 

techniczne, zajęcia pozalekcyjne rozwijające 
ekspresję kulturalną, zajęcia pozalekcyjne 

rozwijające kompetencje informatyczne to 

tylko część atrakcji edukacyjnych realizowa-

nych w ramach projektu w szkołach podsta-

wowych, gimnazjum oraz liceum. Nasi ucz-

niowie polubili już zajęcia finansowane ze 

środków zewnętrznych dlatego i tym razem 

cieszą się one dużym zainteresowaniem. 

Dodatkowo w ramach projektu każda ze  

szkół wzbogaciła się o sprzęt typu telewizor 

lub laptop do wyboru. Uczestnicy w ramach 

zajęć otrzymają pomoce naukowe, a szkoły 
programy multimedialne. 

Andrejus Sivickis 

 

 

 

 

Projekt „Nauczyciel uczący się (...)" zakończył się 

 

Gmina Czernikowo uczestniczyła w okresie 

od 1 grudnia 2008 r. do 2 grudnia 2009 r. w 

projekcie realizowanym przez Powiat 

Toruński pn.: „Nauczyciel uczący się - pod-

niesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z 

terenu byłego województwa toruńskiego w 

latach 2008 i 2009". Przedsięwzięcie było 
finansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach działania 

9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu 

oświaty" Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Głównym celem tego zadania 

było przeszkolenie 30 nauczycieli ze szkół 

gminnych oraz 3 pracowników administracji 

oświatowej. Dzięki temu w/w osoby mogły 

bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje i nabyć 

nowe umiejętności, niezbędne w dalszym 

rozwoju i awansie zawodowym. 

B.P. 

 

 

 

 

 

 



Człowiek- najlepsza inwestycja 

 
Bajkowa Gromada to nazwa wszystkich 

Punktów Przedszkolnych otworzonych 

w ramach projektu „Edukacja przedszkolna 

w gminach Bobrowniki, Czernikowo, Wielgie i 
Zbójno" realizowanego przez EH.U. Apte- 

ka "Panaceum" Omega Firma Szkoleniowa 

Marii Jolanty Wyborskiej z Kikoła. 

To projekt partnerski realizowany w ra- 

mach Programu Operacyjnego Kapitał Lu- 

dzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniej szanie nierówności 

w stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej. Będzie on prowadzony od 

01.09.2009 do31.07.2012. 

Firma Szkoleniowa Omega utworzyła 

Niepubliczne Punkty Przedszkolne, 
a istniejące przedszkola otrzymują wsparcie. 

Dzieci w wieku 3-5 lat z terenu wymienio-

nych powyżej gmin mogą uczestniczyć  

w zajęciach w następujących placówkach: 
 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny 

„Krasnoludki" w Osowce 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny 

„Przyjaciele Kubusia" w Osowce 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny 

„Domisie" w Czernikowie 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny 
„Smerfy" w Klonowie 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny ,, 

Gumisie"wWielgiem. 
 

Są one czynne od poniedziałku do piątku- 4 

godziny dziennie. Dla dzieci prowadzone są 

także dodatkowe zajęcia z języka angielski- 

ego i rytmiki. Beneficjenci mogą skorzystać 

z porad psychologa. Podczas zajęć realizm- 

wana jest podstawa programowa poprzez 

program, Wesołe przedszkole i przyjaciele. 

Program wychowaniaedukacji przedszko- 

lnej"(WSiP). 

W trakcie zajęć nauczyciele starają się 

rozwijać samodzielność, kreatywność dzieci 

oraz umiejętność współpracy w zespole.  

Dbają o wszechstronny, harmonijny rozwój 
swoich podopiecznych, współpracując przy 

tym z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

Punkt zapewnia opiekę, wychowanie i ucze- 

nie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeń-

stwa. Stwarza warunki umożliwiające 

osiągnięcie „gotowości szkolnej".W ramach 

projektu wsparciem objęte zostały przed-

szkola w : Czernikowie, Zbójnie, Działyniu, 

Bobrownikach i Punkt Przedszkolny w Ra- 

chcinie, gdzie wydłużono godziny pracy,  

dzieci korzystają z zajęć języka angielskiego, 

rytmiki czy pomocy psychologa. 
Partnerzy naszego projektu to : gmina 

Bobrowniki, Czernikowo, Wielgie, Zbójno, 

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin. 

Wykazują oni zaangażowanie, szczególnie 

wójtowie wspierają nas w naszych poczyna-

niach, za co serdecznie im dziękujemy. 

Więcej szczegółów i galerię zdjęć znaj- 

dą  Państwo na stronie internetowej: 

www.przedszkola.omegakikol.pl 

 
 

 

 

http://www.przedszkola.omegakikol.pl/


Środki z PFRON-u dla 
naszej gminy 

 

W listopadzie br. gmina Czernikowo 
otrzymała decyzję o przyznaniu środków 

finansowych z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Pieniądze zostaną przeznaczone na 

realizację dwóch zadań. Pierwsze z nich to 

zakup nowego autobusu, przystosowanego  

do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt 
 

 

Plakat promujący RPO w 
naszym województwie na 

lata 2007-2013 
-czernikowski akcent 

 

Został rozstrzygnięty konkurs dla mło- 

dzieży ponadgimnazjalnej „Mój region w 

Europie - plakat promujący Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013", 
zorganizowany przez Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. W konkursie tym 

wzięły udział trzy nasze licealistki: Marta 

Kutnik, Daria Strychalska oraz Iga Melers-

zakupu takiego pojazdu to ok. 250 tys. zł,  

z czego 128.100 zł gmina otrzyma w formie 

dofinansowania. Drugie dotyczy budowy 

podjazdu przy Szkole Podstawowej w Mazo-

wszu, przeznaczonego dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. Szacun- 

kowy koszt tej inwestycji to prawie 70 tys. zł, 

z czego dotacja z PFRON-u wyniesie 34.800  

zł. Realizacja wymienionych zadań nastąpi  

w pierwszych miesiącach roku 2010. 

D.Ś. 
 

 

 

ka. Nasze uczennice po zapoznaniu się z 

celami RPO, co nie było łatwe, wykonały  

swoje wizje plastyczne idei Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Praca Igi znalazła  

się w dziewiątce prac wyróżnionych spośród 

kilkudziesięciu z całego województwa i zosta-

nie opublikowana w kalendarzu ściennym, 

promującym RPO w naszym województwie. 

Sama Iga za swój wkład zostanie nagrodzona 

przez Marszałka Województwa. Miło nam, że 

na plakacie promującym środki unijne, 
znalazł się czernikowski akcent. 

Andrejus Sivickis 

 

Rok nadania imienia 

Mikołaja Kopernika Zespołowi Szkół w Czernikowie. 

W piątek 16 października uroczyście 
obchodziliśmy pierwszą rocznicę nadania 

szkole imienia i wręczenia sztandaru.  

W ramach uroczystości uczniowie klas 

pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar, 

oficjalnie dołączając w ten sposób do  

szkolnej społeczności. Po wystąpieniach 

przybyłych gości zebrani przy wyko- 

rzystaniu prezentacji multimedialnej 

przypomnieli sobie wydarzenia sprzed roku 

oraz ważne fakty dotyczące życia i dzieła 
Mikołaja Kopernika. Laureaci konkursów 

związanych z patronem i astronomią zostali 

uhonorowani nagrodami książkowymi. 

Zainteresowani oglądali pokonkursową 

ekspozycję prac plastycznych, gazetki 

tematyczne oraz biblioteczną wystawkę 

 

 

 

 

„Gwiezdny pył...", łączącą w kosmicznym 

porządku poezję, naukę i humor. 

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika  

w Czernikowie oprócz tego, że posiada swoje 

 



imię, hymn i sztandar, posiada również swój 

ceremoniał szkolny, w którym został zawarty 

zbiór ustanowionych i obowiązujących  

w szkole norm zachowania się podczas 

uroczystości szkolnych. Ceremoniał jest 

opisem przeprowadzenia tych uroczystości 
z udziałem sztandaru szkoły i samej jego 

 

 

PAMIĘTAMY, NIE 
ZAPOMNIMY. Refleksje na 
temat polskiego września. 

„Niech los ich przestrogą dla 
nas będzie-nie legendą" 

 

Lubimy rocznice. Tym bardziej w szkołach, 

gdzie dyrekcja albo nauczyciele (z różnych 

zresztą pobudek) starają się wykorzystać 
rocznice do procesu edukacyjnego i wycho-

wawczego. Im okrągłejsze tym lepsze. I może 

słusznie. Są okazją do dodatkowej mobili- 

zacji, do działań, których - na co dzień, w fer-

worze codziennych obowiązków byśmy nie 

zrealizowali. Ale te nasze działania wywołują 

też mieszane uczucia, prowokują (dobrze  

jeśli) do refleksji nad przemijającym czasem. 

Przypominamy sobie o pewnych wydarze-

niach okazjonalnie a w codziennym życiu nie 

obchodzą już nasw większości, nas 

zaganianych za pozyskiwaniem kolejnych 
środków do realizacji godnego życia we 

współczesnym świecie. 

W czasach PRL-u, który chętnie wspierał się 

(nadszarpniętym, ale jednak) autorytetem 

wojska we wrześniu (a także w maju i lipcu) 

organizowano nie tylko w wojsku, w tzw. 

domach kultury, w placówkach oświatowych  

i bibliotecznych różne imprezy, spotkania, 

alerty, apele, caprztyki, przemarsze upamię-

tniające te wydarzenia. I chyba nie w tym 

rzecz, by nie były one organizowane, ale 

wiało od nich chłodem sztuczności,  
zadęciem, napuszeniem, pozoranctwem. Toteż 

w latach 90-tych w naturalny sposób  

znikały w większości ośrodków na rzecz 

innych uroczystości. Zasługą owych 

wcześniejszych wydarzeń było postawienie 

pomników, tablic pamiątkowych poświę-

conych bohaterom, czyli tym, którzy zginęli 

na wojnie, zostali pomordowani. Inna rzecz,  

celebracji. Są tam między innymi jasno 

zdefiniowane uroczystości w których  

sztandar bierze udział, czyli uroczystości na 

terenie i poza terenem szkoły, w tym uro-

czystości kościelne. 

Andrejus Sivickis 
 

 

 

 

że zapominano w niektórych przypadkach o 

tych, którzy przeżyli i budowali w tych tru-

dnych powojennych czasach rzeczywistość 

 
 

społeczną i kulturową, często w irracjo- 

nalnym zderzeniu z rzeczywistością  

polityczną. Tablice pamiątkowe i pomniki, 
były i powinny stać się okazją do spotkań.  

Nie ma nic gorszego, niż zapomniana, mar- 

twa tablica upamiętniająca jakieś wydarze- 

nia. Jeśli nie ożywa choćby na moment, 

kwiatami, wizytą grupki, czy grupy osób, 

działaniem, projektem jest tylko marnym 

świadectwem, że kiedyś ktoś cenił ofiarność 

innych i starał się to utrwalić, ale teraz nie ma 

juz. kto w tym lokalnym społeczeństwie tej 

pamięci kontynuować. 

Rocznica polskiego września, to ważna 

rocznica, ale w szkołach w jakiś sposób 
pomijana, mimo, że nie ma prawie szkoły, 

która by choćby słowem nie wspominała  

o niej dnia 1 września na uroczystości rozpo-

częcia roku szkolnego. Pomijana z proza-

icznego powodu, że na 11 listopada, czy 3 ma- 

ja można przygotować dzieci, zrobić apel, atu z 

powodów organizacyjnych jakoś bardzo 

trudno, (chociaż także przecież można). 

 

 

 

 



Na ziemi dobrzyńskiej, może nie sam 

wrzesień, ale październik jest szczególną 

okazją do martyrologicznych wspomnień. 17 
października 1939 roku zaproszono 

nauczycieli powiatu lipnowskiego na 

 
 

konferencję do Lipna. Niektórzy nauczyciele 

mieli duże złudzenia (cóż się im dziwić, jeśli 6 

listopada uwierzyli w to profesorowie UJ), 

wsparte 1916 rokiem, kiedy to pod okupacją 

niemiecką powstawały Polskie Katolickie 

Szkoły Ludowe. Rzeczywistość była tragi- 

czna - aresztowani, osadzeni w więzieniach, 

przewiezieni do obozów mieli nigdy nie 
wrócić. Nieliczni, którzy przetrwali oflagi, 

często szybko odchodzili do wieczności,  

a jeszcze inni aresztowani przez NKWD 

umierali w transporcie na wschód. Ekstermi-

nacja polskiej inteligencji rozpoczęła się tu 

szybko. W okolicach Rypina aresztowano, 

skatowano i rozstrzelano nauczycieli, księży 

i ziemian w końcu października. Straty 

sięgnęły 1/3 stanu. 

O tym nie powinniśmy zapomnieć, 

przypominają o tym tablice i obeliski przed 

budynkami szkól, ale i same szkoły, których 
patronami zostali lokalni działacze 

-nauczyciele, kierownicy szkół. Odbyły się 

w niektórych miejscowościach msze, 

akademie. Byłem świadkiem takich 

rocznicowych uroczystości we Wielgiem, 

w Czernikowie. Apele Pamięci, Apele 

Poległych były poświęcone nauczycielom, 

księżom, żołnierzom września i innym. We 

Wielgiem z okazjo 70-lecia wmurowano  

tablicę pamiątkową, w Czernikowie jest 

obelisk od 1991 roku. Były wspomnienia, 

publikacje, prelekcje, konkursy, prezentacje 

komputerowe, salwy honorowe z udziałem 

wojska, albo grup rekonstrukcji histo- 
rycznej, kwiaty, znicze. Obeliski i tablice na 

moment, gdzieniegdzie ożyły. 

Refleksja o wiele smutniejsza przychodzi 

nieco innym torem. Wśród publikowanych 

biogramów są ludzie, o których tylko 

wiadomo, że byli żołnierzami września albo 

nauczycielami aresztowanymi 17 paździer-

nika, którzy zginęli w obozach zagłady. Na 

pytanie w klasie, czy ktoś z rodziny był 

uczestnikiem wydarzeń z II wojny światowej 

odpowiadają wyjątki, (choć każda rodzina 

była dotknięta - jeśli nie udziałem kogoś  
z rodziny w kampanii wrześniowej, oflagiem, 

obozem, to przesiedleniem, pozbawieniem 

majątku, albo repatriacją). Dlaczego w na-

szych rodzinach nie rozmawia się o tym? Czy 

trauma tak daleko sięga, czy kolejne 

 

pokolenia nie chcą wiedzieć nic o przeszłości, 
czy ich to po prostu nie interesuje w natłoku 

(nad-tłoku) informacji? Po zadanej pracy 

domowej mówią więcej, że gdzieś walczyli, 

zginęli, ale rodzice dokładnie nie wiedzą, nie 

pamiętają. Czy garstka nauczycieli-wycho-

wawców w myśl pięknego hasła, by 

przebaczyć, ale pamiętać i nie zapomnieć 

pobudzi do refleksji innych. Nie wiadomo. 

Wiadomo, że nie można nie próbować. 

Pamiętamy, nie zapomnimy. 

D.Ch. 

 

 

 

 



  


