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Inwestycje gminne
 Tak jak w  latach poprzednich, tak 
i w 2013 roku gmina Czernikowo z powo-
dzeniem realizuje inwestycje na różnych 
tematycznie płaszczyznach, wykorzystu-
jąc przy tym dofinansowania z zewnątrz.
 Dzięki środkom z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego przedsięwzięcie 
„Rozbudowa Zespołu Szkół w  Czer-
nikowie o  obiekt dydaktyczno-wido-
wiskowy na potrzeby szkoły muzycz-
nej wraz z  wyposażeniem” zmierza ku 
końcowi. W  ramach zadania powstaje 
dwukondygnacyjny budynek z  prze-
znaczeniem do nauki muzyki i  tań-
ca uczniów czernikowskiej filii Szkoły 
Muzycznej w  Chełmży. Dolna część 
obiektu pomieści aulę o  powierzchni 
ok. 296 m2 z  zapleczem szatniowo-sa-
nitarnym, przeznaczoną do praktycznej 
nauki umiejętności oraz przeprowadza-
nia wykładów i  egzaminów. Na piętrze 
zaprojektowano salę rytmiki, pięć sal 
dydaktycznych, pokój biurowo - socjal-
ny oraz pomieszczenia szatniowo - sa-
nitarne o  łącznej powierzchni 470 m2. 
Realizacja inwestycji znacznie podniesie 
poziom infrastruktury edukacyjnej na 
terenie gminy, stanowiąc m.in. wyso-
kiej jakości bazę działalności filii Szkoły 
Muzycznej z kompletnym systemem nie-
zbędnych pomieszczeń oraz miejsce or-
ganizacji uroczystości, spotkań, zjazdów 
i innych przedsięwzięć o charakterze na-
ukowym, kulturalnym i  rozrywkowym.
 Trwają także prace w  ramach „Prze-
budowy i  rozbudowy budynku Szkoły 
Podstawowej w  Czernikowie”, której 
koszt całkowity wynieść ma 3,36 mln zł. 
Część prac związana z termomoderniza-
cją placówki zostanie wsparta środkami 
RPO WK-P w  wysokości niemal 0,64 
mln zł. W  zakresie objętym dofinanso-
waniem w  budynku Szkoły Podstawo-
wej planuje się montaż pieców na olej 
opałowy, grzejników płytowych, ocie-
plenie sali gimnastycznej na bazie płyt 
styropianowych, oklejenie stropodachu 
styropapą z  wykończeniem i  monta-
żem nowej instalacji odgromowej. Po-
zostałe prace dotyczą dobudowy trzy-
kondygnacyjnego skrzydła budynku.
 Już po raz czwarty gmina Czernikowo 
z  powodzeniem wnioskowała o  środ-
ki w  ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie 
„Rozwój infrastruktury drogowej po-
przez przebudowę drogi gminnej nr 
101136C w m. Makowiska, drogi gmin-
nej nr 101107C w m. Kijaszkowo oraz 
dróg gminnych nr 10164C i nr 101170C 
w  m. Czernikowo wraz z  przebudową 
skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 
2047C, nr 2042C i  nr 2044C”, którego 
całkowita wartość wynieść ma 2,53 mln 
zł, jest już w trakcie realizacji. Inwestycja 
zakłada budowę trzech odcinków drogo-
wych: drogi w Makowiskach, prowadzą-
cej od zjazdu z drogi Osówka-Makowiska 
w  kierunku Kiełpin o  łącznej długości 
ponad 1,15 km z  wykonaniem zjazdów, 
poboczy, przepustów, montażem barier 
energochłonnych oraz oznakowaniem, 
drogi w Kijaszkowie w kierunku stawów 
rybnych o długości 0,845 km z wykona-
niem chodnika, zjazdów, zatoki autobu-
sowej, poboczy, przepustów rurowych 
nad zjazdami oraz oznakowaniem i usta-
wieniem wiaty autobusowej, a także cią-
gu komunikacyjnego ulic Strumykowej 
i Słowackiego w Czernikowie o długości 
prawie 0,75 km z  wykonaniem chodni-
ków, zjazdów, poboczy, barier wygradza-
jących, progu zwalniającego oraz mo-
dernizacją oświetlenia i  oznakowaniem. 
 Prace budowlane trwają także w wy-
niku powzięcia inwestycji „Moderni-
zacja drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w  technologii nawierzchni bi-
tumicznej realizowanej dwuwarstwo-
wo, składającej się z  warstwy wiążącej 
i  ścieralnej o  minimalnej łącznej gru-
bości warstw 6 cm do długości 1200 
m w  obrębie geodezyjnym: Steklin cz. 
dz. nr 205”, współfinansowanej w  ra-
mach środków pochodzących z  tytułu 
wyłączenia gruntów z  produkcji rolnej. 
Modernizacja obejmuje odcinek drogi 
gminnej Nr 101133C w  Ograszce – od 
drogi powiatowej Walentowo-Osów-
ka. Wartość zadania to 608,5 tys. zł 
przy wsparciu w  kwocie do 200 tys. zł.
 Po wybudowaniu obiektu użyteczno-
ści publicznej przez jednostkę samorzą-
du naturalną koleją rzeczy jest podjęcie 
starań o pozyskanie wyposażenia. Wobec 
tego gmina Czernikowo w odpowiedzi na 
ogłoszony w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich konkurs złożyła 

dwa wnioski, które merytorycznie zosta-
ły już zatwierdzone przez Lokalną Grupę 
Działania Gmin Dobrzyńskich Region 
Południe oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 Pierwszy z  nich dotyczy wyposa-
żenia oddanej już do użytku świetlicy 
wiejskiej w Czernikowie, na którą ada-
ptowana została w ubiegłym roku remi-
za OSP. W  ramach projektu zakupione 
zostaną stoły i  krzesła, regał, szafy go-
spodarcze i  świetlicowe, dwie witryny 
chłodnicze, kuchnia gazowa i  taboret 
gazowy oraz zestaw obiadowo-kawowy 
dla 150 osób. Całkowita wartość pro-
jektu to 33 899,72 zł, a  wnioskowana 
kwota pomocy – 22 048,60 zł, co sta-
nowi 80 % kosztów kwalifikowalnych.
 Drugi wniosek dotyczy wyposaże-
nia Centrum Integracji Kulturalnej. 
Projekt zakłada zakup stołów świetli-
cowych, krzeseł, biurek komputero-
wych z  krzesłami obrotowymi, szaf go-
spodarczych i  świetlicowych, zestawu 
obiadowo-kawowego na sto osób oraz 
sprzętu multimedialnego: telewizora, 
projektora, zestawu nagłośnieniowego, 
kina domowego, dwóch mikrofonów 
i  lustrzanki cyfrowej. Przedsięwzię-
cie warte jest 26 987,39 zł z  dofinan-
sowaniem na poziomie 17 552,78 zł.
 Odpowiednio wyposażony obiekt sta-
nowić będzie kulturalne centrum gminy 
i   pozwoli na organizację spotkań spo-
łeczności lokalnej, szkoleń, warsztatów 
tematycznych, przedstawień, insceni-
zacji, konferencji, meetingów okolicz-
nościowych i  akademii. Analogiczne 
możliwości zaoferuje czernikowska 
świetlica, co sprawi, że warunki loka-
lowe w  zakresie realizowania wszelkich 
inicjatyw będą więcej niż zadowalające.
 Nie można zapomnieć o  świe-
tlicy w  Steklinku, której wyposa-
żenie jest obecnie przedmiotem 
unijnej weryfikacji. W  ramach wnio-
skowanego projektu zakupione zosta-
ną stoły świetlicowe, krzesła, biurka 
komputerowe, szafy gospodarcze, sto-
ły do tenisa, gry w  bilard i  piłkarzyki 
oraz telewizor i  aparat fotograficzny.

P.P.
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Czernikowo po raz czwarty z rzędu wśród 
najlepiej zarządzanych gmin w Polsce!
 Tegoroczna edycja Rankingu Samorządów, 
przeprowadzonego przez „Rzeczpospolitą”, oka-
zała się kolejnym dużym sukcesem gminy Czer-
nikowo, która w zestawieniu II etapu konkursu 
na niemal 1600 polskich gmin wiejskich zajęła 
najwyższą na przestrzeni lat tworzenia rankin-
gu lokatę. Po 82. pozycji przed trzema laty, 67. 
miejscu w 2011 roku i 70. w roku ubiegłym tym 
razem zanotowaliśmy awans na 53. lokatę. Po-
nownie wyprzedziliśmy m.in. wszystkie gminy 
sąsiadujące.
 Ranking przeprowadzany jest w dwóch eta-
pach. W  pierwszym wybrano miasta i  gminy, 
które w najlepszy sposób zarządzały swoimi fi-
nansami w latach 2009-2012 i jednocześnie naj-
więcej w tym czasie inwestowały. Punkty przy-
znawano według klucza dziewięciu wskaźników:
•	 dynamiki	wzrostu	wydatków	majątkowych	
(pomniejszonych o środki unijne) w przelicze-
niu na jednego mieszkańca w latach 2009-2012,
•	 wartości	środków	unijnych	w przeliczeniu	na	
jednego mieszkańca, które w latach 2009-2012 
wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta,
•	 zadłużenia	 samorządu	w  stosunku	 do	 do-
chodów w latach 2009 – 2012,
•	 nadwyżki	operacyjnej	w stosunku	do	docho-
dów w latach 2009 – 2012,
•	 dynamiki	wzrostu	dochodów	własnych	w la-
tach 2009 – 2012,
•	 relacji	nakładów	inwestycyjnych	do	przyro-

stu zadłużenia w latach 2009 – 2012,
•	 dynamiki	wzrostu	wydatków	ogółem	na	jed-
nego mieszkańca w wybranych działach w po-
szczególnych latach 2009 – 2012,
•	 transportu	i łączności
•	 ochrony	środowiska.
 Drugi etap, do którego zakwalifikowa-
no 250 najlepszych gmin wiejskich, poszerzał 
kryteria o  kolejne kwestie, m.in. liczbę zło-
żonych wniosków o  unijne dofinansowania, 
wydatki mieszkaniowe w  przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca, liczbę nowych podmiotów 
gospodarczych, współpracę z  jednostkami 
pomocniczymi, wspieranie rozwoju przed-

siębiorczości i  inicjatywy w  ramach PPP.
 Intensyfikacja działań mających na celu po-
zyskiwanie środków unijnych w połączeniu z ra-
cjonalnie opracowanym budżetem i słusznymi 
inwestycjami znalazła odzwierciedlenie w  ran-
kingu obejmującym cały kraj. Wynik gminy 
Czernikowo to powód do dumy tym bardziej, że 
o zajętym miejscu świadczyły nie opinie i wybór, 
a fakty i wskaźniki jednoznacznie potwierdzające 
tempo rozwoju i dobrą kondycję naszej gminy.
Wyniki konkursu dostępne są na portalu rp.pl 
oraz zostały zamieszczone w specjalnym dodat-
ku do papierowej wersji gazety.

P.P.

 Kolejnym zadaniem jakie realizuje Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Czernikowie na mocy 
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 o wspieraniu i 
systemie pieczy zastępczej jest funkcja  asystenta 
rodziny.
  Asysta rodzinna to pomoc świadczona na 
rzecz rodziny przez przygotowanego profesjo-
nalistę, planowana i realizowana razem z rodzi-
ną we współpracy z innymi profesjonalistami, 
takimi jak: pracownik socjalny, pedagog, kura-
tor, osoba koordynująca działania asystentów 
rodzinnych - stosownie do zidentyfikowanych 
potrzeb i problemów tej rodziny. Rolą asy-
stenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z 
różnych powodów nie są w stanie w sposób 
akceptowany społecznie pełnić prawidłowo 
swoich funkcji.
Celem pracy asystenta rodzinnego jest:
•	 pomoc	we	wzmacnianiu	rodziny	i	wzbudze-
nie motywacji członków rodziny do rozwiązy-
wania problemów i realizacji nałożonych celów,
•	 pomoc	 w	 rozwiązywaniu	 podstawowych	

problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
•	 wsparcie	 w	 rozwiązywaniu	 dominujących	
problemów psychologicznych u członków ro-
dziny,
•	 tworzenie	 warunków	 do	 wzrostu	 umiejęt-
ności wychowawczych rodziców i rozwiązanie 
podstawowych problemów opiekuńczo-wycho-
wawczych,
•	 tworzenie	warunków	do	wzrostu	umiejętno-
ści społecznych i aktywności społecznej rodziny,
•	 motywowanie	 do	 podnoszenia	 kwalifikacji	
zawodowych dorosłych członków rodziny oraz 
ich aktywności zawodowej
Do zadań asystenta rodziny należy w szczegól-
ności:
•	 udzielanie	 pomocy	 rodzinom	 w	 poprawie	
ich sytuacji życiowej, w tym  w zdobywaniu 
umiejętności prawidłowego prowadzenia go-
spodarstwa domowego,
•	 prowadzenie	 poradnictwa,	 edukacji	 oraz	
udzielanie informacji rodzinom na temat róż-
nych form pomocy świadczonych przez właści-

we instytucje rządowe, samorządowe oraz orga-
nizacje pozarządowe,
•	 motywowanie	członków	rodziny	do	podno-
szenia kwalifikacji zawodowych
•	 prowadzenie	dokumentacji	dotyczącej	pracy	
z rodziną,
•	 monitorowanie	funkcjonowania	rodziny	po	
zakończeniu pracy z rodziną, 
•	 sporządzanie	na	wniosek	sądu	opinii	o	rodzi-
nie i jej członkach,
•	 współpraca	z	jednostkami	administracji	rzą-
dowej i samorządowej, właściwymi organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi podmiotami i 
osobami specjalizującymi się w działaniach na 
rzecz dziecka i rodziny,  
•	 współpraca	z	zespołem	interdyscyplinarnym	
lub grupą roboczą , o których mowa w art. 9a 
ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmio-
tami, których pomoc przy wykonywaniu zadań 
uzna za niezbędną.

M.S.

Kim jest asystent rodziny? 
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 Człowiek uczy się przez całe życie i nie 
musi to oznaczać wyłącznie wyciągania 
wniosków z  własnych doświadczeń. Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, którego filię 
w  Czernikowie planuje utworzyć bydgo-
ska Wyższa Szkoła Gospodarki, jawi się 
jako wielka atrakcja i szansa na wzmożenie 
aktywności przez starszych mieszkańców 
gminy. Spotkanie informacyjne odbyło się 
12 września 2013 roku w Centrum Integra-
cji Kulturalnej w Czernikowie.
 Kierująca przedsięwzięciem Katarzy-
na Dołhun z  WSG przybliżyła zebranym 

seniorom zasady funkcjonowania uczelni; 
opisała to, jak niewielkim kosztem można 
się edukować, integrować, bawić i rozwijać. 
Uniwersytet oferuje osiem wykładów w se-
mestrze przy opłacie za studenckie półrocze 
w wysokości 50 zł (w kolejnych semestrach 
słuchacze sami będą proponować interesu-
jącą ich tematykę wykładów). Oprócz tego 
uczelnia oferuje szeroki wachlarz kursów 
(językowych, komputerowych, rekreacyj-
nych) i  wyjazdów (często zagranicznych 
i darmowych), jeśli tylko znajdą się chętni. 
 Uczestnicy spotkania otrzymali broszu-

ry informacyjne i deklaracje przystąpienia 
do projektu, które do 7 października 2013 
roku należy złożyć u  Przemysława Pujera 
(Urząd Gminy, pokój nr 27 – tam też pozo-
stali zainteresowani mogą odebrać wzory 
deklaracji). Planowana inauguracja roku 
akademickiego planowana jest na 24 paź-
dziernika 2013 roku.
 Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-
nych do udziału w przedsięwzięciu (nie ma 
limitów wiekowych). Żyjmy stokrotnie!

Na naukę nigdy nie jest za późno – spotkanie informacyjne 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
– eInclusion w gminie Czernikowo 

– krok w przyszłość” 
 Realizowana przez gminę Czernikowo infor-
matyczna inwestycja zapewnia dostęp do szero-
kopasmowego Internetu czterdziestu rodzinom, 
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z  po-
wodu trudnej sytuacji materialnej lub niepeł-
nosprawności, oraz edukacyjnym jednostkom 
organizacyjnym Urzędu Gminy, a  więc pięciu 
szkołom podstawowym, czernikowskiemu Ze-
społowi Szkół, świetlicy w Steklinku oraz dwóm 
bibliotekom. W  ramach Osi Priorytetowej 8. 
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie in-
nowacyjności gospodarki Działania 8.3. Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka z dofinansowania korzysta projekt „Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclu-
sion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”. 
Kwota wsparcia stanowi 85% wartości inwestycji.
 Czterdzieści gospodarstw domowych z tere-
nu gminy Czernikowo – to grupa beneficjentów 
ostatecznych projektu. Reprezentanci rodzin zo-
stali przeszkoleni z zakresu obsługi komputera 
oraz korzystania z sieci internetowej, następnie 
otrzymali sprzęt komputerowy. Sygnał interne-

towy dostarczany jest przez firmę Kujawsko-
-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. Dziesięć 
placówek edukacyjnych zostało wyposażonych 
w  nowoczesne zestawy komputerowe z  dostę-
pem do szerokopasmowego Internetu. Bezprze-
wodowa sieć teleinformatyczna zapewnia dostęp 
do Internetu w  niemal wszystkich zakątkach 
gminy; nawet tam, gdzie do tej pory nie było moż-
liwości technicznych dla sieci światłowodowych.
 Grupą docelową były gospodarstwa do-
mowe z terenu gminy Czernikowo, które speł-
niały kryteria upoważniające do otrzymania 
wsparcia. Jednym w  nich było kryterium do-
chodowe oparte na ramach systemu świadczeń 
rodzinnych. Kolejne to kryterium wielkości 
gospodarstwa domowego (co najmniej cztery 
osoby) oraz kryterium wykluczenia cyfrowego 
(brak dostępu do Internetu). Kryteria poziomu 
drugiego, których spełnienie znacznie przybli-
żało gospodarstwa do znalezienia się w gronie 
czterdziestu beneficjentów ostatecznych, to 
kryterium dochodowe oparte na ramach syste-
mu pomocy społecznej, co najmniej troje dzie-
ci uczących się, orzeczona niepełnosprawność 

jednego z członków rodziny oraz brak sprzętu 
komputerowego. Wszystkie zakwalifikowane 
do udziału w  projekcie gospodarstwa spełniły 
co najmniej trzy z czterech kryteriów drugiego 
rzędu. W ramach zadania do szkół podstawo-
wych trafiło po 20 zestawów sprzętu (razem 
100 zestawów), do Zespołu Szkół – 22 zesta-
wy, do bibliotek i świetlicy – po 6 zestawów, co 
znacznie podniosło poziom informatyzacji 
gminnego szkolnictwa i placówek kulturalnych.
 Celem głównym Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 
jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o in-
nowacyjne przedsiębiorstwa. Cel główny Progra-
mu wychodzi naprzeciw celom stawianym przez 
podstawowy średniookresowy dokument strate-
giczny UE – odnowioną w 2005 roku Strategię 
Lizbońską, której główne założenia to wzrost 
gospodarczy i  zatrudnienie przy zachowaniu 
pełnej zgodności z celami zrównoważonego roz-
woju i Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty.

P.P
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Dożynki gminne 2013
 Pochodem dożynkowym spod Urzędu 
Gminy w  Czernikowie tradycyjnie już roz-
poczęły się obchody gminnych dożynek. 8 
września punktualnie o 12:00 zainicjowano sa-
kralną część uroczystości; sumie dożynkowej 
przewodniczył ks. prałat Tadeusz Lewandow-
ski. Po podziękowaniu Bogu za tegorocz-
ne plony nastąpił przemarsz zdobionego 
bogatymi wieńcami i pocztami sztanda-
rowymi korowodu na plac boiska szkol-
nego przy Zespole Szkół.
 Tym razem dzielenie się dziękczynnymi 
wypiekami nastąpiło jeszcze przed uroczystym 
wręczeniem chleba dożynkowego na ręce 
Wójta Zdzisława Gawrońskiego, Przewodni-
czącej Rady Gminy Jadwigi Padlewskiej oraz 
Zastępcy Wójta Dariusza Zagrabskiego przez 
reprezentację sołecką, a w trakcie powitalnego 
przemówienia Wójta. Kolejne chwile upłynęły 
przy dźwiękach koncertu Gminnej Orkiestry 
Dętej. W trakcie muzycznego występu ostat-
nie przygotowania do wręczenia nagród i wy-
różnień podejmowała komisja konkursowa 
oceniająca wieńce, chleby i dożynkowe kosze 
z owocami, której werdykt kwieciście odczyty-
wał Dariusz Chrobak.
 Występy śpiewacze rozpoczęły najmłodsze 
artystki – podopieczne Małgorzaty Janiszew-
skiej, uczennice Szkoły Podstawowej w Czer-
nikowie – Ewelina Florczak, Klaudia Poko-
rzyńska, Klaudia Korzeniewska, Katarzyna 
Popławska i Martyna Janiszewska, czyli zespół 
„Pikolo”, mimo krótkiej historii odnoszący już 
sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Następnie 
zaprezentowały się wokalistki przyjmujące 
wokalne szlify od Anny Dzwonkowskiej – Jo-
anna Pajkowska oraz młodziutka Julia Król. 
Nie mogło zabraknąć oczywiście lokalnego 
folkloru – o  tradycyjne walory zadbały ze-
społy śpiewacze Koła Gospodyń Wiejskich 
„Jutrzenka” oraz Klubu Seniora „Radość”.
 Kolejna godzina zarezerwowana była dla 
milusińskich. W  świat barwnych historyjek 

i  konkursów zabrał najmłodszych Dziadek 
Jacek z toruńskiego Stowarzyszenia Integracja 
i Współpraca. Po programie przygotowanym 
przez wąsatego animatora na scenę wskoczyły 
tancerki UKS „Feniks” z Obrowa z czerniko-
wiankami w składzie, trenowane przez Beatę 
Knitter-Śliwińską. Zbliżając się do stricte kon-
certowej części programu publiczność rozgrzał 
(w dużej mierze dzięki ognistym tancerkom) 
Jakub Pawłowski z Włocławka. Ostatnim z lo-
kalnych akcentów muzycznych był występ 
obdarzonej mocarnym głosem uczestniczki 
ostatniej edycji „Must Be The Music” – Joan-
ny Kaczmarkiewicz, która zelektryzowała wi-
dzów także i tym razem.
 W  przygotowanej przez organizatorów 
konkurencji sołtysów zwyciężyli liderzy spo-
łeczności z  Czernikowa i  Wygody: w  „biciu 
jaj” Elżbieta Więckowska i Stanisław Kamiń-
ski okazali się skuteczniejsi od Marianny 
Ostrowskiej i  Mirosława Gana oraz Haliny 

Fajfer i  Marka De-
jewskiego. Przygo-
towano również 
konkursy dla od-
ważnych chętnych – 
w  IV Mistrzostwach 
Gminy w  Rzucie 
Gumiakiem Kobiet 
triumfowała Moni-
ka z  Czernikowa, 
dzięki próbie na 
ponad 20 metrów. 
W  męskim druży-
nowym dwuboju 

siłowym (pół minuty pompek + pół minuty 
przysiadów) po dogrywce nieznacznie zwy-
ciężył Tomasz ze Steklinka.
 Po atrakcjach przed- i popołudnia licznie 
zebraną w tym słonecznym dniu publiczność 
spróbowały rozruszać zespoły Master oraz 
Puls, wszyscy jednak wyczekiwali koncertu 
gwiazdy wieczoru – jednego z  najpopular-
niejszych zespołów muzyki disco polo/dance 
coverującego zagraniczne przeboje – grupy 
Cliver. Wokaliści i tancerze stanęli na wysoko-
ści zadania, swym dynamicznym występem 
skutecznie bawiąc widownię. Po zakończe-
niu koncertu nastąpił przygotowany przez 
Grupę Cerber z Golubia-Dobrzynia pokaz 
tańca z ogniem. Dalsza biesiada trwała do 
godziny 24:00.
 Licznie zabrani mieszkańcy gminy i goście 
mogli skorzystać z ogródków piwnych, posi-
lić się grochówką i  grillowanymi specjałami, 
wziąć udział w  konkursach z  atrakcyjnymi 
nagrodami, otrzymać pożywny jogurt i poczę-
stować się przekazanymi przez sadowników 
owocami. Najmłodsi zadomowili się w weso-
łym miasteczku i dmuchanych zamkach, choć 
lunaparkowe atrakcje czekały także na żąd-
nych mocnych wrażeń dorosłych. Przedsię-
wzięcie nie mogło odbyć się bez sponsorskiego 
wparcia. Serdecznie dziękujemy współorgani-
zatorom – Lokalnej Grupie Działania Gmin 
Dobrzyńskich „Region Południe” – oraz po-
niższym darczyńcom:
 Do zobaczenia w przyszłym roku – oby 
równie obfitym w plony!

P.P
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Dożynki Parafialne w Mazowszu

 Mazowieckie dożynki parafialne w  formie 
mszy dziękczynnej organizowane są corocz-
nie. Tym razem obchody rolniczego święta 
były jednak wyjątkowe, bowiem po raz pierw-
szy przygotowano świecką część uroczystości. 
 Tradycyjnie o  godzinie 11:30 rozpoczęło 
się nabożeństwo mszalne, celebrowane przez 
proboszcza parafii Mazowsze ks. Zbigniewa 
Kwiatkowskiego. Wierni podzielili się dożyn-
kowym chlebem, który – tak jak wieńce i ko-
sze owoców – przygotowane zostały przez 
poszczególne sołectwa. O  godzinie 13:00 
przykościelne place parkingowe wypełniły się 
dożynkowiczami. Wśród gości dostrzec moż-
na było Wójta Gminy Czernikowo Zdzisława 
Gawrońskiego, który wspomógł organizatorów 
ufundowaniem 500 porcji kiełbasy oraz wy-
pożyczeniem nagłośnienia i  namiotów, Wójta 
Gminy Ciechocin Jerzego Cieszyńskiego, który 
zapewnił grochówkę, Przewodniczącą Rady 
Gminy Czernikowo Jadwigę Padlewską oraz 
radnych obu gmin wchodzących w skład parafii.
 Tłumnie zebrani, pomimo grożącej desz-
czowym palcem pogodzie, widzowie mogli 
wysłuchać koncertu czernikowskiej Gminnej 
Orkiestry Dętej, występów Osieckiej Kapeli Lu-
dowej im. Kamińskich i Joanny Kaczmarkiewicz 
oraz obejrzeć muzyczno-słowne przedstawienie, 

przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. mjr H. Sucharskiego. Na najmłodszych 
czekał dmuchany zamek, trampolina, samocho-
dzik, wata cukrowa, lody i możliwość zrobienia 
sobie zdjęcia w zabytkowym motocyklu, na nie-
co starszych – karkówka, piwo i asfaltowy par-
kiet, na wkroczenie na który muzycznie zachęcał 
zespół Helios. Na każdym ze stołów smakoszy 
wabiły rozmaite ciasta, chleb ze smalcem, ogórki 
i wędliny. Ponadto stoisko firmy Avon oferowało 
loterię, w której wygrać można było kosmetyki.
 Jedną z  atrakcji był I  Amatorski Konkurs 
Tańca. Jury w  składzie ks. Zbigniew Kwiat-
kowski, Mariola Ciechacka i  Beata Bolewska 
miało niełatwe zadanie wyłonienia najlepszych 
trzech par spośród dziesięciu, na które czekały 
pamiątkowe trofea. Ostatecznie zwyciężyli Bo-
żena i Janusz Wojciechowscy z Mazowsza-Par-
celi. Pogoda była wyjątkowo łaskawa i dopiero 
po godzinie 18:00 straciła cierpliwość, czym 
skróciła nieco dożynkowa zabawę, ale z  pew-
nością nie przyczyniła się do jej niepowodzenia.
 Przedsięwzięcie nie mogło opierać się wyłącz-
nie na czystych chęciach komitetu organizacyjne-
go i księdza proboszcza. Serdecznie podziękować 
należy tym, których zaangażowanie i  wspar-
cie umożliwiło wspólną, dożynkową zabawę.
Komitet Organizacyjny pragnie serdecz-

nie podziękować:
1. Gminie Czernikowo,
2. Gminie Ciechocin,
3. Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej,
4. Sołectwu Mazowsze-Parcele,
5. Sołectwu Mazowsze.
Firmy i sponsorzy prywatni:
6. Auto Handel Jarosław Witkowski,
7. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL 
PLAST Elżbieta Kowalska,
8. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
EKOMAR Marek Chylicki,
9. DOMEX Teresa i Ryszard Chlebowscy,
10. Firma Handlowo Usługowa MEROL Beata 
i Wojciech Pietruszewscy,
11. Wiejska Spółdzielnia Handlowo – Usługowa 
w Czernikowie,
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Mazowszu,
13. Skup sprzedaż zwierząt rzeźnych ANIMALS 
Grzegorz Jurak,
14. Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
Mariusz i Wojciech Pawłowscy,
15. Maria i Zbigniew Błaszkiewicz,
16. Transport Samochodowy Marek Kowal-
kowski,
17. Usługi Transportowe Przemysław Wilczak,
18. Zakład Pogrzebowy Marcin Ziółkowski,
19. Agnieszka i Andrzej Gogolińscy Sklep Spo-
żywczy,
20. Zbigniew Siekierski,
21. Stanisław Fordoński.
 Ogromne podziękowania należą się pozosta-
łym sołectwom parafii Mazowsze, mazowieckim 
strażakom za nieoceniony wkład pracy w przy-
gotowanie placu, Gminnemu Zakładowi Komu-
nalnemu, Straży Gminnej, Gminnej Orkiestrze 
Dętej, Dyrektor Szkoły Podstawowej w  Ma-
zowszu oraz uczniom i nauczycielom za piękne 
dekoracje, Szkole Podstawowej w Czernikowie 
za wypożyczenie części sprzętu oraz wszystkim 
tym, którzy inicjatywą, pomysłowością i ciężką 
pracą przyczynili się do organizacji dożynek.
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„Na wiele spraw trzeba reagować na bieżąco”
Rozmowa z Dariuszem Zagrabskim, zastępcą wójta gminy Czernikowo

 „Dwa Słowa”: Mijają trzy lata od dnia, w któ-
rym został Pan zastępcą wójta. Czy nie tęskni 
Pan za atmosferą szkoły i uczniami, czy eduka-
cyjna misja wciąż się w Panu tli?
Dariusz Zagrabski: Kilkanaście lat pracy na-
uczycielskiej zawsze pozostaje w  pamięci, ale 
nie nazwałbym tego tęsknotą, może „nutką no-
stalgii”, szczególnie w okresie wakacji. Zresztą ja 
z  zawodu nadal jestem nauczycielem. Bywam 
w  szkołach, często rozmawiam z  nauczyciela-
mi i uczniami. Pracując w urzędzie, jeszcze do-
kładniej poznałem problemy gminnej oświaty. 
Zapewniam, że na obecnym stanowisku też 
w pewnej formie realizuję misję edukacyjną.
„DS”: Gdy obejmował Pan funkcję, praca ta 

była dla Pana nowością - dziś sytuacja z pewno-
ścią wygląda zupełnie inaczej. Czy zakres Pana 
obowiązków bywa przytłaczający, czy w  dużej 
mierze Pana praca polega na inicjatywie w kre-
owaniu zadań gminy?
D.Z.: Każdy dzień mojej pracy w dużej mierze 
jest inny i często trudno przewidzieć, jak będzie 
wyglądał, z jakimi ludzkimi problemami się spo-
tkam, czy nie będzie służbowego wyjazdu  lub 
spotkania. Na wiele spraw trzeba reagować na 
bieżąco. Z natury źle się czuję, jak nic nie robię.  
Moje dotychczasowe doświadczenia zawodo-
we i pozazawodowe pozwalają mi nie czuć się 
przytłoczonym obowiązkami. Nowych rzeczy 
się uczę. Jak czegoś nie wiem, to pytam innych. 
Wiem, że błędne decyzje powodują skutki, więc 
staram się ich uniknąć. Mam możliwość do-
kształcania się. Ocenę mojej inicjatywy w kre-
owaniu zadań gminy pozostawiam wójtowi, 
radnym i społeczeństwu.
„DS”: Czy sposób funkcjonowania Urzędu 
Gminy pokrył się z  Pana przewidywaniami 
i oczekiwaniami?
D.Z.: Częściowo tak, chociaż niektórych aspek-
tów nie przewidywałem. Takiej ilości indywidu-
alnych problemów ludzi szukających w urzędzie 
pomocy np. pracy, porady prawnej. Problemem 
jest często brak spójności prawa, co czasami 
powoduje niezrozumienie  takich, a nie innych 
decyzji urzędu.
„DS”: Czy jest Pan zadowolony z tempa rozwo-
ju gminy i jego kierunków w obecnej kadencji 
Wójta i Rady Gminy?

D.Z.: Z tempa rozwoju jestem zadowolony, cho-
ciaż zawsze chciałoby się bardziej. Nasze osią-
gnięcia znalazły odzwierciedlenie w ogólnopol-
skich rankingach samorządów. Należy pamiętać, 
że gmina w planach inwestycyjnych zależna jest 
też od innych instytucji, które wspierają dofinan-
sowaniem nasze projekty. Nie mamy wpływu na 
to, że na daną inwestycję są środki, a na inną ich 
pozyskać nie można. Myślę, że ta kadencja władz 
gminy jest bardzo prorozwojowa, co zresztą było 
priorytetem od jej początku. Chcę podkreślić, że 
w tych działaniach duże znaczenie ma sprawne 
i skuteczne działanie licznej grupy urzędników 
oraz radnych wspierających działania władz 
gminy.
„DS.”: Jest Pan aktywnym działaczem sporto-
wym steklińskiego klubu LZS. Czy kierowanie 
drużyną to ulubiona forma relaksu, czy w wol-
nym czasie lubi pan robić coś jeszcze?
D.Z.: Jeżeli chodzi o moją działalność w klubie, 
to tego relaksu nie jest za dużo. Więcej jest pracy 
organizacyjnej, nerwówki meczowej, ale to już 
taka dola społeczników. Bezpośrednio drużyną 
kierują już następcy. Cieszę się, że w Steklinie coś 
się dzieje, powstały boiska, place zabaw. Miesz-
kańcy w sporej grupie przychodzą na mecz. Inne 
obowiązki pozazawodowe powodują, że tego 
wolnego czasu nie mam zbyt dużo. Poświęcam 
go żonie, dzieciom, pracom domowym i  na 
działce oraz czytaniu publicystyki. Staram się 
jednak zachować prywatność mojej rodziny. Nie 
bardzo przepadam za imprezami masowymi.

P.P.

Pracowite wakacje w Parafii Czernikowo
 Wakacje, jak wszyscy wiemy, są czasem wypoczynku, utęsknionych wy-
jazdów i  relaksu. Jednak działający w  parafii Czernikowo Zespół Chary-
tatywny nie zawiesił na ten okres swej działalności. W pierwszych dniach 
lipca ogłosiliśmy akcję „Wyprawka dla ucznia”, która polegała na zbiórce 
przyborów szkolnych w  wyznaczonych miejsca na terenie naszej parafii. 
W ostatnim tygodniu sierpnia podsumowaliśmy całe działanie i okazało się, 
że kolejny raz mieszkańcy okazali bardzo dużą pomoc ludziom potrzebują-
cym, gdyż udało się przygotować wyprawkę do szkoły dla 30 dzieci.
 Kiedy zakończyło się jedno przedsięwzięcie - już niecierpliwie czekali-
śmy na kolejne. 1 września już po raz czwarty do Czernikowa przyjechał 
krwiobus, aby zebrać cenny dar dla osób potrzebujących krwi. Ostatnia 
niedziela przyniosła rekordowy jak do tej pory wynik, ponieważ 55 osób 
oddało krew.
 W imieniu własnym oraz ludzi potrzebujących bardzo serdecznie dzię-
kujemy za każdy dar serca, zapraszając jednocześnie do współpracy przy 
kolejnych akcjach!

Rafał Rutkowski
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„Dwa Słowa”: Jako radny reprezentuje Pan 
okręg Osówki – okręg bardzo rozległy terytorial-
nie i  liczebny. Od lat wykazuje Pan aktywność 
w społeczności lokalnej – w jaki sposób udało 
się Panu przekonać do siebie wyborców w tym 
przypadku? 
Ludwik Lewandowski: Rzeczywiście okręg 
Osówka jest okręgiem rozległym, skupiającym 
cztery sołectwa: Osówka, Makowiska, Pokrzyw-
no i Skwirynowo. Ale tu się urodziłem i wycho-
wałem, znam osobiście mieszkańców oraz ich 
potrzeby i problemy. Ponadto wychodzę z zało-

żenia, że jeżeli można komuś pomóc to należy to 
zrobić. Myślę, że wyborcy oddając na mnie swój 
głos docenili moje doświadczenie i zaangażowa-
nie w pracę dla społeczności lokalnej.
„DS”: W  strukturach rady reprezentuje Pan 
klub „Odnowa i  Gospodarność”. Czy uważa 
Pan, że jako grupa jesteście bardziej „języczkiem 
u wagi”, który de facto decyduje o większości, czy 
jako najmniejszemu klubowi trudniej przeforso-
wać Wam własne pomysły? 
L.L.: Działając w Radzie Gminy nie jest ważne 
jaki klub się reprezentuje, tym samym na drugi 
plan odsuwa się politykę. Nas radnych interesuje 
przede wszystkim efektywna gospodarka i wy-
chodzenie naprzeciw potrzebom mieszkańców 
Gminy. Zatem dobry pomysł ma zawsze szanse 
na realizację.
„DS”: Czy sposób funkcjonowania Rady Gmi-
ny w obecnej kadencji pokrył się z Pana przewi-
dywaniami i oczekiwaniami?
L.L.: W mojej ocenie praca Rady Gminy prze-
biega właściwie, chociaż tak wiele chciałoby się 
zrobić. Niestety największym ograniczeniem są 
pieniądze. Bogate samorządy mogą realizować 
ambitne i duże inwestycje, natomiast my zmie-
niamy rzeczywistość na miarę naszych możli-
wości. Ale każdy obiektywnie patrząc na naszą 
Gminę powinien zauważyć pozytywne zmiany.
„DS”: Jakie potrzeby mają mieszkańcy okręgu, 

który Pan reprezentuje? Do czego dąży Pan dla 
swoich wyborców?
L.L.: Potrzeby mieszkańców okręgu Osówki 
są duże. Wychodząc im na przeciw staram się 
przeforsować w Radzie Gminy inwestycje, które 
przyniosą wymierne korzyści mojej społeczno-
ści. Mam tu na myśli remonty i budowę dróg 
lokalnych, jak również powstanie nowych placó-
wek kulturalnych. Czas i możliwości finansowe 
Gminy pokażą ile z tych zamierzeń uda się jesz-
cze zrealizować.
„DS.”: Czy funkcja radnego daje spore możli-
wości w kwestii rozwoju obszarów zamieszkiwa-
nych przez własnych wyborców, czy trudno jest 
efektywnie wykorzystać fakt zasiadania w  Ra-
dzie?
L.L.: Oczywiście, że funkcja radnego daje moż-
liwości wpływu na rozwój mojego okręgu. Za-
siadając w Radzie Gminy mam obowiązek dbać 
o  własną społeczność, chciałbym podkreślić, 
że nasza Gmina wykorzystuje znacznie więcej 
środków unijnych niż gminy ościenne. Gmina 
Czernikowo przeznacza około 30 % budżetu 
gminy na inwestycje lokalne, dla porównania 
w  innych gminach inwestycje stanowią około 
5-10 %. Staram się aby moje uczestnictwo w Ra-
dzie gminy przekładało się na konkretne inwe-
stycje w moim okręgu jak i w całej Gminie.

P.P.

„Największym ograniczeniem są pieniądze”
Rozmowa z Ludwikiem Lewandowskim, radnym gminy Czernikowo

„Przez aktywność do integracji 
w gminie Czernikowo” – edycja 2013

 Do końca realizacji projektu systemowe-
go w  2013 roku pozostają 3 miesiące. Projekt 
współfinansowany jest przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priory-
tet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
i  upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej.
 Celem projektu jest przeciwdziałanie wy-
kluczeniu społecznemu i  marginalizacji osób 
i  rodzin korzystających z  pomocy społecznej. 
Działaniami projektu objętych zostało 37 osób  - 
są to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, 
zameldowane na terenie gminy Czernikowo, ko-
rzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bę-
dące w wieku aktywności zawodowej (spełnia-
jące podstawowe kryteria udziału w projekcie).
 Uczestnicy projektu realizują nastę-

pujące działania:
1) 11 bezrobotnych kobiet skierowanych zosta-
ło w ramach kontraktu socjalnego do uczestnic-
twa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, 
gdzie realizują indywidualny program zatrud-
nienia socjalnego trwający 6 miesięcy (zajęcia 
obejmowały kurs integracyjny, kurs interperso-
nalny, kurs aktywnego poruszania się po rynku 
pracy, teoretyczne szkolenie zawodowe, aktual-
nie trwa praktyczna   nauka zawodu);
2) 18 matek opiekujących się niepełno-
sprawnymi dziećmi skierowanych zostało 
do uczestnictwa w  zajęciach Klubu Integra-
cji Społecznej odbywających się na terenie 
gminy Czernikowo przez okres 6 miesięcy 
(zajęcia obejmują szkołę rodzica, zajęcia in-
tegracyjno-wzmacniające oraz poradnic-
two dostosowane do potrzeb uczestniczek);

3)  8 kobiet, w  rodzinach których występuje 
bezradność w  sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych i prowadzeniu gospodarstwa domo-
wego, zwłaszcza z rodzin, gdzie występują zło-
żone problemy w  prawidłowym sprawowaniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz gdzie 
istnieje podejrzenie występowania elementów 
przemocy, objętych zostało Programem Ak-
tywności Lokalnej (zajęcia obejmują spotkania 
grupy wsparcia, doradztwo zawodowe, szkołę 
rodzica oraz asystenturę rodzinną dla jednej  ro-
dziny). 
 Osoby realizujące Program Aktywności Lo-
kalnej wraz z dziećmi uczestniczyły w wyjeździe 
integracyjnym do JuraParku w Solcu Kujawskim 
w dniu 12 września 2013 r.

M.S.
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 Szanowni Państwo!
 Reprezentowanie naszej Gminy, Powiatu, 
Województwa i Kraju na Światowych Finałach 
Konkursu Odyseja Umysłu było dla nas zaszczy-
tem! Stało się to za Państwa przyczyną! Daliście 
nam rzecz bezcenną – wiarę w  ludzką, bezin-
teresowną pomoc i  życzliwość. Dzięki Waszej 
ofiarności i  zrozumieniu nasza czernikowska 
drużyna mogła podjąć rywalizację z 64 druży-
nami z całego świata, a wywalczone 14. miejsce 
jest naszą dumą!
Sponsorzy wyjazdu oraz osoby, które okazały 
życzliwość, zrozumienie i pomoc:
1. Urząd Gminy w Czernikowie
2. Urząd Marszałkowski Województwa Ku-
jawsko - Pomorskiego
3. Stowarzyszenie Czyż-nie, Czernikowo
4. Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego 
w Czernikowie
5. Starostwo Powiatowe w Toruniu
6. Wojewoda Kujawsko – Pomorski
7. Bogumiła i Jerzy Zgliniccy, Czernikowo
8. Julia Rules, Daniel Kaleta, Grudziądz
9. Bresse Pol SP. z o.o. , Toruń 
10. B.A.U.S. AT SP. Z O. O. Toruń
11. PPHU ARTRANS Zenon Rumiński, Kono-
topie
12. Janina i Krzysztof Karbowscy, Steklin
13. Miętkiewicz Mirosław – Przetwórstwo Mię-
sne, Tomaszewo
14. Kamila i Marcin Zgliniccy,  Czernikowo
15. Stanisław Chylicki, Czernikowo
16. Urząd Gminy Bobrowniki
17. Wojciech Kwilecki, Warszawa
18. Radosław Jarząbkowski- firma Handlowo-
-Usługowa Tradex-Bud, Czernikowo
19. Kazimiera i Wiesław Podlaszewscy, Czerni-
kowo
20. KBS Centrala, Aleksandrów Kujawski
21. Hanna i Mirosław Graczyk, Makowiska
22. Stanisław i Zofia  Kamińscy,  Czernikowo
23. Radni Gminy Czernikowo
24. Sołtysi Gminy Czernikowo
25. WSHU,  Czernikowo
26. Fundusz socjalny Alicji Grzywińskiej oraz 

opiekunek wyjazdu
27. Anna Woźniczka, Czernikowo
28. Bogusław Sadowski, Toruń
29. Teresa i  Ryszard  Chlebowscy - DOMEX, 
Czernikowo
30. Jolanta Wyborska - Apteka Panaceum, Czer-
nikowo
31. Apator S.A, Toruń
32. THU Konkret Jacek Urbański, Czernikowo
33. Przemysław Sękowski Warsztat Sam., Czer-
nikowo
34. Jan Wyrowiński – poseł PO,
35. Salon Meblowy Stołowski, Czernikowo
36. Elżbieta i Mirosław Nierychlewscy, Czerni-
kowo     
37. Marzena i  Jan Jarosław Żółtowscy- Apteka 
Jan Paweł II, Czernikowo
38. Edu – Inwest Katarzyna i Andrejus  Sivickis, 
Czernikowo  
39. Beata i Dariusz Redmerscy - PPHU EKO-
PAP, Czernikowo  
40. Bank Spółdzielczy w Lipnie
41. Mariola i Andrzej Muchewiczowie, Czerni-
kowo
42. Małgorzata i Wojciech Kaczor, Czernikowo
43. Maciej Lewandowski - Zakład Mechaniczny, 
Toruń
44. Mariola i Marek Pipczyńscy, Kikół
45. Iwona i Wojciech Pipczyńscy- Usługi Trans-
portowe, Toruń
46. PW Paprocki Betoniarnia, Lubicz
47. SKRAW SERWIS -  Joanna i Łukasz  Zglinic-
cy, Czernikowo
48. Marta i Rafał Nowiccy, Rafpol Czernikowo
49. Hanna Tomaszewska, Przedszkole Prywatne 
Alfik, Toruń
50. Jolanta i Jerzy Mielczarkowie, Czernikowo
51. Firma Ryza
52. GAROS POLSKA SP. Z O. O. Bydgoszcz
53. Wiesława i Sławomir Myszkowscy „Bar na 
Rogu”, Czernikowo
54. Waldemar Trześniewski - ABH Biuro Tech-
niczne, Warszawa
55. Małgorzata i Karol Więckowscy FU Bud-Rem.
56. Helena i  Stefan Romanowscy, Zakład Ma-

sarski, Miliszewy 
57. Uczestnicy Balu Charytatywnego dla Ody-
seuszek oraz Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Pod-
stawowej w Czernikowie
58. Zespół muzyczny „Piotr i Paweł” ze Skrzyp-
kowa
59. Proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja 
w  Czernikowie, ks. dr Piotr Siołkowski oraz 
wierni składający ofiary do puszek
60. Czytelnicy  portalu internetowego PITU 
PITU
61. Hanna Niemira – Jurek, Mysłaków
62. Magdalena Kawalec, Warszawa
63. Łukasz Karcz, Korczyn
64. Magdalena Maria Błeńska, Sopot
65. Bartosz Kuczyk, Gdańsk
66. Tomasz Andrzejewski, Poznań
67. Kamila Hanna Wajszczuk, Warszawa
68. Dariusz Samul, Warszawa
69. Dawid Piotrowski, Szczurowa
70. Paweł Hajda, Legionowo
71. Rafał Klisowski, Warszawa
72. Przemysław Ciołak, Starachowice
73. Joanna Teresa Chodorowska, Gliwice
Dziękujemy!
 Na początku sierpnia Odyseuszki z Trener-
kami i prezesem Stowarzyszenia Czyż-nie oso-
biście podziękowały za pomoc Wojewodzie Ku-
jawsko – Pomorskiemu Ewie Mes oraz Staroście 
Touńskiemu Mirosławowi Graczykowi. Odyse-
uszki podczas spotkania miały okazję wręczyć 
pamiątkowe zdjęcie oraz medale dla sponsorów, 
a także podzielić się wrażeniami z wyjazdu. Pod-
czas rozmowy dziewczęta podkreślały, że częścią 
osiągniętego sukcesu  była też życzliwość ludz-
ka, pomoc ze strony Urzędu Marszałkowskie-
go oraz Wójta Gminy Czernikowo Zdzisława 
Gawrońskiego i Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Czernikowie Dariusza Chrobaka.  Pani Wo-
jewoda wraz z  Panem Starostą podziękowali 
wszystkim za godne reprezentowanie naszego 
regionu i życzyli dalszych sukcesów.

Drużyna Odyseuszek

Podziękowania Odyseuszek
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VII Powiatowe Warsztaty 
Przyrodnicze za nami!

 W  dniach 20-21 września 2013 r. 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Osów-
ce Kacper Cichoszewski, Julia Fehlau, 
Miłosz Kozicki i Alicja Szymaniak wraz 
z  opiekunką Anną Podkowską-Fehlau 
uczestniczyli w VII Powiatowych Warsz-
tatach Przyrodniczych, organizowanych 
przez Elżbietę Lewandowską i  Izabelę 
Wyczachowską - nauczycielki Szko-
ły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego 
w Czernikowie we współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym w Toruniu.
 Tegoroczny program warsztatów 
obejmował zagadnienia: rozpoznawanie 

drzew i  krzewów (zajęcia w  Nadleśnic-
twie Dobrzejewice); idea akcji Sprzątania 
Świata (zajęcia w Nadleśnictwie Dobrze-
jewice oraz konkurs na plakat pt.: „Od-
krywamy czysty las”); ekologia, segrega-
cja, recykling (zajęcia w  Czernikowie); 
działalność Koła Łowieckiego „Bażant”- 
akcja „Odnawianie populacji zwierzyny 
drobnej” (zajęcia w  terenie prowadzone 
przez pana Kasprowicza - myśliwego 
z Koła Łowieckiego „Bażant”).
 Z niecierpliwością czekamy na kolej-
ne warsztaty.

Po półwieczu z dziewczynek i chłopców  
 dojrzałe damy i matrony 
 oraz mężczyźni i faceci
 niektórzy nadal w krótkich majteczkach
zmieniliśmy wzrost gabaryty stany cywilne 
 charaktery zapatrywania
dorobiliśmy się dzieci guzów domów 
 radości i zmartwień 
     samochodów chorób uśmiechów 
 garbów i zmarszczek 
 wnuków
przeżyliśmy solidarność  
 i brak solidarności
 stan wojenny  
 byle nie wojnę 
 nadzieje wyborcze
 i powyborcze beznadzieje
pracowaliśmy w szkołach szpitalach sadach 
na budowach polach 
     w transporcie handlu teatrze wojsku lesie
 w kopalni i stoczni
 na drogach na poczcie w warsztatach    
 bankach ochronie
 w barach urzędach firmach
 u rodaków Niemców Włochów Angli-  
 ków i Wikingów
wstępowaliśmy w związki 
 występowaliśmy w telewizji i w gale-  
 riach sztuki
 pisaliśmy wiersze pity i donosy
 malowaliśmy obrazy auta i pokoje
 prowadziliśmy małe i duże biznesy
przeżywamy radości i kłopoty tragedie
 niekoniecznie razem ze sobą
 coś o sobie wiemy   
 coś podejrzewamy
 czasem się widujemy
 niekiedy wymieniamy zdawkowe dzień  
  cześć dobry
ciekawscy słuchamy o swoich wyjazdach 
 wypadkach chorobach autach
 czy radujemy się sukcesami martwimy  
  porażkami 
  czy głodni sensacji słuchamy
nie jesteśmy wspólnotą zorganizowaną ab-
solutną
 a jednak chcieliśmy pobyć kilka godzin  
 razem 
 po ćwierćwieczu z dekadą
pomyślimy co z nas jest stamtąd 
 z budynku na szkolnej
które dobre słowa wychowawców rozkwitły 
 kwieciem barw kształtów myśli
 które złe zakwitły ostami i cierniem
 które przyjaźnie budowały w nas dobre  
 podwaliny do życia
 które doświadczenia
  przenieśliśmy w nasze światy        
                          

 Dariusz Chrobak

Zjazd klasowy 8a8b
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Punktacja końcowa 
- sezon wędkarski 2013
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 W bieżącym sezonie wiele dzieje się w ma-
zowieckim bejsbolu. Zaczęło się mocnym 
akcentem podczas kolejnej edycji majowego 
Pucharu Północy w  Osielsku. Drużyna naj-
starszych zawodników UKS Comets zajęła 2. 
miejsce ulegając jedynie silnej drużynie z Li-
twy, a wygrywając z wszystkimi pozostałymi 
uczestnikami turnieju, m.in. z Feniksami War-
szawa i gospodarzami.
 Drużyny młodszych zawodników rozegra-
ły sparingowe mecze z zaprzyjaźnioną druży-
ną Dębów z Osielska. Najmłodsi z kat. tee ball 
dwukrotnie ulegli przeciwnikowi na wyjeździe 
w Osielsku 14:17 i 21:23, natomiast drużyna 
naszych młodzików (klasy 3 – 5 SP) dwukrot-
nie przegrała (6:8, 1:15) i  dwa razy wygrała. 
Wygrane mecze 10:9 i  12:6 miały miejsce 
w  Mazowszu, gdzie kibicowało nam wielu 
miejscowych sympatyków naszej dyscypliny.
Drużyna młodzików wzięła udział w Mistrzo-
stwach Województw Młodzików, które stano-
wiły eliminacje do Międzywojewódzkich Mi-
strzostw Młodzików (MMM). Wygrywając 
z Bydgoszczą oraz przegrywając z Osielskiem 
Mazowsze zajęło drugie miejsce i  zapewniło 
sobie udział w Finale MMM, który odbędzie 
się z końcem września w Kutnie. Kacper Wi-
tomski z Mazowsza został najlepszym Łapa-
czem Mistrzostw.
 23 czerwca najmłodsi bejsboliści rozegrali 
towarzyski mecz z Osielskiem w Mazowszu. 
Nieprzypadkowo tego dnia zgromadziło się 
wielu kibiców, zwłaszcza tatusiów młodych 
sportowców. Zagraliśmy dla nich z okazji Dnia 

Maratończyk, gość z Texasu i za mocni Litwini

Wicemistrzowie Województwa Kujawsko – Pomorskiego Młodzików w baseballu. 
Od lewej: Krasiński Kacper, Witomski Kacper, Stasiak Marcin, Baranowski Bartłomiej, Tański Jacek, Tejza 
Patryk, Szulc Jakub, Puciński Miłosz, Szwajkowski Robert (trener), Gutmański Bartosz.

Ojca. Po meczu odbył się konkurs Tee Ball 
Home Run Derby, w którym tatusiowie rywa-
lizowali w odbiciu piłki na jak największą odle-
głość. Wygrał reprezentant Mazowsza, tata Mi-
leny Michałkiewicz, Pan Piotr Michałkiewicz 
i to on został Bejsbolowym Tatą Sezonu 2013.
 Jeszcze zanim rozpoczęły się wakacje nasi 
sportowcy spotkali się z  maratończykiem 
z  Czernikowa Panem Tomaszem Pałaszyń-
skim. Na spotkaniu w  pomieszczeniu klu-
bowym Comets rozmawialiśmy na temat 
biegania maratonów, treningów i uprawiania 
sportu. Pozyskane informacje pozwoliły naj-
młodszym dostrzec czym jest samodyscyplina 
i upór w dążeniu do wytyczanego celu.

 Wakacje upłynęły pracowicie zwłaszcza 
dla kat. młodzik, która przygotowywała się 
do MMM. Odwiedził nas także gość z  Te-
xasu. David Moss jest jednym z trenerów na 
Houston Babtist University i  przyjechał by 
porozmawiać na temat nawiązania sportowej 
współpracy szkoleniowej pomiędzy UKS Co-
mets Mazowsze a jego uczelnią. 
 Wkrótce Finały MMM. Zmierzymy się 
tam z  Augustowem, Osielskiem, Kutnem, 
Bydgoszczą i  Warszawą. I  choć drużyna jest 
młoda - wierzymy, że stać nas na dobra grę 
i walkę o podium.

Robert Szwajkowski

 Uczennica Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego 
w Czernikowie Wiktoria Sivickis (11 lat), uczestniczka gmin-
nych zawodów szachowych i zawodniczka Toruńskiego Klubu 
Szachowego, w tym roku po raz drugi zdobyła mistrzostwo po-
wiatu toruńskiego. W  zawodach wojewódzkich zajęła trzecie 
miejsce w swojej kategorii wiekowej i tym samym zakwalifiko-
wała się do Międzynarodowego Konkursu Szachowego w Ko-
walewie Pomorskim i do Mistrzostw Makroregionu w szachach 
klasycznych. 
 Na początku lipca odbył się turniej w  Kowalewie Pomor-
skim, gdzie Wiktoria zajęła szóste miejsce w kat. 11-12 lat na 23 
startujących. Na początku sierpnia odbyły się zawody ogólno-
polskie w Olsztynie w szachach szybkich i błyskawicznych. Na-
sza uczennica startowała z najsłabszej pozycji (57) i z najniższą 
kategorią szachową. W kilkudniowym turnieju rozegrała łącz-
nie 33 mecze z najlepszymi  zawodniczkami w kraju w swojej 
kategorii wiekowej. Wywalczyła III kategorię szachową i prze-
sunęła się w klasyfikacji ogólnej o kilkanaście miejsc.
 Życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym.

M.P., D.C.

Szachy – reprezentantka  szkoły i gminy, powiatu i województwa
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 Kilka minut przed godziną 15:00 roz-
poczęło się pierwsze spotkanie turnieju 
mistrzowskiego w  makao tradycyjnym 
przy stolikach dwuosobowych. Na starcie 
stanęło 12 graczy. Już w swym pierwszym 
spotkaniu porażkę poniósł broniący tytu-
łu Krzysztof Seweryn i choć wygrał dwa 
następne pojedynki, nie ukończył turnie-
ju na medalowej pozycji, podobnie jak 
wicemistrz sprzed roku Jarosław Lorenc.
 W  pierwszym półfinale Andrzej 
Florczak okazał się lepszy od Radosła-
wa Świąteckiego, w  drugim Przemysław 
Pujer poniósł porażkę z  Radosławem 

Stańczykiem, który w  ostatecznym roz-
rachunku wywalczył tytuł mistrzowski. 
W  meczu przegranych półfinalistów 
wygrał Pujer, by potem w  pojedynku 
o „srebro” uporać się z Florczakiem. Nie 
było mu jednak dane po raz piąty wygrać 
czempionatu makao i  musiał zadowolić 
się statuetką Nagrody Specjalnej za naj-
lepszy bilans punktowy.
 Dla Radka Stańczyka nie był to jedyny 
triumf tego dnia, bowiem zwyciężył ona 
także w karcianym Pucharze Lata Heads-
-Up, gdzie w  finale odniósł zwycięstwo 
nad Jarosławem Lorenc.

Wyniki III Mistrzostw 
Gminy Czernikowo 

w Makao Tradycyjnym „1 na 1”:

1. Radosław Stańczyk
2. Przemysław Pujer
3. Andrzej Florczak

4. Radosław Świątecki
5-6. Krzysztof Seweryn

5-6. Jarosław Lorenc
7-8. Mirosław Raciniewski

7-8. Andrzej Laskowski

 P.P.

III MISTRZOSTWA GMINY CZERNIKOWO 
w Makao Tradycyjnym w wariancie „1 na 1” – mamy nowego mistrza

  
  
  
  
         

     W dniu 31 sierpnia odbyło się wyda-
rzenie nieczęsto spotykane: zjazd rocznika 
1963 - klas ósmych „a” i  „b” szkoły pod-
stawowej z  1978 roku. Organizatorami 
przedsięwzięcia byli Anna Woźniczka zd. 
Grzębska i  Dariusz Chrobak (klasa „b”) 
oraz Iwona Graczyk  zd. Waśniewska (kla-
sa „a”). W Niedźwiedzim Jarze spotkali się 

wychowawcy i  byli uczniowie tych klas. 
Udało się przyjechać większości uczniów, 
w  tym Majennie Peters z  Niemiec, naszej 
koleżance malarce. Marzena nie widziała 
prawie wszystkich od 35 lat. Część – nie 
mogąc przyjechać- serdecznie pozdrawiała 
z zagranicy lub z Polski- jak Paweł Szcze-
sny; aktor teatralny, filmowy, dubbingowy. 
 Po odczytaniu listy obecności przez na-
szych nauczycieli oraz 
podziękowaniach dla 
wychowawców: Marii 
Studzińskiej i  Józe-
fa Kaczorowskiego, 
uczczono półwieczne 
zmagania z  życiem. 
Były chwile wspo-
mnień, prezentacje 
zdjęć ze szkoły i klasy 
lat 70-tych, wiersz po-
ety o  zjeździe i  oko-

licznościowe rymowanki o  wszystkich, 
dowcipy, wspólne śpiewy, rozmowy, tańce 
i spacer na grodzisko - miejsce po grodzie 
kasztelańskim w Steklinie z X-XII w.
 Oczywiście ze wszystkimi nie byliśmy 
w stanie się nagadać. Nie wiemy kiedy mi-
nęło dziesięć godzin pełnego uroku spo-
tkania dawnych koleżanek i kolegów.

I.W., A.W.,  D.C.

Zjazd klasowy czernikowskiej podstawówki
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