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Wysoka lokata Gminy Czernikowo
w rankingu inwestycyjnym Wspólnoty

S

amorządowe czasopismo „Wspólnota” specjalizuje się w przygotowywaniu szeregu rankingów,
w których oceniane są samorządy. W klasyfikacji dotyczącej inwestycji w infrastrukturę techniczną wysokie miejsce
zajęła Gmina Czernikowo.
W skali 1571 gmin wiejskich naszej
jednostce udało się zająć 104 miejsce.
Istotność zajętej lokaty najlepiej zobrazować może fakt, iż wyżej uplasował się tylko jeden kujawsko-pomorski samorząd.
Analizując wcześniejsze rankingi i miejsca Gminy Czernikowo warto zwrócić

uwagę na spory inwestycyjny przeskok,
jaki miał miejsce w latach 2005-2007
w stosunku do wcześniejszych. W trzech
pierwszych rankingach, obejmujących
lata 2001-2005, Gmina Czernikowo
zajmowała odległe pozycje, w drugim
tysiącu zestawienia (z 1465 miejscem
w roku 2005). Od 2008 roku plasujemy
się w pierwszej dwusetce (z wyjątkiem
rankingu 2010) i ścisłej czołówce gmin
wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, a tegoroczna pozycja jest najwyższą w historii zestawienia.
Metoda obliczania wskaźników rankingu inwestycyjnego jest od lat taka
sama. Pod uwagę brane są te inwestycje,
które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej i koncentrują się
w trzech działach:
– transport (przede wszystkim remonty

i budowa dróg administrowanych przez
samorządy, ale także tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym),
– gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie
ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie
ulic itp.),
– gospodarka mieszkaniowa.
Pod uwagę brane są wydatki wyrażone w cenach stałych z 2012 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat.
Wyniki rankingu to kolejne już potwierdzenie inwestycyjnej aktywności,
jaką, pomimo ograniczonych możliwości,
przejawia Gmina Czernikowo. Rozwój
inwestycyjny stał się wizytówką samorządu, a kolejne klasyfikacje rzeczowo odzwierciedlają zaangażowanie w rozwój.

P.P.

Spotkanie organizacyjne
III Kongresu Dobrzynian

II edycja naboru wniosków z zakresu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo

21 listopada w Urzędzie Gminy w Czernikowie miało miejsce pierwsze spotkanie
organizacyjne III Kongresu Dobrzynian,
który odbędzie się w dniach 9-10 lipca 2014
roku w Czernikowie.
Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi
Dobrzyńskiej. Kongresy organizowane są
co pięć lat w jednej z gmin dobrzyńskich
– w przyszłym roku zaszczytu goszczenia
Dobrzynian dostąpi gmina Czernikowo.
Projekt jest wspaniałą okazją do jednoczenia ludzi i środowisk związanych z Ziemią
Dobrzyńską, którzy z najdalszych zakątków
świata zjadą się w celu kultywowania historii i tradycji regionu.
W pierwszym, roboczym spotkaniu
uczestniczyli Prezes Stowarzyszenia Ryszard Bartoszewski, Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia Marek Grzymowicz, Wójt
Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński,
Zastępca Wójta Dariusz Zagrabski, Dyrektor Zespołu Szkół w Czernikowie Andrzej
Padlewski, Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej Marianna Podgórska, Komendant Straży Gminnej Tomasz Krasuski oraz
urzędnicy gminni - odpowiedzialna za kulturę Joanna Makowska i Przemysław Pujer,
zajmujący się promocją gminy.
P.P.

Wójt Gminy Czernikowo informuje mieszkańców o zamiarze przystąpienia do
konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu,
transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
Jest to kolejna edycja naboru wniosków z zakresu usuwania wyrobów azbestowych
przewidziana do realizacji w 2014 roku. W pierwszej edycji z terenu naszej gminy
w okresie od czerwca do września 2013 r. usunięto wyroby azbestowe w ilości 47,44
Mg, skorzystało z tego 15 gospodarstw domowych.
Dofinansowanie dotyczyć będzie kosztów demontażu wyrobów azbestowych wraz
z transportem i unieszkodliwianiem wytworzonych odpadów zawierających azbest
i/lub kosztów działania obejmującego wyłącznie transport i unieszkodliwianie zdemontowanych wyrobów azbestowych magazynowanych na terenie nieruchomości
należącej do wnioskodawcy. Dofinansowanie dotyczy pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak 1000,00 zł do każdego 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Warunkiem uzyskania dotacji, jest to, iż
realizacja przedsięwzięcia musi zostać zakończona w 2014 roku oraz Wnioskodawca
będzie posiadał stosowne pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie zamiaru wykonania
robót budowlanych, wydane przez Starostę Toruńskiego. Dotacja nie obejmuje kosztów nowego pokrycia dachowego.
W związku z powyższym prosimy wszystkie zainteresowane udziałem w konkursie
osoby (właścicieli nieruchomości), które planują dokonać wymiany w 2014 roku pokrycia dachowego z azbestu na inne, lub posiadają już zdemontowane pokrycie, o złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami i oświadczeniem w Urzędzie Gminy
Czernikowo do dnia 17 stycznia 2014 r. Formularz dostępny jest w Urzędzie Gminy
w Czernikowo oraz na stronie internetowej www.czernikowo.pl w zakładce Formularze – Ochrona Środowiska.
Wszelkie dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernikowo - pok. nr 27, tel. (56) 287 50 01 wew. 33.

M.G.
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Gmina Czernikowo na tle innych samorządów
Szanowni Państwo,
Niniejszym pragnę przedstawić działania gminy Czernikowo na tle okolicznych gmin, porównując poziom wydatków
majątkowych (inwestycyjnych) do dochodów własnych. Czasami słyszę: „za płacowe podatki niewiele się dzieje”, „moje
podatki są przejadane przez urząd”, „w innych gminach robi się więcej” itp.
Warto jednak pamiętać, że na
podstawie oficjalnych danych
z biuletynów Regionalnej Izby
Obrachunkowej udział dochodów własnych gminy Czernikowo
jest najniższy w powiecie toruńskim i pośród sąsiednich gmin.
Wyniósł on w 2012 roku tylko
16,5% całości dochodów budżetu i spadł z poziomu 21% w 2008
i 2009 roku. W liczbach bezwzględnych w roku 2012 była to
kwota 5,5 mln zł. W porównaniu
z innymi gminami, szczególnie
powiatu toruńskiego, wielkość ta
jest nawet pięciokrotnie niższa.
Dochody własne są to podatki płacone
przez mieszkańca (podatnika) do gminy
- między innymi rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportowych, spadków
i darowizn, czynności cywilnoprawnych,

opłaty skarbowej, a także udziały z podatku dochodowego od osób cywilnych
i prawnych. Mogą tu być także wpłaty
mieszkańców, tak było np. w niektórych
gminach przy budowie systemu solarnego

– pozyskane środki stanowiły udział własny
gminy. W naszej gminie przy inwestycjach
z projektów unijnych nie stosujemy zbierania pieniędzy od mieszkańców objętych
oddziaływaniem wykonywanej budowy.
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Na podstawie danych z drugiej tabeli można zauważyć, że gmina Czernikowo, obok gminy Wielka Nieszawka, ma najwyższe procentowe udziały wydatków inwestycyjnych w budżecie. Gmina Czernikowo co
roku średnio ok. 35 % wydatków przeznacza na poprawę infrastruktury. W kwotach jest to wielkość od
11 do 13 mln zł. Porównując dane w innych gminach widać, że wskaźniki inwestycyjne (np.2%) i kwoty
(np.184 tys. zł.) są znacznie niższe.

Bardzo dobrze dla gminy Czernikowo przedstawiają się zestawienia z tabeli trzeciej. Nasza
gmina zajmuje tu 11. miejsce
w dochodach własnych, natomiast
2. w wydatkach inwestycyjnych.
W przypadku gminy Czernikowo wydatki majątkowe obejmują
także Gminny Zakład Komunalny
czy sołectwa. Do ich zadań należą: utrzymanie dróg publicznych,
oświetlenie uliczne, utrzymanie
czystości i porządku oraz fundusz sołecki, co daje rocznie kwotę ok. 1 mln. zł. Kwoty te nie zostały ujęte w tym zestawieniu.
Bardzo ciekawie przedstawia się
średni procent wydatków inwestycyjnych do dochodu własnego w latach 2010 - 2012. W gminie Czernikowo z każdych 100 zł podatnika
na infrastrukturę wydajemy 230,40
zł co jest zdecydowanym rekordem
w tym zestawieniu. Porównajmy
sąsiednie gminy, gdzie niekiedy
na 100 zł podatnika wydaje się tylko ok. 30 zł na inwestycję. Żadna

z przedstawionych gmin nie ma
zwrotu podatku przynajmniej 100
na 100, a więc „co zebrano to wydano”.
W trzeciej tabeli kolumny z porównaniem wydatkowania 1 zł dochodu własnego na wydatki inwestycyjne w gminie pokazują duży
rozrzut tych wartości w poszczególnych gminach i w latach - od
0,06 zł do 2,41 zł. Tylko w przypadku gminy Czernikowo z 1 zł
podatnika wydawano na inwestycje co roku prawie tyle samo tj. od
2,17 zł do 2,41 zł.
Nie jest cudem, iż wobec tak
małych dochodów własnych tyle
przeprowadzono inwestycji. Jest to
wynik bardzo dobrego zarządzania
gminą i właściwego inwestowania.
W naszej gminie niemal wszystkie
działania inwestycyjne realizujemy
z udziałem pozyskanych środków.
Stanowią one różne proporcje - od
50% do nawet 100% („Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu…”). W latach 2007- 2013 pozy-

skaliśmy na działania inwestycyjne
(tzw. trwałe) ponad 30 mln zł, nie
licząc działań tzw. „miękkich”.
Dzięki temu, że pozyskujemy
ogromne środki zewnętrzne, pomimo niskich dochodów własnych
tak wiele pieniędzy przeznaczamy
na inwestycję. Dzieję się tak, ponieważ mamy bardzo dobrą, merytoryczną i sprawną administrację
– zarówno pozyskanie środków zewnętrznych, jak i ich właściwe rozliczenie są działaniami trudnymi
i skomplikowanymi. O powyższym
świadczą wyróżnienia w dzienniku
Rzeczpospolita (od 4 lat), czasopiśmie „Wspólnota” (od 2005 roku)
oraz Gazecie Prawnej – wyróżnienia dla Wójta (15 m-ce w kraju).
Na podstawie przedstawionych
informacji widać bardzo duże zaangażowanie władz gminy w poprawę warunków życia mieszkańców. Warto zatem swoje opinie
budować na faktach, a nie zasłyszanych informacjach.

Zdzisław Gawroński
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Uroczyste otwarcie obiektu dydaktyczno-widowiskowego
przy Zespole Szkół

D

ofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 inwestycja pod nazwą „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie
o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na
potrzeby Szkoły Muzycznej wraz z wyposażeniem” znalazła swój wzniosły finał
8 listopada – tego bowiem dnia nastąpiło
uroczyste otwarcie obiektu połączone z
wręczeniem samorządowych medali za
długoletnią służbę.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes,
Kierownik Biura Nadzoru i Kierunków
Kształcenia Departamentu Edukacji i
Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tadeusz
Kierel, Starosta Toruński Mirosław Graczyk, przedstawiciele wykonawcy – Spółki

Budowlano-Usługowej „Budex” - Robert
Lutomirski i Radosław Cackowski, prezes
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Ryszard Bartoszewski, a także Wójt
Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński,
Przewodnicząca Rady Gminy Czernikowo
Jadwiga Padlewska, dyrektorzy placówek
oświatowych, radni oraz urzędnicy gminni
i pracownicy jednostek organizacyjnych.
Wójt Gminy otworzył uroczystość
swym wystąpieniem, po czym odebrał
symboliczny klucz do obiektu z rąk wykonawcy Roberta Lutomirskiego. Przecięcia wstęgi dokonali oni wspólnie z
przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Tadeuszem Kierelem. Następnie
proboszcz czernikowskiej parafii ksiądz
dziekan Piotr Siołkowski poświęcił
obiekt, po czym głos zabrali zgromadzeni
goście, składając na ręce wójta Zdzisława
Gawrońskiego gratulacje.

Część artystyczną otworzyły występy
uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej, grających m.in. na gitarze, klarnecie,
pianinie, ksylofonie, trąbce, saksofonie, akordeonie i kontrabasie. Wokalnie
zostali oni wsparci przez chór szkolny
pod kierunkiem Anny Dzwonkowskiej.
Ostatnim aktem wydarzenia było wręczenie medali za długoletnią służbę,
którego w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonała Wojewoda
Ewa Mes. Brązowe medale otrzymali Robert Gąsiewicz, Anna Strzelecka i Anna
Podkowska-Fehlau, srebrne – Renata
Kuziemkowska, Iwona Łazińska (wszyscy SP Osówka), Alina Kopaczewska (SP
Czernikowo) i Ewa Klimecka, złote –
Zdzisław Gawroński, Danuta Kwiatkowska i Jan Zdzisław Kwiatkowski (wszyscy
Urząd Gminy).
P.P.

Kilka słów o systemie gospodarowania odpadami
w gminie Czernikowo
Dobiega końca pierwsze półrocze
funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
przez wielu nazywanego „rewolucją śmieciową”. Zmiany ustawodawstwa dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzone w krajowym porządku
prawnym motywowane były konieczno-

ścią osiągnięcia przez Polskę zharmonizowanych norm odzysku i recyklingu
ustalonych aktami prawa wspólnotowego. Dla ich realizacji w 2010 r. podjęta została rządowa inicjatywa ustawodawcza.
Zasadnicza zmiana w zakresie organizacji gospodarki odpadami komunalnymi polega na zwiększeniu zakresu

zadań gmin w obszarze organizowania
oraz nadzorowania gospodarowania
odpadami na terenie gminy, zwłaszcza
zaś w zakresie zapewnienia selektywnej
zbiórki i przetwarzania. Nowy system
wprowadzony Ustawą z dnia 1 lipca 2011
r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
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innych ustaw zobligował gminy do wyłonienia w drodze przetargu przedsiębiorcy
odpowiedzialnego za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Rzeczowa ustawa wraz z m.in. Ustawą z dnia 14 stycznia 2012 r. o odpadach
nadaje kompetencje i wskazuje zadania
także innym organom administracji publicznej. Zmienia ona dotychczasowe
otoczenie prawne i konkurencyjne także
dla tysięcy przedsiębiorców (zarówno
tych komunalnych, jak i prywatnych)
prowadzących działalność w sektorze
gospodarki odpadami. Co najistotniejsze, pozbawia gospodarstwa domowe
możliwości wyboru podmiotu, realizacji
sposobu i ceny usługi odbioru odpadów,
ujednolicając relacje pomiędzy uczestnikami systemu na terenie całego kraju.
Nowy system opiera się na złożonych
przez właścicieli i zarządców nieruchomości deklaracjach, zawarte w nich dane
pozwalają na określenie wysokości opłat.
Każdego dnia wpływa do urzędu wiele
zmian deklaracji. Dotyczą one w większości zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, jak również
zmiany sposobu zbierania odpadów.
Wynika to z tego, że część właścicieli
obawiając się na początku ”nowego systemu” deklarowała nieselektywną zbiórkę odpadów, a w chwili obecnej zmienia
ją na selektywną zbiórkę pokazując swój
ekologiczny i nowoczesny styl życia.
Obecnie 75% złożonych deklaracji przez
mieszkańców dotyczy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Ważną kwestią jest również zgłaszanie
zmian adresu korespondencji. Wszystkie
osoby, które zmieniły adres korespondencyjny proszone są o złożenie korekt
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w tym zakresie.
Niezwykle ważne okazało się pozytywne nastawienie samych mieszkańców
naszej gminy. Mimo wielu uwag, które staramy się rozpatrywać na bieżąco,
znacznie więcej jest w obecnej chwili pozytywnych głosów. Mamy jednak świadomość, że zdarzają się także sytuacje,
które wymagają wyjaśnień dla mieszkańców gminy.
Najczęstszym problemem jest nieodebranie odpadów z terenu posesji w wyznaczonym dniu w harmonogramie.
Wszelkie tego typu przypadki prosimy
zgłaszać do firmy GENTOR, pod nr tel.
56/654-99-99 lub 56/660-84-57. Numer

telefonu do firmy wywozowej znajdą
Państwo także na zielonym pojemniku do
zbiorki odpadów zmieszanych. Problem
nieodebrania pojemników w wyznaczonym dniu spowodowany jest również
ich zbyt późnym wystawianiem. Dlatego
też prosimy, aby w wyznaczonym dniu
w harmonogramie dotyczącym odbioru
poszczególnej frakcji odpadów pojemniki wystawiać o godzinie 7-ej.
Kolejnym utrudnieniem powodującym pominięcie posesji jest brak oznakowania nieruchomości numerem porządkowym ułatwiającym identyfikację
budynku. Dlatego też przypominamy
wszystkim mieszkańcom o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu
na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować
nałożeniem kary grzywny. Zgodnie z art.
64 § 1 kodeksu wykroczeń (Dz. U. 2013
poz. 482) „Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem
nieruchomości, nie dopełnia obowiązku
umieszczenia w odpowiednim miejscu
albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo
miejscowości, podlega karze grzywny do
250 złotych albo karze nagany.”
Częste pytania, które Państwo do
nas kierowaliście, dotyczyły odbioru
bioodpadów. Przypominamy, iż odpady te odbierane są w zielonych workach
w sezonie letnim od 01.05 do 30.09 - co
2 tygodnie. Po tym terminie bioodpady
należy gromadzić w zielonych pojemnikach na odpady zmieszane, przekazywać
do punktu selektywnego zbierania odpadów lub gromadzić w kompostownikach
przydomowych.
Kolejna kwestia dotyczyła możliwości
oddania pozostałych odpadów segregowanych w „dodatkowych” workach. Informowaliśmy także, że w wyznaczonym
terminie harmonogramu można zawsze
oddać odpady w innym worku jeżeli ten
przekazany nie wystarczy. Najlepiej by
był on opisany i dostawiony do oryginalnego. Dotyczy to również odpadów
zmieszanych.
Inną możliwością jest samodzielne dostarczanie odpadów problemowych do PSZOK, takich jak: trawa, opony, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, tekstylia, gruz itp. Jest
to sprawdzona metoda w wielu krajach europejskich oraz niewielki wy-

siłek mieszkańców stanowiący wielki
wkład w ekologię i czyste środowisko.
Wysłane zostały także upomnienia
w zakresie nieuregulowania ww. opłaty.
Wszystkie osoby, które otrzymały upomnienie, zobowiązane są uregulować
zaległość w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalenie, że wymagalne zobowiązanie nie
zostało w terminie uregulowane, skutkuje wystawieniem upomnienia lub tytułu
wykonawczego, doręczenie ich zobowiązanemu i podjęcie działań egzekucyjnych
w przypadku dalszego nieuregulowania
zobowiązań, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Jednocześnie przypominamy Państwu, iż w związku ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wpłaty należy uiszczać kwartalnie bez
wezwania (czyli nie czekając na wezwanie bądź nakaz ze strony Urzędu Gminy)
do ostatniego dnia drugiego miesiąca
kwartału, za który wnosi się opłatę.
Opłaty uiszcza się w następujących terminach:
1. za I kwartał – do 28 lutego danego
roku,
2. za II kwartał – do 31 maja danego
roku,
3. za III kwartał – do 31 sierpnia danego
roku,
4. za IV kwartał – do 31 listopada danego roku.
Zdeklarowaną wpłatę należy dokonać na
rachunek 96953700000030052020000033
lub w kasie Urzędu Gminy Czernikowo
pok. Nr 20.
Przed nami jeszcze dużo pracy, zarówno w celu poprawy odbioru odpadów jak
i edukowania społeczeństwa, czego efektem powinno być zwiększenie poziomu
odpadów selektywnie zbieranych u źródła, czyli bezpośrednio z nieruchomości,
ponieważ poziom ich odzysku zgodnie
z wymogami prawa powinien wynieść co
najmniej 12% w roku 2013 i 50% w roku
2020.
Każde działania i wysiłek jest opłacalny jeżeli skutkuje poprawą stanu
środowiska. Pamiętajmy, że „Ziemi nie
otrzymaliśmy od naszych przodków, ale
pożyczyliśmy od naszych dzieci”, postarajmy się oddać ją w lepszym stanie, niż
ją zastaliśmy.
J.M.
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Małe projekty szansą na rozwój
aktywności społeczności lokalnej
Nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” w zakresie
„małych projektów” tj. dla operacji, które
nie odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, ale przyczyniają się do osiągnięcia
celów tej osi, już kilkakrotnie owocowały realizacją prospołecznych inwestycji
polegających na wyposażaniu świetlic
(Wiejski Dom Kultury w roku 2011),
budowie placów zabaw (w Czernikowie,
Steklinie i Steklinku) oraz wiaty grillowej
przy stawach rybnych w Czernikowie.
Gmina Czernikowo w zakresie podobnych konkursów nie wypowiedziała jeszcze ostatniego słowa.
Dwa projekty, o których informowaliśmy Państwa w poprzednim numerze
„Dwóch Słów”, zyskały już aprobatę zarówno Stowarzyszenia Lokalna Grupa
działania Gmin Dobrzyńskich „Region
Południe”, jak i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pierwszy z nich dotyczy wyposażenia świetlicy wiejskiej w Czernikowie,
na którą adaptowana została w ubiegłym
roku remiza OSP. W ramach projektu
zakupione zostaną stoły i krzesła, regał,
szafy gospodarcze i świetlicowe, dwie

witryny chłodnicze, kuchnia gazowa i taboret gazowy oraz zestaw obiadowo-kawowy dla 150 osób. Całkowita wartość
projektu to 33 899,72 zł, a wnioskowana
kwota pomocy – 22 048,60 zł, co stanowi
80 % kosztów kwalifikowalnych.
Drugi wniosek dotyczy wyposażenia Centrum Integracji Kulturalnej.
Projekt zakłada zakup stołów świetlicowych, krzeseł, biurek komputerowych z krzesłami obrotowymi, szaf gospodarczych i świetlicowych, zestawu
obiadowo-kawowego na sto osób oraz
sprzętu multimedialnego: telewizora,
projektora, zestawu nagłośnieniowego,
kina domowego, dwóch mikrofonów
i lustrzanki cyfrowej. Przedsięwzięcie warte jest 26 987,39 zł z dofinansowaniem na poziomie 17 552,78 zł.
Pokłosiem jesiennego naboru w ramach „małych projektów” okazały się aż
cztery wnioski. Pierwszy z nich zakłada
budowę parku siłowego na świeżym
powietrzu w czernikowskim Parku
700-lecia. W ramach przedsięwzięcia
zamontowane zostaną urządzenia, z których zwykle przychodzi nam odpłatnie
korzystać w siłowniach i salonach fitness:
biegacze, orbitreki, podciąg nóg, steper,
wyciąg górny, ławeczka, trenażer nóg,
motyl i drabinka. Koszt inwestycji to

39 176,73 zł (25 000 zł wnioskowanego
dofinansowania).
Drugi projekt dotyczy modernizacji
boiska przy ulicy Kwiatowej w Czernikowie z montażem małej infrastruktury zabawowej. Kosztem 45 393,69 zł
(25 000 zł wsparcia) istniejące boisko
ma zostać częściowo ogrodzone oraz
wyposażone w nowe zestawy: do siatkówki oraz koszykówki. Ponadto, obok
boiska, zamontowane zostaną bujaki na
sprężynach oraz jednowieżowy zestaw
zabawowy. Sędziwy plac zabaw, znajdujący się przy Przedszkolu Publicznym, także ma zostać wyposażony na
nowo. Kwota 25 608,00 zł (16 655,61 zł
dofinansowania) pozwolić ma na zamontowanie karuzeli krzyżowej, bujaków
sprężynowych, huśtawki wagowej, huśtawki wahadłowej, zestawu jednowieżowego, drewnianej ławki i kosza na śmieci. Czwarte przedsięwzięcie, oszacowane
na 44 960,13 zł (25 000 zł planowanego
wsparcia), posłużyć ma zakupowi zestawu
nagłośnieniowo-scenicznego.
Miejmy nadzieję, że przygotowane przez
gminnych urzędników wnioski zyskają
uznanie w oczach ekspertów do spraw
oceny merytorycznej oraz przejdą marszałkowską weryfikację formalną.
P.P.

Otwarcie
i poświęcenie
drogi w Ograszce
Dzięki środkom budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzącym z tytułu
wyłączenia gruntów z produkcji
rolnej w kwocie 160 575,20 złotych oraz funduszom gminnym
(ponad 463 tys. zł) dokonano
modernizacji 945 metrów drogi
gminnej nr 101133C w Ograszce.
27 października nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanego
odcinka, którego dokonał Wójt
Zdzisław Gawroński, oraz jego
poświęcenie.

P.P.
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„Mieszkańcy są najważniejsi”
Rozmowa z Haliną Fajfer, sołtysem Kijaszkowa

„Dwa Słowa”: Pełni Pani funkcję sołtysa Kijaszkowa po raz pierwszy. W jaki
sposób udało się Pani przekonać do siebie wyborców i czy płeć ma jakiekolwiek
znaczenie w tym kontekście?
Halina Fajfer: Życie w małej społeczności sprawia, że mieszkańcy często podejmują wspólne starania o zmiany na
lepsze w swoich miejscowościach. Od
dawna starałam się być osobą aktywną,
działającą na rzecz szkoły czy ludzi – sąsiadów bliższych i dalszych, borykających się z różnymi problemami. Pomysł
kandydowania na sołtysa powstawał powoli, a decyzję podjęłam krótko przed
wyborami. Osoba sprawująca tę funkcję
przede mną zrezygnowała, więc pomyślałam, że spróbuję wypełnić lukę.
Frekwencja na wyborach nie była duża,
ale i tak wyborcy przedstawili swoich faworytów. Z perspektywy czasu myślę, że
większość wytypowała mnie, ponieważ
jestem osobą komunikatywną i lubię pomagać ludziom. A płeć? Raczej nie miała
tutaj znaczenia.
„DS”: Z miejsca zaczęła Pani wykazywać
zaangażowanie w rozwój społeczności
lokalnej, choć wydawać by się mogło, że
sołtysowanie nie daje zbyt wielu realnych
możliwości na wywieranie wpływu na
zmiany zachodzące w podległych miejscowościach. Czy łatwo jest wcielić w życie własne inicjatywy?
H.F.: Od samego początku mojego „sołtysowania” postanowiłam ostro wziąć się

do pracy. Oczywiście więcej jest potrzeb
i pomysłów, niż możliwości ich realizacji,
ale staram się wcielać w życie inicjatywy
integrujące i aktywizujące środowisko
lokalne. Przez dwa lata swojej kadencji zorganizowałam trzy wycieczki dla
mieszkańców, piknik rodzinny i zabawę, z której dochód zasilił m.in. fundusz
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
w Mazowszu i środki gromadzone na tabliczki pamiątkowe przy Dębach Pamięci
w tejże szkole. Z pomocą mieszkańców
aktywnie reprezentowaliśmy sołectwo na
dożynkach gminnych i parafialnych.
Bardzo brakuje nam miejsca, gdzie młodzi ludzie mógłby bezpiecznie i aktywnie
spędzać wolny czas. Nie ma świetlicy
środowiskowej, nie ma też boiska sportowego. To marzenia, na spełnienie których
ciągle mamy nadzieję.
„DS”: Czego oczekuje Pani od władz
gminy dla Kijaszkowa i Kijaszkówca? Jak
wykorzystuje Pani kolejne środki płynące
z funduszu sołeckiego?
H.F.: Zdecydowana większość funduszu
sołeckiego (ok 90%) wydawana jest na
utwardzanie dróg gminnych. Pozostała
część pozwala na odnawianie przydrożnych kapliczek i przystanków. Od władz
gminnych oczekuję wsparcia i zrozumienia. Cieszymy się bardzo z powstałej
ostatnio blisko kilometrowej „schetynówki”. Będę zabiegać o następne odcinki takich dróg.
„DS”: Czy społeczność Pani sołectwa jest

chłonna wobec Pani pomysłów i aktywnie podejmuje Pani inicjatywy? Czy taka
działalność jest absorbująca, czy nie wymaga większego zaangażowania?
H.F.: Społeczność mojego sołectwa jest
aktywna, przyjazna i motywuje mnie do
dalszych działań. Dzięki pracy w sklepie
docieram do wielu osób z najdalszych
zakątków Kijaszkowa i Kijaszkówca.
W trudnych sytuacjach mogę liczyć na
wsparcie i pomoc radnego Zbigniewa
Krzemińskiego.
Na pewno można jeszcze wiele zrobić
– może lepiej, może inaczej? Wszystko,
co robię, sprawia mi ogromną przyjemność i satysfakcję, zwłaszcza, jeśli uda się
przedsięwzięcie doprowadzić do końca.
Zaangażowania mi nie zabraknie i myślę,
że przychylności mieszkańców także. Bo
to oni są w tym wszystkim najważniejsi.

P.P.

Uroczysta inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku
24 października 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy żądni wiedzy słuchacze czernikowskiej filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
przybyli na inaugurację roku akademickiego i pierwszy w semestrze wykład.
Akt utworzenia Uniwersytetu podpisali Wójt Zdzisław Gawroński oraz Dziekan WSG doc. dr inż. Cezary Kościelak. Na uroczystości obecna była także Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Padlewska. Wstępujący na ścieżkę edukacji złożyli ślubowanie
oraz odebrali indeksy. Dziekan Kościelak był także prelegentem
pierwszego wykładu, dotyczącego zanieczyszczenia środowiska.
Kolejne zajęcia odbywać się będą w auli Szkoły Muzycznej przy
Zespole Szkół w Czernikowie zgodnie z harmonogramem, jaki
otrzymali słuchacze.

P.P.
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„Myślistwo nie polega tylko na polowaniu”
Rozmowa z Janem Zabłockim, sołtysem Zimnego Zdroju
„Dwa

Słowa”: Jest Pan jednym z najmłodszych sołtysów na terenie gminy
Czernikowo i jest to Pana pierwsza kadencja. Czy łatwo było przekonać do siebie mieszkańców Zimnego Zdroju? Czy
wiek i doświadczenie mają istotne znaczenie w tego typu elekcjach, czy liczy się
tylko osoba i zaangażowanie, jakie ma do
zaoferowania?
Jan Zabłocki: Owszem, jestem sołtysem
młodym stażem, ale nie ma to znaczenia,
bo wiem, co chcę „osiągnąć” – zrobić dla
sołectwa. Mój wybór był kwestią przypadku, ponieważ poprzednik zrezygnował z funkcji, chociaż przyznaję, że wybrano mnie znaczną większością głosów.
Wpływ na to ma chyba moja osobowość,
łatwość komunikowania się z mieszkańcami oraz propozycje, jakie wysuwam
względem sołectwa.
„DS”: Czy stanie na czele sołectwa daje
spore możliwości w zakresie decydowania
o jego przyszłości, czy funkcja ta ma jednak głównie reprezentatywny charakter?
J.Z.: Niestety – będąc sołtysem nie mam

zbyt wielkiego wpływu na rozwój sołectwa. Decyzje podejmują Wójt i Rada
Gminy – oni decydują o tym, co w jakim sołectwie będzie robione, pomimo
naszych propozycji. Tak jest np. z drogą
łączącą Czernikowo z Sąsiecznem. Chcę,
by ułożono tam asfalt, ale część drogi należy do Lasów Państwowych i to stanowi
problem. A droga jest bardzo uczęszczana, co wiąże się z niszczeniem nawierzchni żużlowej.
„DS”: Czego oczekuje Pan od władz gminy dla Zimnego Zdroju? Jak wykorzystuje Pan kolejne środki płynące z funduszu
sołeckiego?
J.Z.: Wsłuchuję się w głosy i postulaty
mieszkańców, a dotyczą one nawierzchni asfaltowej, ograniczenia prędkości,
ograniczenia przejazdów samochodów
ciężarowych pow. 10t, budowy placu zabaw, oświetlenia przystanków. Natomiast
fundusz sołecki jest tak mały, że w 100%
wykorzystywany jest na naprawę bieżącą
drogi. Jest to nawierzchnia żużlowa, więc
każdy wie z czym to się wiąże.
„DS”: Czy łatwo jest znaleźć Panu czas

na działalność społeczną, czy może uważa Pan, że funkcja sołtysa nie wymaga
większego zaangażowania i wyrzeczeń?
W czym znajduje pan odpoczynek i relaks – w sołeckiej aktywności właśnie?
J.Z.: Jeśli się chce, to na wszystko można
wygospodarować czas, również na to, by
być sołtysem. W pewnym stopniu jest to
ciekawa funkcja, bo będąc na posiedzeniach Rady Gminy wiem, co dzieje się
na jej terenie. Z racji tego, że jestem myśliwym i członkiem koła nr 56 „Bażant”
w Czernikowie, każdą wolną chwilę spędzam w lesie, biorę udział w racjonalnej
gospodarce zasobami zwierzyny, jej dokarmianiu, poprawie warunków bytowania, czasem w polowaniach. Wbrew ogólnemu myśleniu społeczeństwa i nagonce
na myśliwych przez „pseudozielonych”,
myślistwo nie polega tylko na polowaniu.
Polowanie to tylko mały element składowy – większość stanowi praca w terenie,
kontakty ze szkołami, kultywowanie tradycji, a czasami biesiady przy ognisku.

P.P.

Akademia z okazji Święta Niepodległości

12 listopada o godz. 16.00 w sali widowiskowej w Zespole Szkół w Czernikowie odbyła się uroczystość z okazji 95-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W programie słowno-muzycznym
wystąpiły dzieci z Przedszkola Publicznego w Czernikowie, chóry Klubu Seniora
i Koła Gospodyń Wiejskich w Czerniko-

wie oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej
im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie,
która przedstawiła okolicznościowy program teatralny (teatr 4-5-6) i pieśni (chór
„Śpiewająca Polska” z zespołem „Pikolo”).
Organizowane corocznie obchody
Święta Niepodległości tradycyjnie przyciągnęły liczne grono widzów, dla któ-

rych pamięć o minionych, wzniosłych
wydarzeniach jest niezwykle istotna –
ona bowiem stanowi świadectwo naszej
narodowej tożsamości. Akademia jest
znakomitą okazją do integracji ludzi starszych z młodzieżą w atmosferze poszanowania tradycji i pielęgnowania polskości.

M.P., P.P.
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O gminie Czernikowo głośno na konferencjach
naukowych i edukacyjnych UMK i KP CEN
W sali Muzeum Etnograficznego
w Toruniu odbyło się spotkanie „Cudze
chwalicie – swego nie znacie”, poświęcone edukacji regionalnej. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernikowie Dariusz
Chrobak przedstawił prezentację multimedialną o działaniach regionalnych
szkoły we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszeniem „Czyż-nie”, Urzędem Gminy
oraz wieloma innymi podmiotami i instytucjami.
Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 21 listopada odbyło się sympozjum
pod hasłem „Region Kujawsko-Pomorski w przeszłości”, poświęcone tematowi
nekropolii i miejscom pamięci narodo-

wej. Dyrektor Chrobak referował wykorzystanie miejsc pamięci i cmentarzy
w edukacji lokalnej i regionalnej, projekt
ratowania cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Wilczych Kątach w ramach
akcji „Śladami przeszłości - uczniowie
adoptują zabytki”, udział w akcji „Czyż-nie” i wolontariuszy „Tak trzeba”, ratowanie nagrobków na cmentarzu katolickim, udział podmiotów lokalnych
- Urzędu Gminy, Gminnego Zakładu
Komunalnego, Stowarzyszenia „Czyż-nie”, uczniów i nauczycieli SP i ZS Czernikowo oraz innych szkół, Nadleśnictwa
Dobrzejewice, OSP, tartaku MARMAR,
S. Lewandowskiego i osób prywatnych.
Anna Zglińska, nasza absolwentka, głów-

na sprawczyni odnowienia kolejnych
cmentarzy ewangelickich w ramach akcji „Tak trzeba” (Makowiska, Liciszewy,
Włęcz) omówiła inicjatywę ratowania
i liczenia cmentarzy.
Prelekcje ukażą się w formie wydawnictwa. Ukazała się już w formie książkowej publikacja referatów z poprzedniej sesji „Zamki, pałace, dwory i ich
mieszkańcy w kujawsko-pomorskim”,
w tym artykuł na podstawie prelekcji
D. Chrobaka o grodziskach, zamkach,
dworach w gminie Czernikowo i na ziemi dobrzyńskiej oraz ich wykorzystaniu
w edukacji regionalnej.

D.Ch.

„Razem łatwiej” – pięknie aktywni
nym w cygańskich rytmach w wykonaniu stowarzyszenia kulturalnego „Pokolenia” z Lubicza Dolnego oraz naszej
zdolnej młodzieży - Alicji Tarnowskiej
i Michała Opaczyka.

W sezonie letnio-jesiennym członkom
stowarzyszenia nie zabrakło pomysłów
na zdrowy wypoczynek, dobrą zabawę oraz obchody święta niepodległości.
Razem na rowerach
Miłym akcentem rozpoczynającym
wakacje był rodzinny rajd rowerowy na
trasie Makowiska – Czernikowo – Makowiska. Zmęczeni jazdą uczestnicy odpoczęli w Parku 700-lecia w Czernikowie.
Po powrocie do Makowisk był czas na
konkursy, konkurencje sportowe dla najmłodszych oraz zabawę piknikową.
Cygańskie rytmy
Lato pożegnaliśmy piknikiem rodzin-

Koncert patriotyczny z okazji
rocznicy niepodległości
Przy wsparciu proboszcza parafii Sumin zorganizowaliśmy koncert z okazji
95. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości. Przygotowania rozpoczęły
się dużo wcześniej wspólnym przygotowywaniem kotylionów w narodowych
barwach. Wspaniały koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu artystów
z zespołu „Russkaja Dusza” oraz naszej
mieszkanki Alicji Tarnowskiej dostarczył niezapomnianych wrażeń artystycznych oraz wzruszeń. Mamy nadzieję, że
wzmocnił także nasze poczucie patriotyzmu oraz przyczynił się do radosnego
świętowania niepodległości.
Od ponad roku zbieramy fundusze na remont wykupionego
kościoła w Makowiskach. Dlatego dochód z koncertu w całości został przeznaczony na ten
cel. Bardzo serdecznie dziękujemy za zrozumienie, dobre serce i ofiarność wszystkim, którzy
wsparli naszą inicjatywę. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Wójta za wsparcie
finansowe oraz życzliwe podejście do naszych inicjatyw.

Codzienna praca
W październiku wznowiła działalność świetlica szkolna w Makowiskach.
W każdy poniedziałek i środę członkowie stowarzyszenia sprawują opiekę nad
uczestnikami zajęć. Zapraszamy wszystkich chętnych do rekreacji i wypoczynku
na sportowo.
Pomoc innym
Obecnie, w przedświątecznym okresie, organizujemy zbiórkę artykułów na
paczki dla dzieci i rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Chętnych darczyńców
zapraszamy do punktów zbiórek w naszych sklepach oraz w kościele w Makowiskach.
Zapraszamy na naszą stronę www.razemlatwiej.org.pl

Zarząd stowarzyszenia
„Razem łatwiej”
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Edukacja ekologiczna z „Czyż-nie”

Czernikowskie Stowarzyszenie „Czyż-nie” i Szkoła Podstawowa w Czernikowie, dzięki dofinansowaniu ze Starostwa
Powiatowego w Toruniu, już od siedmiu
lat organizują warsztaty ekologiczne dla
uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z powiatu toruńskiego.
Celem spotkań jest przede wszystkim rozwijanie postawy proekologicznej, zgłębianie wiedzy z zakresu ekologii, kształtowanie szacunku do przyrody
i emocjonalnego związania ucznia z jego

najbliższym środowiskiem, poznawanie
bioróżnorodności naszego regionu i wyciszanie negatywnych emocji. Tradycyjnie w zajęciach uczestniczą uczniowie ze
wszystkich szkół naszej gminy. Gościliśmy też szkoły z Obrowa, Dobrzejewic,
Cierpic i Brzozówki.
Oprócz najciekawszych przyrodniczo
zakątków naszej gminy, takich jak parki
podworskie w Steklinie i Steklinku, dolina Wisły, Zielona Kępa, Włęcz, Jezioro
Zacisze (tam badaliśmy czystość wody),

Biblioteka dzieciom

W ramach ogólnopolskiej akcji
„Cała Polska czyta dzieciom” dzieci
z Przedszkola Publicznego odwiedzając Gminną Bibliotekę Publiczną
mają okazję obcować z literaturą dziecięcą oraz wykazać się swoją wiedzą,
zręcznością manualną i pomysłami.
Podczas cotygodniowych spotkań
podziwialiśmy uroki i dary jesieni
(dziękujemy Państwu H.J. Kasprowi-

dotarliśmy do Parku Narodowego Bory
Tucholskie, Górznieńsko- Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego w Górznie, Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy, Osady Leśnej
„Barbarka” w Toruniu i Nadleśnictwa
Dobrzejewice. W związku z przystąpieniem SP Czernikowo do programu ekologicznego „Myśliwi – Dzieciom, Dzieci
– Zwierzętom” od trzech lat w program
warsztatów włączamy tematykę łowiecką. Jej rolę w ekosystemie oraz rolę myśliwego w procesie ochrony i kształtowania
środowiska naturalnego przybliżają nam
myśliwi z Koła Łowieckiego „Bażant”
w Czernikowie.
Poprzez obcowanie z przyrodą, aktywne uczestnictwo w zajęciach ekologicznych i plastycznych oraz udział w konkursach, uczniowie mają możliwość nie
tylko wzbogacenia wiedzy ekologicznej
i łowieckiej, ale również integracji w grupie i nawiązania nowych przyjaźni a nauczyciele wzbogacenia warsztatu pracy
w ramach międzyszkolnego zespołu
przedmiotowego nauczycieli przyrody.

el-iza

Rok Fredry

czom za podarowane jabłka),
nieoczekiwanie pojawił się
Duszek
Łakomczuszek,
czciliśmy Święto Narodowe
i Dzień Pluszowego Misia.
Zapraszamy do przeglądania strony
inter netowej
www.czernikowo.pl (zakładka Biblioteka) gdzie można sprawdzić o jakie nowości wydawnicze
wzbogacił się księgozbiór biblioteki.
W grudniu w filiach bibliotecznych
w Mazowszu i Osówce odbędą się
warsztaty rękodzieła świątecznego
(stroiki, decoupage, karty świąteczne) - serdecznie zapraszamy!

M.S.

W związku z narodowym czytaniem Fredry,
Rokiem Tuwima, a przede wszystkim benefisem
Grażyny Kasprowicz, 5 października odbyła się
impreza pn. „Rok Fredry”, gdzie padło wiele
słów poświęconych jubilatce z tekstami mówionymi i śpiewanymi: Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Baczyńskiego, Grechuty, Budki Suflera,
Starego Dobrego Małżeństwa i wielu innych.
Rok Fredry zorganizowany został w świetlicy
w Czernikowie przez ekipę ze Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego z pomocą bibliotek,
absolwentów i przyjaciół.
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Zaduszki Poetyckie we Włęczu
Zaduszki poetyckie we Włęczu odbyły się 8 listopada 2013 roku z inicjatywy
członków Czernikowskiego Stowarzyszenia „Czyż-nie”, Szkoły Podstawowej im.
K.K. Baczyńskiego w Czernikowie oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej. W zaduszkach uczestniczyły również: Lipnowska Grupa Literacka, która zorganizowała
spotkanie wyjazdowe, Osieckie Stowarzyszenie Kultury Ludowej oraz Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,
które powołało komisję zajmującą się
promocją szlaku po Ziemi Dobrzyńskiej.
Przedsięwzięcie wspiera Polskie Wydawnictwo Reklamowe M. Karasińskiego.
Ideą główną inicjatywy było przypomnienie o chacie we Włęczu, którą od lat
próbują ratować Stowarzyszenie „Czyż-nie”, społeczny opiekun zabytków powiatu toruńskiego Dariusz Chrobak oraz
Michał Kokot i Jacek Melerski z Osieckiego Stowarzyszenia wraz z gospodarzem
sąsiedniego obiektu (cmentarza ewangelicko-augsburskiego) ks. Molinem,
pastorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu przy wydatnej pomocy
wolontariuszki Anny Zglińskiej (znanej
z ratowania cmentarzy, także włęckiego w programie „Tak Trzeba”). Ostatnio
Stowarzyszenie z SP Czernikowo z pomocą Urzędu Gminy Czernikowo urządziły tam imprezę plenerową „Sianokosy

z Czyż-nie” (z koszeniem łąk Andrzeja
Durmowicza i dobrzyńskim plenerem
malarskim). Ostatnio pokrywaliśmy dach
plandeką i pozyskaliśmy drewno (topolę).
Mieliśmy okazję podziękować Staroście
Toruńskiemu Mirosławowi Graczykowi, Andrzejowi Durmowiczowi, Nadleśnictwu Dobrzejewice, Strażakom z OSP
Osiek nad Wisłą i OSP Czernikowo, Wójtowi Gminy Czernikowo Zdzisławowi
Gawrońskiemu, Gminnemu Zakładowi
Komunalnemu w Czernikowie, tartakowi
Marmar państwa Pietruszewskich z Czernikówka i członkom Stowarzyszeń.
Inscenizację (reżyseria i scenografia
autorstwa Dariusza Chrobaka) „Dziadów” cz. II, bardzo ciepło przyjętą przez
licznie zgromadzonych w chacie gości,
przygotowała grupa w składzie: Guślarz (Dariusz Chrobak), Starzec (Stanisław Lewandowski i Andrejus Sivickis),
Dziewczyna (Kamila Bułakowska), Widmo - Pan Wsi (Daniel Świdurski), Aniołek (Magdalena Seweryn i Agnieszka
Wilczak), Chór Ptaków Nocnych (Grażyna Kasprowicz, Maria Podgórska, Robert
Szwajkowski), który był także Chórem
(z Grażyną Buczyńską i Wioletą Paczkowską). Obrzęd „dziadów” w tym miejscu,
gdzie przetrwały 2-3 domy na prawie 50
zamieszkałych tu jeszcze pół wieku temu,
a obok znajduje się cmentarz poolęder-

ski, poewangelicki z kilkudziesięcioma
nagrobkami i tumbami, uzyskał dodatkowy wymiar. Anna Dzwonkowska wraz
z członkiniami Parafii Ewangelicko-Augsburskiej odśpiewały hymn ewangelicki.
Uczciliśmy byłych mieszkańców tej ziemi.
Wiersze okolicznościowe, zaduszkowe, pełne zadumy nad przemijaniem i losem człowieka przygotowali członkowie
Lipnowskiej Grupy Literackiej (Sławomir
Ciesielski, Krystyna Chojnicka, Anna
Orenkiewicz, Jan Manewicz, Dariusz
Chrobak) oraz Michał Kokot.
„Przeszła północ, kogut pieje, czas
przypomnieć ojców dzieje…” - pozostało wyjaśnić wyjątkowość tego miejsca
(niespotykanego już kompleksu: cmentarz-dzwonnica-dom
modlitwy i szkoła) - chaty
z przełomu XVIII-XIX w. ale
na miejscu olęderskiej z pocz.
XVII w., domu modlitw, siedziby kantora. Uczyniła to Anna
Zglińska ilustrując pogawędkę
zdjęciami byłych mieszkańców
Włęcza i okolic oraz przybliżając ich historię.
„Czego potrzebujesz duszeczko… są tu pączki ciasta,
mleczko i owoce i jagody…”
– zaludniono więc gośćmi
kuchnię, w której graliśmy. Po
występie zasiedliśmy do uczty
przygotowanej przez pracowników SP Czernikowo (chleb,
smalec, pikle, ogórki, herbata). Były modlitwy, słowa, pieśni i …duchy tego miejsca.

D. Ch.
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Objazd miejsc pamięci
W dniu 18 października 2013 roku
z inicjatywy Gminnego Komitetu ds.
Ochrony Miejsc Pamięci odbył się objazd po miejscach pamięci narodowej.
Wzięli w nim udział uczniowie z Zespołu
Szkół, Szkół Podstawowych w Czernikowie, Makowiskach, Osówce i Mazowszu
oraz członkowie komitetu. Odwiedziliśmy obelisk poświęcony nauczycielom
(Kołaczyński, Klimczewski Suski) przed
SP Czernikowo, dęby pamięci poświęcone ofiarom Katynia i Charkowa (Kołaczyński, Gimpel). Na cmentarzu odwiedziliśmy grób powstańca styczniowego
(Górski), nauczyciela w czasie zaborów
(Sołtykiewicz), księdza, który był kapelanem więziennym w Płocku podczas
aresztowania generała Z. Padlewskiego,
księdza Tyminskiego, który zginął w
obozie pracy, właściciela Obrowa - Góreckiego, który zginął pod Królewcem.
Byliśmy także przy grobie zabitego człon-

ka MO Zielskiego, pomniku legionisty
Hermanowskiego, grobach nauczycieli
(Kołaczyński, Padlewski), obelisku wystawionym na pamiątkę bitwy o Warszawę w 1920 roku, a także żołnierzy LWP
(Gan) i Szarych Szeregów oraz AK (Łapińska).
Za miejsce pamięci uznaliśmy też krzyż
wystawiony w 1946 roku w podziękowaniu
za wyzwolenie z kajdan okrutnej niedoli.
Przy kościele odwiedziliśmy groby pomordowanych przez Niemców - Janinę i Józefa Olszewskich (a wcześniej pomnik oraz
krzyż im poświęcony w Wilczych Kątach)
oraz pana Warawana; zamordowanych
13 października w Rozstrzałach (Celmer,
Rutkowska, Pajewska) , legionisty i członka
PPR Sz. Zagrabskiego.
W Mazowszu złożyliśmy hołd 10 powieszonym chłopom z okolicy za drobne
przewinienia i w odwecie za zranienie
gestapowca, pięć Dębów Pamięci i grób

Mieszkańcy nie zawiedli!
1 grudnia po raz piąty Parafialny Zespół Charytatywny zorganizował akcję poboru
krwi przy kościele parafialnym. Kolejny raz mieszkańcy udowodnili, że mają wielkie
serce i potrafią dzielić się tym, co mają najcenniejszego. Skutkiem tego był kolejny
rekord – krew oddało 59 osób. Z każdą kolejną akcją pojawiają się nowi krwiodawcy,
zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawiciele klubów sportowych z terenu gminy.
Organizatorzy serdecznie dziękują dawcom tego cennego daru, którego nie można
ani wyprodukować, ani kupić; ekipie krwiobusa, która kolejny raz poświęciła swój cenny czas, aby do nas przyjechać. Za nieocenione wsparcie dziękujemy również Pani Teresie Chlebowskiej – sponsorowi akcji. Wszystkich zapraszamy ponownie w kwietniu!

Rafał Rutkowski

Gronczewskiego, rozstrzelanego za posiadanie broni. Uczciliśmy także przed
kaplicą Lissowskich na cmentarzu pamięć Leona Lissowskiego - uczestnika
powstania śląskiego i wojny 1920 roku
oraz jego syna, członka AK.
W Makowiskach obejrzeliśmy wystawę z odnowienia miejsca pamięci ewangelickiego cmentarza. Kwiaty na grób
pani Pajewskiej w Rozstrzałach przekazaliśmy dzieciom z tej miejscowości.
W Osówce odwiedziliśmy miejsce
rozstrzelania pana Warawana. Zatrzymaliśmy się także przed miejscem zbiorowej
pamięci – karawaką, czyli krzyżem cholerycznym w Witowężu, upamiętniającym przemarsz wojsk rosyjskich i zarazę
w czasie powstania listopadowego. Odwiedziliśmy także grób p. Błaszkiewicza,
rozstrzelanego za nielegalny ubój świni.

D.Ch.
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Trzy lata z programem „Myśliwi - dzieciom, dzieci - zwierzętom”
11 października 2013 r. w „Osadzie Karbówko” w Elgiszewie odbyło się uroczyste
podsumowanie trzeciego roku realizacji
programu edukacji ekologiczno-łowieckiej
„Myśliwi-Dzieciom, Dzieci-Zwierzętom”,
który stanowi część programu „Odbudowa populacji zwierzyny drobnej w województwie kujawsko-pomorskim” autorstwa
Grzegorza Wiśniewskiego. Program ten
realizowany jest pod patronatem Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Anny Łukaszewskiej,
a współfinansowany przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Celem programu jest nawiązanie
i utrzymanie stałej współpracy kół łowieckich ze szkołami na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego. Celem przyrodniczym jest ochrona zwierzyny drobnej oraz
środowisk jej bytowania. Program realizowany jest poprzez lekcje prowadzone przez
nauczycieli i myśliwych, wycieczki, konkursy, zbiórki karmy i udział w zimowym

dokarmianiu zwierzyny, sadzenie lasów,
remiz śródpolnych oraz współpracę przy
pielęgnowaniu poletek łowieckich.
W Szkole Podstawowej im. Tony Halika w Osówce w projekt ten zaangażowani
są: dyrektor Ryszard Ałtyn, Krystyna Szymaniak i Anna Podkowska-Fehlau oraz
uczniowie szkoły, którzy z zapałem uczestniczyli w poszczególnych działaniach. Z ramienia koła łowieckiego nr 136 „Głuszec”
w Bydgoszczy, z którym szkoła współpracuje, opiekunem projektu są Aleksander
Głodowski i Tomasz Szymaniak. W liczne
działania edukacyjne prowadzone w ramach projektu angażuje się również Marcin
Czajka oraz leśnicy. Tegoroczna współpraca
i szereg podejmowanych działań zaowocowały zajęciem przez szkołę w Osówce V
miejsca w rywalizacji między 69 szkołami
biorącymi udział w projekcie. Niewątpliwie
udało się poprawić wynik roku ubiegłego –
miejsce XIV.
Z tej okazji chcielibyśmy serdecznie
podziękować za wsparcie i zaangażowanie w realizację programu Aleksandrowi

Głodowskiemu i Tomaszowi Szymaniakowi, którzy wytrwale mobilizowali nas do
podejmowania coraz to nowych wyzwań.
Ponadto dziękujemy sponsorom i fundatorom nagród dla szkoły: Wójtowi Zdzisławowi Gawrońskiemu i Zarządowi Koła Łowieckiego nr 136 „Głuszec” w Bydgoszczy.
Mamy nadzieję, że kolejne lata współpracy
podczas realizacji projektu będą jeszcze bardziej owocne.

R. Ałtyn, K. Szymaniak,
A. Podkowska-Fehlau

W szkole w Makowiskach nikt się nie nudzi
Hartujemy umysł i ciało
Każdy wie, że w zdrowym ciele - zdrowy duch. Zgodnie z tą maksymą dbamy nie
tylko o umysły naszych podopiecznych, ale
także o ich sprawność fizyczną i zdrowie. Od
września b.r. trwają wyjazdy na basen do Rypina. Cieszą się one dużym zainteresowaniem
wśród najmłodszych i uczniów klas IV-VI. Dla
wielu uczestników to doskonała lekcja życia,
podczas tych wyjazdów uczą się przecież samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie
i innych. Wyjazdy możliwe są dzięki wsparciu
finansowemu Urzędu Gminy w Czernikowie,
za co składamy serdeczne podziękowania.
Nietypowe urodziny
Uczniowie klas I-III wyjątkowo aktywnie obchodzili Ogólnopolskie Urodziny
Książkowego Misia. Zaproszeni na tę uroczystość goście przynieśli swoje ulubione
pluszaki, które towarzyszyły im w czasie
zabawy. Jak na urodziny przystało, nie zabrakło wesołego śpiewu, rytmicznego tańca, dobrych humorów, a przede wszystkim
urodzinowego tortu. Uroczystość została
zorganizowana w ramach kampanii „Cała
Polska czyta dzieciom”.
Jest nas coraz więcej
W październiku do grona uczniów przy-

jęliśmy 17-stu pierwszoklasistów, którzy
przygotowanym programem artystycznym
udowodnili, że uczęszczając do szkoły wiele
się już nauczyli. Uroczystego aktu pasowania na uczniów symbolicznym ołówkiem
dokonała pani dyrektor Hanna Graczyk.
Po głównej uroczystości odbył się słodki
poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Pierwszoklasistom życzyliśmy wspaniałych
kolegów, koleżanek oraz owocnego zgłębiania tajników nauki.
Wiemy, co jemy
W listopadzie uczniowie uczestniczyli
w programie „Śniadanie Daje Moc”. Wszyscy sprawnie krzątali się podczas przygotowywania zdrowego śniadania. Oprócz
kolorowych kanapek pojawiły się owoce,
soki, jogurty i inne smaczne przekąski. Po
takim śniadaniu uczniowie tryskali energią
zarówno na lekcjach, jak i podczas przerw.
Organizację tego dnia poprzedziły zajęcia
dotyczące 12 zasad zdrowego odżywiania.
Sport w szkole
- III turniej piłki nożnej klas IV-V „Orlik 2013”
o puchar premiera – chłopcy – II miejsce,
- IV turniej piłki nożnej klas V-VI „Orlik
2013” o puchar premiera – chłopcy – III
miejsce,

- gminne mistrzostwa w indywidualnych
biegach przełajowych – do zawodów powiatowych zakwalifikował się Michał Kosztowny (IV miejsce),
- gminny turniej piłki nożnej „piłkarskie
piątki” dziewcząt i chłopców – III miejsce,
- gminne mistrzostwa w sztafetowych biegach przełajowych – dziewczęta i chłopcy
- III miejsce,
- mistrzostwa gminy w halowej piłce nożnej
dziewcząt i chłopców – III miejsce.
W mistrzostwach gminy w halowej piłce
nożnej reprezentacje dziewcząt i chłopców
po raz pierwszy wystąpiły w nowych strojach sportowych. Dziękujemy sponsorowi
– firmie AGRO Chłopeccy za sfinansowanie zakupu koszulek dla uczniów. Mamy
nadzieję, że nasi sportowcy będą odnosić
jeszcze większe sukcesy w zawodach.
		

H. Graczyk, A. Linkiewicz
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błońska kl. II liceum uczestniczą w organizowanych (od VIII do XII) przez
Zaczarowany Teatr Lalek w Toruniu
warsztatach z zakresu edukacji teatralnej „Teatr dla jednego – teatr dla wielu!.
Obchody Roku
Mikołaja Kopernika

Co słychać w Zespole Szkół w Czernikowie?
Sukcesy uczniów
• Karolina Majda kl. IIb - I miejsce
w konkursie pt. „Skarby powiatu” organizowanego dla uczniów gimnazjum;
• Alicja Tarnowska kl. IIIf - II
miejsce na Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” ; II miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Piosenki „Świecie Nasz”;
• Anna Jabłońska kl. II LO - III miejsce w konkursie „Skarby powiatu”
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych;
• Kaja Mielicka kl. IIIe - III miejsce
w Konkursie Ortograficznym o Pióro
Starosty;
• Drużyny dziewcząt i chłopców z klas
gimnazjalnych - III miejsce
w zawodach powiatowych w sztafetowych biegach przełajowych;
• Karolina Majda kl. IIb – wyróżnienie
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Śladami budowli sakralnych”.
W szkole odbyły się również konkursy przedmiotowe organizowane przez
Kujawsko – Pomorskiego Kuratora
Oświaty. Do etapu rejonowego w Toruniu zakwalifikowali się:
• Natalia Borkowska kl. IIId – historia,
• Karolina Strychalska kl. IIIa – j. polski,
• Karolina Strychalska kl. IIIa, Przemysław Radmerski kl. IIId – geografia,
• Mateusz Bytner kl. IIIe – fizyka i matematyka,
• Michał Przewięźlikowski kl. IIe, Weronika Paul IIIa – biologia,
• Kaja Mielicka kl. IIIe – j. angielski.
Po raz kolejny Prezes Rady Ministrów przyznał swoje stypendia najlepszym uczniom szkół typu maturalnego.

Wśród czernikowskich licealistów wyróżniona została Paulina Szulc uczennica kl. II, która wyróżnienie to otrzymała za wyniki w nauce w roku szkolnym
2012/2013. Stypendium to otrzymuje tylko jeden, najlepszy uczeń z danej szkoły.
Szkolny Klub Wolontariusza
„Podaj dalej”
W bieżącym roku szkolnym uczniowie mają bardzo dużo możliwości do
wykazania się pracą oraz chęcią pomocy
innym. Młodzież podejmuje akcje ekologiczne: Sprzątanie Świata, przygotowanie budek lęgowych dla ptaków. Bierze udział w akcjach charytatywnych:
Góra Grosza, Czyż-Nie warto zostać Św.
Mikołajem, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W ramach Szkolnego Klubu wolontariusze pomagają terapeutom w zajęciach prowadzonych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tratwa”
w Steklinku. Dużym zainteresowaniem
wśród młodzieży cieszy się praca
w przedszkolach, gdzie wolontariuszki czytają maluchom bajki, bawią się
z nimi oraz opiekują i pomagają podczas
zajęć. Również bardzo dobrze, kolejny
już rok, układa się współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Czernikowie.
Młodzież sprawdza się przy katalogowaniu pozycji, porządkowaniu księgozbioru oraz przygotowywaniu wystaw (więcej: www.pomagam.czernikowo.org.pl).
Uczniowie kl. IIb gimnazjum (K.
Majda, M. Mierzwicka, E. Przewięźlikowska, D. Rygielska) oraz Anna Ja-

Rok 2013 w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika minął pod znakiem wielu
działań, wyjazdów edukacyjnych, zajęć
dydaktycznych i projektów. Na szczególną uwagę zasługuje włączenie się
szkoły w projekt pod hasłem „2013-Rokiem Kopernika”, realizowany na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego.
• Pierwszym działaniem z tego zakresu był udział przedstawicieli szkoły
w konferencji dla szkół kopernikańskich
z całego województwa, zorganizowanej
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
• Kolejnym działaniem podejmowanym w ramach projektu były obserwacje astronomiczne. Udało się je zorganizować w Zespole Szkół w Czernikowie
w nocy z 17 na 18 maja. Wzięli w nich
również udział uczniowie Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II z Obrowa. Tej nocy
słuchaliśmy prezentacji przygotowanych przez nauczycieli, oglądaliśmy filmy z zakresu astronomii, testowaliśmy
program komputerowy do wirtualnych
obserwacji oraz dzięki teleskopom mogliśmy podziwiać ciała niebieskie i fantastyczne orbity Saturna.
• W końcu maja przeprowadzony został konkurs wiedzowo-teatralny skierowany do uczniów szkół podstawowych.
W konkursie tym uczestniczyły szkoły z terenu naszej gminy oraz gminy sąsiedniej z Obrowa. Konkurs cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem dzieci,
które po jego zakończeniu deklarowały uczestnictwo w kolejnych edycjach.
Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego
z Czernikowa, drugie - uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Obrowa, trzecie uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika z Łążyna.
• Dwukrotnie odwiedzaliśmy pierwszą zbudowaną w Polsce Astrobazę
w Gniewkowie, gdzie mogliśmy przyjrzeć się bliżej funkcjonowaniu tego typu
obiektu oraz poznać parametry sprzętu
astronomicznego wykorzystywanego do
obserwacji.
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• We wrześniu uczniowie uczestniczyli
w wyjeździe edukacyjnym do toruńskiego Planetarium, gdzie braliśmy udział
w seansie pt. „Ziemia – planeta Kopernika” a także obejrzeliśmy interaktywną
wystawę „Geodium”.
• W październiku w szkole miało
miejsce spotkanie uczniów z Pawłem
Zielińskim – doktorantem Centrum
Astronomii w Toruniu oraz pracowni-

kiem Centrum Nowoczesności „Młyn
Wiedzy”. Tematem spotkania było zaprezentowanie ciekawostek dotyczących rodzaju badań oraz pracy Centrum
Astronomii, a także przedstawienie oferty nowo otwieranego Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.
• W listopadzie odbył się szkolny konkurs wiedzy oraz konkurs fotograficzny.
Brało w nim udział wiele osób, co znalazło

odzwierciedlenie podczas wystawy prac.
Podsumowanie projektu nastąpiło w ramach Święta Szkoły, które obchodzone jest w dniu imienin patrona
szkoły. Uczniowie dziękują wszystkim,
którzy włączyli się w zorganizowanie
i przeprowadzenie zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia.

A.P.

Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku
Parlament Europejski (PE) przyjął
20 listopada br. cztery rozporządzenia
w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej, a także rozporządzenie zawierające
przepisy przejściowe na rok 2014. Było to
konieczne z uwagi na opóźnienia w negocjacjach i brak przepisów wykonawczych.
Zreformowana WPR będzie stosowana od
1 stycznia 2015 r. Przepisy przejściowe dają
możliwość przyznawania płatności bezpośrednich na zasadach obowiązujących
w 2013 roku. W przyszłym roku WPR, podobnie jak obecnie, opierać się będzie na
dwóch uzupełniających się filarach:
I filar - płatności bezpośrednie: w projekcie rozporządzenia dotyczącego płatności bezpośrednich zapewniono możliwość
kontynuowania uproszczonego systemu
płatności bezpośrednich SAPS do 2020 r.
Jednocześnie wprowadzono nowe komponenty systemu płatności, takie jak:
1) płatność za praktyki rolnicze korzystne
dla klimatu i środowiska (zazielenienie)
- ma być realizowane poprzez trzy obowiązkowe praktyki: dywersyfikację upraw,

utrzymanie trwałych użytków zielonych
(TUZ), utrzymanie obszarów proekologicznych;
2) płatności dla małych gospodarstw maksymalna wysokość wsparcia na gospodarstwo może wynieść 1250 EUR. Rolnicy
korzystający z tej formy pomocy zostaną
wyłączeni z kontroli spełniania wymogów
wzajemnej zgodności, a także zostaną zwolnieni z konieczności stosowania praktyk
w zakresie zazielenienia;
3) płatności dla młodych rolników - stawka
podwyższona o 25%;
4) płatności związane z produkcją;
5) płatności z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych.
Płatności bezpośrednie będą wypłacane
tylko aktywnym rolnikom.
II filar - Wsparcie rozwoju obszarów
wiejskich przez EFRROW: utrzymane
zostaną działania ukierunkowane na restrukturyzację, inwestycje i modernizację
w rolnictwie, a także wsparcie dla młodych
rolników i małych gospodarstw, wsparcie
dywersyfikacji działalności gospodarczej,

odnowy wsi i usług podstawowych. Poszerzono zakres działań związanych z celami
środowiskowo – klimatycznymi. Obejmie
on rolnictwo ekologiczne, działania rolno
– środowiskowo - klimatyczne, wsparcie
dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi i innymi szczególnymi ograniczeniami,
inwestycje w środki trwałe o pozytywnych
efektach środowiskowo - klimatycznych,
grupę działań „leśnych” oraz płatności
dla obszarów NATURA 2000. Rolnictwo
ekologiczne będzie teraz odrębnym działaniem.
Kwoty w sektorze cukru będą stosowane
do 30 września 2017 r., natomiast w sektorze mleka nie będzie kwotowania produkcji
od 2015 r.
Wprowadzenie w życie reformy WPR
wymaga jeszcze przyjęcia szczegółowych
przepisów wykonawczych. Obecnie trwają
nad nimi intensywne prace w Komisji Europejskiej.
Agata Kuczaj
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Toruniu z/s w Chełmży
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Uczniowskie pasowanie w Osówce
16 października 2013 r. w Szkole Podstawowej im. T. Halika w Osówce miało miejsce
ważne wydarzenie - pasowanie na ucznia. Na uroczystość przybyli rodzice, uczniowie
klas 0, II i III wraz z wychowawcami oraz dyrektor szkoły Ryszard Ałtyn.
Pierwszaki pod opieką wychowawcy pani Małgorzaty Kwiatkowskiej zaprezentowały ciekawy program artystyczny, którym udowodniły, że zasługują na miano
prawdziwych uczniów. Następnie zostały poddane testowi na ucznia, który przygotowały dzieci z klasy III. Oczywiście test wypadł pomyślnie. Po występach nastąpiło ślubowanie na Sztandar Szkoły oraz pasowanie na ucznia. Uczniowie klasy
I otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki od kolegów z pozostałych klas.

M. Kwiatkowska

Z życia przedszkolaków z Osówki
W czwartek 7 listopada 2013 r. oddział
przedszkolny „A” wspólnie ze starszymi kolegami z oddziału przedszkolnego „B” oraz
uczniami klas I, II i III Szkoły Podstawowej
im. T. Halika w Osówce wybrał się na wycieczkę do Teatru Baj Pomorski w Toruniu
na spektakl pt. „Dudi bez piórka”. Była to
bardzo ciekawa opowieść o ptaku, który nie
odleciał do ciepłych krajów na
zimę i zmagał się z wieloma niebezpieczeństwami. Przedstawienie
bardzo się wszystkim podobało.
15 października w Oddziałach
Przedszkolnych „A” i „B” odbyło się
pasowanie na przedszkolaka dzieci,
które w tym roku rozpoczęły edukację. Na dzielnych przedszkolaków
zostało pasowanych 37 maluchów.
Był to dla nich bardzo ważny dzień.
Na uroczystość przybyli zaproszeni
wcześniej goście, czyli dyrektor Ryszard Ałtyn, rodzice i starsi koledzy
z wychowawcami. Impreza rozpoczęła się od uroczystego wejścia
wszystkich przedszkolaków - był to ważny
i poważny debiut milusińskich z najmłodszej
grupy. Dzieci podeszły do niego z entuzjazmem, przez wiele dni pilnie uczyły się piosenek, wierszy i tańców, cierpliwie znosiły próby
części artystycznej. Wszyscy z zaciekawieniem

oglądali popisowe wyczyny najmłodszych. Po
skończonych występach dzieci z wielką dumą
powtarzały tekst ślubowania, a następnie zostały pasowane na przedszkolaków, otrzymując pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki od starszych kolegów i koleżanek. Od
rodziców otrzymały natomiast „rogi obfitości”.
30 września prawie wszystkie dzieci z Od-

działu Przedszkolnego „A” i „B” wspólnie
z wychowawczyniami wybrały się na wycieczkę do Cinema City w Toruniu na film „Turbo”.
Film okazał się bardzo ciekawy i postanowiliśmy, że wkrótce powtórzymy taką wyprawę. Natomiast 19 listopada przedszkolaków

odwiedził niecodzienny gość - Pan Policjant
z Komendy Policji Toruń-Rubinkowo. Spotkał
się on z dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi.
Po wejściu do sali pięknie się przywitał i rozluźnił atmosferę kilkoma żartami. Najmłodsi
z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali
pogadanki dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze
pieszego, rowerzysty oraz pasażera. Uczniowie zostali również
uwrażliwieni na potrzebę bycia
widocznym na drodze, czemu
służyć mają elementy odblaskowe, które każde dziecko powinno
posiadać. Dzieci wspólnie z policjantem odegrały kilka scenek
obrazujących spotkanie z nieznajomym oraz zauważenie rannego. Dzieciaki z zaangażowaniem
uczestniczyły w spotkaniu, o czym
świadczyła „lawina” pytań skierowanych do gościa. Przedstawiciel
Komendy Miejskiej pochwalił
nasze dzieci za zdyscyplinowanie
i podziękował za miłą zabawę. Dla uczniów
była to niewątpliwie ciekawa forma zdobywania i utrwalania wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze.

Renata Kuziemkowska

PODAJ ŁAPĘ! – akcja pomocy bezdomnym zwierzętom ze Schroniska w Toruniu – I Edycja
W dniach 18–29 listopada w Szkole
Podstawowej w Mazowszu zorganizowana została pierwsza edycja akcji
pomocy bezdomnym zwierzętom ze
schroniska w Toruniu „Podaj łapę!”.
Łącznie w akcji udział wzięło 61 osób,
co stanowi ponad połowę uczniów.
Zebrano i przekazano do schroniska:
•
•
•
•

Karma sucha – 30 kg
Karma mokra – 11 puszek – 7,8 kg
Ryż – 6,4 kg
Makaron – 20,2 kg

•
•
•
•
•
•

Kasza – 6,2 kg
Kołdra – 7 szt.
Koc – 1 szt.
Ręcznik – 17 szt.
Poduszka – 3 szt.
Żwirek dla kotów – 20 kg

To wspaniały prezent dla zwierzaków z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Kolejna, druga edycja, ruszy w przyszłym roku.

Robert Szwajkowski
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Co słychać w SP Steklin?
Studenci w naszej szkole
W dniach 14-18 listopada 2013 r. Szkoła
Podstawowa w Steklinie gościła studentów
uczestniczących w programie edukacyjnym
międzynarodowej organizacji AIESEC. Studenci różnych kierunków przybyli z Egiptu,
Chin i Macedonii. Prezentowali najciekawsze
elementy geografii, kultury i tradycji swoich
państw.
Uczniowie starszych klas z dużym zainteresowaniem obejrzeli prezentacje multimedialne, wysłuchali informacji o krajach naszych
gości. Młodsze dzieci wykonywały prace plastyczne, uczyły się pisać swoje imię w narodowym języku studentów.
Wychowankowie zaprezentowali także polskie piosenki i tańce, a ostatniego dnia wspólnie przygotowywali tradycyjne dla każdego
kraju potrawy. Później odbyła się degustacja.
Podczas przerw w zajęciach studenci chętnie
angażowali się w zabawy na boisku szkolnym.

Pobyt gości pozwolił uczniom zapoznać się
z kulturą i obyczajami innych krajów, stanowił
okazję do komunikacji w języku angielskim
i pozostawił wiele miłych wspomnień.
„Tak trzeba” – pamiętamy
Włęcz to miejsce pośród lasów, gdzie częstszym gościem niż człowiek jest promień słońca, wiatr i deszcz. Pozostałości po obejściach
gospodarskich i mały cmentarz nad brzegiem
Wisły - dziś to wszystko, co można zobaczyć
po osadzie.
Co roku odwiedzamy to piękne miejsce, aby pamiętać o tych, którzy na tej ziemi
żyli, pracowali i starali się, tak jak my, na swój
sposób czynić świat lepszym. Pod opieką M.
Rumińskiej, L. Szymańskiej i M. Kozłowskiej
uczniowie klas III-VI bardzo chętnie i wytrwale pracowali nad usuwaniem roślinności
z terenu cmentarza oraz z grobów. Nieocenioną pomocą w tych działaniach służył nam pan
A. Laskowski, który przy użyciu fachowego

Konkursowo, świątecznie i refleksyjnie w SP Osówka
W związku z rocznicą nadania szkole
imienia po raz kolejny odbył się konkurs znajomości sylwetki człowieka, który „urodził
się dla przygody”. Konkurs nosił tytuł: „Tony
Halik- mój patron”. Przebiegał w dwóch etapach. O miano zwycięzcy tradycyjnie walczyli uczniowie klas młodszych. W finale wzięli
udział reprezentanci poszczególnych klas.
Uczniowie wykazali się bardzo dużą wiedzą
o życiu, pasjach i dokonaniach Tony Halika.
O wygranej decydowały niewielkie różnice
w ilości zdobytych punktów. Laureatami tegorocznej edycji zostali Norbert Gąsiewicz (kl.
3) i Kacper Mirowski (kl. 2). Drugie miejsce
zajęły Zuzia Mirowska (kl. 2) i Oliwia Cichoszewska (kl. 3). Wyróżnieni uczniowie to Monika Rutkowska (kl. 3), Kacper Kowalkowski
(kl. 2), Hubert Romanowski (kl. 3) i Bartosz
Szymaniak (kl. 2). Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy jak najwięcej sukcesów w przygodzie zwanej życiem.
19 października na terenie Szkoły Podstawowej w Osówce obchodziliśmy Święto Pieczonego Ziemniaka. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody przy ognisku zebrała się duża grupa
uczniów klas 0-3 ze swoimi rodzicami. Podczas
imprezy dzieci malowały portrety Króla Grula
i Królowej Pyry. Razem z rodzicami startowały w licznych konkurencjach sportowych
z „udziałem” bohatera tego dnia, czyli kartofla. Chętni sadzili i zbierali ziemniaki, strącali kręgle, rzucali woreczkiem na odległość,
biegali w workach i z ziemniakiem na łyżce.

Tymczasem w ognisku piekły się ziemniaki,
których można było skosztować na koniec
zabawy. Przy ognisku piekliśmy kiełbaski i jabłka, a dzięki rodzicom każdy mógł skosztować
pysznych potraw z ziemniaków: babki ziemniaczanej, zapiekanki, sałatki i gwiazdek z puree. Na koniec wszyscy zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali dyplomy i słodkie
nagrody. Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za wspólną zabawę i zapraszamy - w imieniu
Króla Grula oraz własnym - ponownie za rok.
Listopad to miesiąc wyjątkowej zadumy
i refleksji nad nieustannym i nieuchronnym
przemijaniem. Ale to jednocześnie czas na to,
aby pielęgnować pamięć o tych, którzy odeszli.
Uczniowie klas 1-3 pod opieką wychowawców
pamiętali nie tylko o swoich najbliższych. 11
listopada obchodziliśmy kolejną rocznicę odzyskania upragnionej przez Polaków wolności,
a 13 listopada udaliśmy się w różne miejsca
na terenie naszej gminy, by oddać hołd tym,
którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny.
Odwiedziliśmy również opuszczone cmentarze w Makowiskach i Liciszewach, gdzie
w zapomnieniu spoczywają dawni mieszkańcy naszego regionu. Modliliśmy się również
za pochowanych na cmentarzu parafialnym
nieznanych z nazwiska, na których groby nikt
bliski nie przyjdzie. To była niezwykle wzruszająca lekcja.

K. Kowalska, M. Kwiatkowska,
A. Strzelecka

sprzętu rozprawił się z „niechcianymi gośćmi”.
Cieszymy się, że opieka nad tym cmentarzem
weszła na stałe do tradycji naszej szkoły. Nie
byłoby to możliwe bez wsparcia władz samorządowych oraz rodziców uczniów, za co
w tym miejscu dziękujemy.
Dzięki Państwa pomocy możemy nie tylko
mówić, ale przede wszystkim uczyć tolerancji dla tego co inne, szacunku do historii, jak
i miejsca, w którym żyjemy.

E.F., M.K., M.P.
Sukcesy uczniów SP
im K. K. Baczyńskiego
w Czernikowie
* Po raz kolejny utrzymaliśmy się w czołówce programu „Myśliwi dzieciom-dzieci
zwierzętom”, zajmując IV miejsce w województwie. Już we wrześniu rozpoczęliśmy
działania z Kołem „Bażant” na rok następny.
* Do etapu rejonowego konkursu przedmiotowego kuratorium przeszli: z j. polskiego - W. Kołaczyńska, z matematyki - F.
Dzwonkowski, P. Murawska, z przyrody:
W. Sivickis, W. Kołaczyńska, P. Cichowicz,
K. Korzeniewska, K. Kamela. W konkursie
pod patronatem Kuratora – z historii liczbę
punktów uprawniających do finału wojewódzkiego osiągnęli M. Puciński, M. Jaranowski, M. Kubik i P. Chojnicka.
* W regionalnym konkursie przyrodniczym
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej o przyrodzie ziemi dobrzyńskiej w
Osieku III miejsce zajęła Patrycja Chojnicka.
* reprezentacja SP Czernikowo i Gminy
Czernikowo (Patrycja Chojnicka, Nikola
Pietruszewska, Wiktoria Sivickis) wywalczyła II miejsce w Małej Nieszawce w VII konkursie wiedzy o historii i zabytkach powiatu
„Skarby powiatu toruńskiego”.
* reprezentacja SP Czernikowo oraz Wiktoria Sivickis zajęli pierwsze miejsca w Mistrzostwach Powiatu Toruńskiego w Szachach, które zostały rozegrane 2 grudnia
2013 r. w Chełmży.
D.Ch.
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W dniach 27-29 września rozegrane
zostały w Kutnie Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików – Region A,
obejmujący swoim obszarem Polskę północną i centralną. Udział w nich wzięło
7 drużyn, m.in. UKS Comets Mazowsze.
MMM były najważniejszą imprezą w tym
roku dla kategorii młodzik w kalendarzu
Polskiego Związku Baseballu i Softballu.
Drużyna, która reprezentowała nasz
klub na mistrzostwach, trenuje w większości razem od roku. Kilku chłopców
doszło w czerwcu, a więc niespełna
kilka miesięcy temu i na krótko przed
mistrzostwami. W ramach przygotowań trenowaliśmy oraz rozgrywaliśmy
mecze z zaprzyjaźnionym Osielskiem.
Jeden z treningów zorganizowaliśmy
także w lesie, lecz nie trenowaliśmy
tam baseballu. Zajęcia miały na celu
zbudowanie więzi w drużynie oraz
wspólną pracę potrzebną do osiągnięcia zamierzonego celu (team building).
MMM rozpoczęliśmy meczem z Bydgoszczą. Niestety nie dane nam było go
rozegrać, ponieważ przeciwnik nie stawił
się na boisku i oddał mecz walkowerem.
W drugim meczu spotkaliśmy się z dru-

żyną ze stolicy. Zagraliśmy bardzo dobrze w ataku wygrywając 10:6. Był nawet
moment, gdy mogliśmy wygrać na przewagę - niestety zabrakło wtedy chyba trochę szczęścia. Mecz z Kutnem I (jak się
później okazało zwycięzcą mistrzostw)
nie miał większej historii. Graliśmy słabo
w ataku i nieskutecznie w obronie. Przegraliśmy 1:14.
W półfinale zmierzyliśmy się z Krukami z Augustowa i choć początek mieliśmy niezły, w czwartej odsłonie meczu
coś się popsuło. Po zdobyciu 3 punktów
przez przeciwnika stanęliśmy. Przeciwnik „złapał wiatr w żagle” i nie udało nam
się odrobić straty kilku punktów. Augustów wygrał 15:8 i to oni zagrali w finale
mistrzostw z Kutnem I.
W meczu o 3 miejsce przyszło nam się
zmierzyć z zaprzyjaźnionym Osielskiem
- takie małe derby województwa. W tym
sezonie już wielokrotnie stawaliśmy naprzeciw siebie i bilans wygranych był po
naszej stronie. Niestety mecz rozpoczęliśmy od wielu błędów w obronie. Dęby
prowadziły już 14:7, jednak w końcówce
meczu to my lepiej zagraliśmy w ataku
i wygraliśmy.

MMM to niezwykle ważny turniej dla
naszej młodej drużyny. Chłopcom potrzebny był ten sukces. Ciężko pracowali na to
poświęcając swój czas nawet w wakacje.
Brąz w MMM to ich pierwszy poważny
sukces, pierwszy medal. Mamy nadzieję, że
w kolejnych latach drużyna ta jeszcze niejeden raz stanie na podium spełniając swoje
sportowe marzenia, a nam dostarczając niezapomnianych wrażeń.
Skład:
Baranowski Bartłomiej, Błaszkiewicz
Hubert, Gutmański Bartosz, Krasiński
Kacper, Kwiatkowski Mateusz, Lubowicz
Konrad, Puciński Miłosz, Stasiak Marcin, Szulc Jakub, Tański Jacek, Tejza Patryk, Witomski Kacper. Trenerzy: Robert
Szwajkowski, Witold Mierzwicki.
Specjalne podziękowania dla WSHU
w Czernikowie za pomoc w przygotowaniu wyjazdu. Warto także podkreślić, że przez całe mistrzostwa towarzyszyła nam całkiem duża grupa kibiców,
czyli rodziców dzieci oraz członków ich
rodzin. Było to bardzo miłe i dodatkowo budowało chłopaków. Dziękuję.

Robert Szwajkowski
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Gminna Liga Tenisa Stołowego 2013
W listopadzie zainaugurowano rozgrywki drugiego sezonu Gminnej Ligi Tenisa
Stołowego, który powoli nabiera tempa. Z grona dziesięciu pięcioosobowych
drużyn niektóre rozegrały już po sześć spotkań, podczas gdy inne ledwie
zainaugurowały rozgrywki, wobec czego tabela, póki co, nie jest miarodajna.
Niemniej jednak różnice punktowe już się zarysowują.

Dla miłośników statystyk prowadzona jest
klasyfikacja indywidualna, której czołówka
przedstawia się następująco:
1. Paweł Drygalski (Makowiska) – 8/8 – 100%
2. Radosław Świątecki (Maxy Czernikowo)
– 23/24 – 95,83%
3. Sławomir Markowski (PŻW Witowąż)
– 22/23 – 95,65%
4. Piotr Kalinowski (PŻW Witowąż)
– 21/22 – 95,45%
5. Przemysław Pujer (Książęta Mazowieccy)
– 15/16 – 93,75%
6. Marcin Kozłowski (Maxy Czernikowo)
– 22/24 – 91,67%
7. Mateusz Bytner (Dąbrówka Team)
– 18/20 – 90,00 %
8. Sławomir Sitek (PŻW Witowąż)
– 21/24 – 87,50%
9. Andrzej Strychalski (Książęta Mazowieccy)
– 10/12 – 83,33%
10. Sylwester Kasiński (Makowiska)
– 13/16 – 81,25%
P.P.
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Pingpongiści walczyli o Puchar Wójta Gminy Czernikowo
W dniach 7-8 grudnia odbył się XIV Indywidualny Turniej Gry w Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Czernikowo. Zawody,
cieszące się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy, rozegrano w kilku kategoriach.

Kategoria dziewcząt ze szkół
podstawowych:
1. Karolina Kozłowska
2. Agata Sawicka
3. Karolina Adamska
Kategoria chłopców ze szkół
podstawowych:
1. Tomasz Kasiński
2. Bartłomiej Markowski
3. Maciej Kubik
Kategoria chłopców
z gimnazjum:
1. Mateusz Bytner
2. Patryk Tarnowski
3. Mateusz Markowski
Kategoria kobiet pow.13 lat:
1. Danuta Chylicka
2. Alicja Celmer
3. Weronika Opaczyk
Kategoria mężczyzn
od 16 do 29 lat:
1. Piotr Kalinowski
2. Michał Sumiński
3. Radosław Świątecki
Kategoria mężczyzn
od 30 do 40 lat:
1. Wiesław Pierzgalski
2. Sławomir Markowski
3. Dariusz Mazur
Kategoria mężczyzn
od 41 do 50 lat:
1. Zbigniew Olszewski
2. Jarosław Makowski
3. Zbigniew Wiśniewski
Kategorii mężczyzn pow. 51 lat:
1. Stanisław Świątecki
2. Marek Serocki
3. Marek Brzustewicz

Łącznie w całym turnieju brało udział 66 zawodników i zawodniczek. Współorganizatorami zawodów byli nauczyciele: Ryszard Ałtyn, Zuzanna Stawicka oraz Danuta Chylicka. Głównym sponsorem turnieju był Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński.
P.P.
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W

dniu 6 grudnia 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czernikowie odbyła się uroczystość
wręczenia odznaczeń „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale przyznawane są parom,
które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Na wniosek Wójta Gminy Czernikowo, po spełnieniu wszystkich wymaganych przepisami procedur, Prezydent Bronisław Komorowski przyznał medale dla 10
par. Uhonorowani zostali:
Zofia i Zbigniew Chrobak zam. Czernikowo
Jadwiga i Ignacy Dankowscy zam. Kiełpiny
Helena i Jan Jargiełło zam. Czernikowo
Helena i Stanisław Kitler zam. Mazowsze-Parcele
Jadwiga i Jan Kotkiewicz zam. Witowąż
Maria i Jerzy Kowalscy zam. Czernikowo
Adam i Irena Melerscy zam. Jaźwiny
Gabriela i Gabriel Praźniewscy zam. Kijaszkowo
Barbara i Alfons Rumińscy zam. Steklinek
Elżbieta i Gabriel Wierzbiccy zam. Kiełpiny

Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński. W uroczystości udział wzięła również
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Padlewska, która złożyła jubilatom serdeczne życzenia. Spotkanie odbyło
się przy kawie i ciastku oraz symbolicznej lampce szampana.
M.O.

Uroczyste otwarcie obiektu
dydaktyczno-widowiskowego
przy Zespole Szkół

