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Budżet na 2014 rok przyjęty
Na XXIX Sesji Rady Gminy w dniu
31stycznia br. jednogłośnie przyjęto budżet
gminy na rok 2014. Zakłada on dochody
gminy w kwocie 31 486 469 zł. Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości
32 036 469 zł, utrzymując ubiegłoroczny
poziom. Przewidywany deficyt budżetowy
wyniesie 850 tys. zł i zostanie sfinansowany
pożyczką z WFOŚiGW, z przeznaczeniem
na ostateczne finansowe rozliczenie IV etapu
kanalizacji (ulice: Wiśniowa, Targowa, Polna,
Chabrowa, Zajączkowo, Zacisze).
Najwyższe wpływy, stanowiące 49,2% dochodów budżetowych, podobnie jak w latach
poprzednich pochodzić będą z subwencji
otrzymywanych z budżetu państwa. Łączna
planowana kwota wyniesie 15 503 133 zł (w
tym subwencja oświatowa stanowić będzie
9 783 582 zł, a subwencja wyrównawcza –
5 545 806 zł). Niestety - już po przyjęciu budżetu, w którym zakładaliśmy wysokość subwencji oświatowej na poziomie roku ubiegłego - otrzymaliśmy z ministerstwa naliczenie
niższe o 231 452 zł z powodu spadku ilości
uczniów w szkołach naszej gminy.
Na planowane dochody z podatków od
osób prawnych i fizycznych składają się wpływy z podatków: rolnego, od nieruchomości,
leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od
środków transportowych, od spadku i darowizn. Łączne wpływy przewidywane są na
kwotę 3 112 000 zł.
W zeszłym roku podjęliśmy skuteczne
działania w celu zwrotu podatku VAT od niektórych inwestycji, co wpłynie w tym roku na
podniesienie przychodów o kwotę 1 500 000
zł. Wpływy z udziału w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa
(PIT, CIT), wyniosą 2 632 000 zł.
Bardzo dużo środków zewnętrznych wpłynie do budżetu na dofinansowania projektów
inwestycyjnych („twardych”) i w ramach PO
Kapitał Ludzki („miękkich”). Na obecny czas
przyjęto do budżetu kwotę przydzielonej już
na bieżący rok dotacji w wysokości 3 257 163
zł, co stanowi 11,4% całości dochodu.
W 2014 i na początku 2015 roku czekają nas kolejne zadania inwestycyjne, na
które mamy już przyznane dotacje z różnych źródeł zewnętrznych w kwocie prawie
5 mln zł. Będą to dotacje z PROW na budowę
i remonty czterech świetlic wiejskich, modernizację targowiska (zieleniaka) z parkingami
w Czernikowie, siedem „małych projektów”
dotyczących wyposażenia świetlic i modernizacji placów zabaw. Otrzymamy też dotację
na drogi z NPPDL (w Czernikowie, Jackowie,
Bernardowie) i z tytułu wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej (w Czernikówku) oraz na

remonty sal gimnastycznych w szkole podstawowej w Czernikowie, Osówce i Mazowszu.
Jednak realizacja kolejnych inwestycji wymaga znacznego wkładu własnego. Przy większości podpisanych już umów na dofinansowanie, wkład własny wyniesie ponad 60%
planowanych kosztów inwestycyjnych.
Największą pozycją w wydatkach budżetu na bieżący rok po raz kolejny jest finansowanie oświaty i wychowania. Zaplanowano tu (odliczając wydatki inwestycyjne
w szkołach) kwotę 12 957 787 zł, co stanowi
40,45 % wszystkich wydatków budżetowych.
Z roku na rok suma ta systematycznie wzrasta (dla porównania w 2012 r. wyniosła 11 457
tys. zł , tj. 30,3%; a w 2013 r. - 11.762 tys. zł,
tj. 32,4 % wydatków budżetowych). Pieniądze te zostaną wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół,
utrzymanie placówek oświatowych i stołówek
szkolnych, drobne remonty, dowóz dzieci
i młodzieży do szkół oraz utrzymanie przedszkola. W ubiegłym roku gmina na w/w zadanie poza subwencją wydatkowała z własnych
dochodów prawie 1 mln zł. Taką więc kwotę
zaplanowano na bieżący rok, jednak jej wysokość może wzrosnąć m.in. w zależności od
tego, czy nastąpią podwyżki płac, ilu nauczycieli zdobędzie kolejne stopnie awansu zawodowego oraz ilu skorzysta z urlopu na poratowanie zdrowia. Te wydatki trudno oszacować
na początku roku.
Drugą pozycją w kwocie 7 350 177 zł, stanowiącą 22,94% wydatków budżetowych, są
środki zaplanowane na zadania inwestycyjne.
Kwota ta zapewne wzrośnie, jeśli podejmiemy decyzję o pozyskaniu środków na wkład
własny ze źródeł zewnętrznych, obciążających
gminę dodatkowymi zobowiązaniami, ale zapewniających możliwość szybszego rozwoju
infrastruktury i wykorzystanie dostępnych
obecnie dotacji. Podobnie było w roku ubiegłym, gdzie wydatki inwestycyjne wzrosły
z 8,3 mln zł do 11,7 mln zł.
Trzecią pozycję w wydatkach budżetu
gminy w kwocie 4 221 928 zł, tj. 13,1% wydatków budżetowych, jak co roku stanowi pomoc społeczna. Wydatki w tym dziale wzrastają w ciągu roku do kwoty ok. 5 mln zł po
otrzymaniu subwencji m.in. na zasiłki stałe
i dożywianie. W tej pozycji mieszczą się
świadczenia rodzinne, zasiłki stałe i celowe, pomoc w naturze, dożywianie uczniów
i utrzymanie GOPS. Z roku na rok wzrastają
wydatki na odpłatność za pobyt mieszkańców
gminy w domach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze dla podopiecznych i asystenta
rodzinnego. Są to kolejne zadania w zakresie
pomocy społecznej, które zostały nałożone

na gminy. Do tej grupy wydatków można
zaliczyć edukacyjną opiekę wychowawczą
(stypendia socjalne, wydatki szkolne itp.).
W ciągu roku przeznacza się na nią około 550
tys. zł. Od 2010 roku gminy zobowiązane są
do udziału finansowego z własnych środków
w wysokości 20 % wypłacanych stypendiów
socjalnych.
W tym roku znaczną kwotę w budżecie
gminy przeznaczono na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1 560 839 zł.
W dziale tym zaplanowano środki m.in. na
oświetlenie uliczne, utrzymanie dróg gminnych oraz opłaty: za wywóz odpadów, na
ochronę środowiska i schronisko dla zwierząt.
Po raz kolejny w budżecie gminy wyodrębniono kwotę 270 320 zł na fundusz sołecki. Środki funduszu zgodnie z ustaleniami rad
sołeckich przeznaczone zostaną na utrzymanie dróg (156 683 zł), chodniki (9 677 zł), place zabaw (20 000 zł), festyny (14 053 zł) i inne.
Fundusz sołecki funkcjonujący w naszej gminie od wielu lat jest odpowiednikiem budżetu obywatelskiego, wprowadzanego ostatnio
w dużych miastach, gdzie lokalna społeczność
podejmuje decyzje o wydatkowaniu przeznaczonych środków. Oprócz budżetu gminy jest
jeszcze budżet Gminnego Zakładu Komunalnego, gdzie przychody i koszty zaplanowano
w kwocie 2 585 960 zł.
Przyjęty budżet ulega w ciągu roku zmianom, ponieważ w pewnych zadaniach oparty
jest na szacunkach na podstawie dochodów
i wydatków z lat ubiegłych lub opracowanych
kosztorysów. Najczęściej ulega zwiększeniu
o dodatkowe dochody i dotacje inwestycyjne;
wzrastają wtedy także odpowiednio wydatki.
W roku 2013 budżet wzrósł o prawie 6 mln
złotych w stosunku do planowanego na początku roku. Zwiększyły się zatem wydatki
inwestycyjne z 8,3 mln na 11,7 mln zł. Coroczny wzrost budżetu następuje dzięki naszej
dużej aktywności w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Do wzrostu budżetu w ubiegłym roku przyczyniły się także
podjęte skuteczne działania odzyskujące VAT
od przeprowadzonych inwestycji na kwotę
1,8 mln złotych. W tym roku będziemy odzyskiwali VAT od kolejnych przedsięwzięć.
Na wysokość budżetu każdej gminy mają
wpływ jej dochody własne, zwłaszcza z podatków, które u nas, m.in. ze względu na rolniczy
charakter gminy oraz pokrycie jej w 44% lasami, są niskie. Mam nadzieję, że mieszkańcy
gminy będą je jednak sumiennie płacić. Działania te są w interesie nas wszystkich i przyczynią się dla dalszego intensywnego rozwoju
i poprawy życia mieszkańców.
Zdzisław Gawroński
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Małe projekty szansą na rozwój aktywności społeczności lokalnej,
ministerialne dotacje – na remonty obiektów wychowania fizycznego
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, świetlica wiejska w Czernikowie, Centrum Integracji Kulturalnej), 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.
Pokłosiem jesiennego naboru w ramach „małych projektów” okazały się aż
cztery wnioski, które zostały już zakwalifikowane przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich
„Region Południe” do realizacji i obecnie
stanowią przedmiot formalnej weryfikacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego.
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.
Ministerstwo Sportu i Turystyki rotacyjnie oferuje potencjalnym beneficjentom różne możliwości finansowego
wsparcia. W tym roku szansę na rządowe
środki mają Uczniowskie Kluby Sportowe
w zakresie remontów wykorzystywanych
obiektów. W ramach inicjatywy Gmina
Czernikowo przygotowała trzy wnioski.
Pierwszy z nich dotyczy remontu
sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mazowszu na potrzeby UKS
„Comets” Mazowsze i zakłada wymianę
pokrycia dachowego z rynnami i rurami

spustowymi, wymianę systemu parkietowego, uzupełnienie tynków, położenie gładzi gipsowych, malowanie ścian
i lamperii oraz termomodernizację ścian
zewnętrznych i cokołu. Całkowita wartość projektu wynieść ma 147 374,01
zł. Kolejny z wniosków, oszacowany na
188 132,94 zł, zakłada remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Osówce na potrzeby UKS „Piątka”
i obejmuje pokrycie dachów (nad salą
oraz zespołem korytarzowo-szatniowo-sanitarnym), cyklinowanie i lakierowanie parkietów i drabinek gimnastycznych,
położenie gładzi gipsowych, malowanie
ścian, wymianę drzwi wejściowych od
strony zachodniej oraz doświetlenie sali.
Na bazie ostatniego z projektów planuje
się remont sali gimnastycznej w szkole
podstawowej w Czernikowie na potrzeby UKS „Olimpijczyk”. Przedsięwzięcie
polegać będzie na wymianie systemu
parkietowego, szlifowaniu i lakierowaniu drabinek gimnastycznych, położeniu
gładzi gipsowych, malowaniu ścian, wymianie stolarki drzwiowej w magazynie
sprzętu sportowego, montażu instalacji
c.o., wymianie pokrycia dachowego magazynu oraz jego dociepleniu. Całkowita
wartość inwestycji wyniesie 194 896,19 zł.
Miejmy nadzieję, że ogłoszenie wyników powyższego konkursu tradycyjnie już okaże się szczęśliwe dla gminy
i wkrótce będziemy mogli rozpocząć prace remontowe.
P.P.

Wójt Gminy Czernikowo zasłużony dla obronności kraju
W dniu 4 marca 2014 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Obrony Cywilnej. Z tej okazji wójt
Zdzisław Gawroński otrzymał z rąk wojewody kujawsko-pomorskiego
Ewy Mes srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju. Jest to kolejne
odznaczenie państwowe dla Zdzisława Gawrońskiego za trud wkładany w działalność społeczną i pracę zawodową. Wcześniej, w 2011 roku,
otrzymał srebrny Krzyż Zasługi, natomiast w 2013 roku - złoty Medal
za Długoletnią Służbę oraz złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.
Przyznane odznaczenia są potwierdzeniem aktywności wójta na
rzecz rozwoju gminy Czernikowo i dostrzeżeniem ogromu środków
pozyskanych z zewnątrz, czego dowodem są m.in wysokie miejsca
gminy i wójta w wielu ogólnopolskich rankingach („Rzeczpospolitej”,
„Gazety Prawnej”, „Wspólnoty” i innych).
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Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie
kultury fizycznej, sportu i rekreacji zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.
Dodatkowo informujemy, że wysokość środków przekazanych do rozdysponowania w ramach konkursu w roku 2014 wyniosła
62.000 zł.
J.M.

LISTA PODMIOTÓW DOTOWANYCH W ROKU 2014

Lp.
1.

Nazwa podmiotu
Ludowy Zespół Sportowy
w Steklinie

Nazwa zadania

Przyznana
kwota dotacji

Działalność statutowa LZS Steklin

18.800,00 zł

2.

UKS „Olimpijczyk”
Czernikowo

Mecze ligowe i turnieje piłki siatkowej sekcji siatkowej Setbol Czernikowo
oraz szkolenie dzieci poprzez turnieje i zawody w grach zespołowych

6.680,00 zł

3.

UKS „Comets” Mazowsze

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

12.220,00 zł

4.

LZS „VICTORIA”
Czernikowo

Rozgrywki piłkarskie drużyny seniorów LZS „VICTORIA”
– sezon wiosna/jesień 2014

20.680,00 zł

5.

UKS „ KOPERNIK”
ZS w Czernikowie

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

3.620,00 zł

Wolontariusz Roku Powiatu Toruńskiego
– wyróżnienia dla Czernikowian

L

aureatami Konkursu ,,Wolontariusz Roku Powiatu Toruńskiego 2013”, którego podsumowanie odbyło się 16 stycznia 2014 r.
w Starostwie Powiatowym w Toruniu,
zostali członkowie Międzyszkolnego
Klubu Wolontariatu z Chełmży oraz
Krystyna i Jerzy Rębacz z Górska.
W tym roku ze względu na bardzo
dużą liczbę zgłoszeń i ich bardzo wysoki poziom komisja postanowiła wyróżnić aż 6 osób.
Wśród wyróżnionych wolontariuszy
znaleźli się m.in. Przemysław Piotrowski i Rafał Rutkowski z Czernikowa.
Przemysław Piotrowski jest nauczycielem informatyki i chemii oraz wychowawcą w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Obrowie. Powołał do życia
wspólnie z innymi nauczycielami Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”, gdzie aktywnie działa pełniąc funkcję prezesa.
Swój czas poświęca na realizację wielu zajęć, projektów i akcji.
Rafał Rutkowski pracuje jako nauczyciel fizyki w Zespole Szkół im. Mikołaja
Kopernika w Czernikowie. Jest radnym gminy Czernikowo. Pełni także funkcje Sekretarza w Czernikowskim Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury
i Sportu „Czyż-Nie” oraz Sekretarza w Parafialnym Zespole Charytatywnym. Utworzył Szkolny Klub Wolontariusza, jest członkiem Sztabu WOŚP oraz wolontariuszem
w Szlachetnej Paczce.

Poznaj swojego
dzielnicowego
Aspirant Grzegorz Lewandowski (tel.
695 881 333) to dzielnicowy gminy Czernikowo. Pracuje w Policji od 2004 roku,
dzielnicowym na terenach wiejskich jest
od 2007 roku. Już jako młody policjant
wykazał się odwagą i ofiarnością, gdy podczas pożaru kamienicy w Toruniu nie dopuścił do wybuchu butli gazowych. Został
za to nagrodzony przez władze Torunia,
jak i Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Bydgoszczy. Poza tym wielokrotnie zatrzymywał przestępców po dokonanych
włamaniach czy kradzieżach. W roku 2013
w konkursie na najpopularniejszego dzielnicowego województwa kujawsko-pomorskiego uzyskał najwięcej głosów poparcia
w powiecie toruńskim. Prywatnie jest mężem i ojcem, interesuje się sportem. Czynnie uprawia pływanie. Lubi przeczytać ciekawą książkę, obejrzeć dobry film.
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Pracowity początek roku!
Rok 2014 zaczął się jak zawsze
pracowicie dla członków Parafialnego Zespołu Charytatywnego, który zorganizował Choinkę dla dzieci
w Wiejskim Domu Kultury, a w drugim tygodniu przerwy zimowej - ,,Ferie z Bogiem” dla dzieci z czernikowskiej parafii. Zajęcia przygotowane
przez opiekunów odbywały się w salce parafialnej w godz. 9-14. Uczestniczyło w nich ponad 30 dzieci, nad
których bezpieczeństwem czuwał wychowawca posiadający odpowiednie
uprawnienia oraz dwóch wolontariuszy. Odbywały się m.in. zajęcia plastyczne, prace zręcznościowe, konkursy, gry planszowe oraz quizy łączące
rozrywkę z edukacją. Dzieci poznały
także tajniki origami. Były zabawy
z piłką, zorganizowane zostało ognisko. Najmłodsi mieli wypełniony
czas, ale zawsze znalazły moment
na modlitwę. Hitem okazał się wyjazd do kina na film „Królowa lodu”.
Podczas trwania ferii panie przygotowywały dzieciom posiłki oraz desery. Na zakończenie zajęć wręczono

wszystkim dyplomy uczestnika. Czas
spędzony wspólnie pozostanie na długo w pamięci dzieci i dorosłych. Miłym
akcentem było podziękowanie złożone przez dzieci dla członków Zespołu
Charytatywnego. Dla nas jednak największym wyrazem wdzięczności były

Dzień Kobiet w teatralnym klimacie PRL-u

Z okazji Dnia Kobiet Wójt Gminy Czernikowo zaprosił wszystkie mieszkanki gminy
na spektakl toruńskiego Teatru Afisz pt. „Piosenki PRL-u”. Przedstawienie odbyło się
w czernikowskim Zespole Szkół w przeddzień Święta Pań.
„Afisz” za każdym razem porywa publiczność, szczególnie swymi humorystycznymi projektami. Nie inaczej było w Czernikowie, gdzie wszystkie przybyłe mieszkanki
gminy mogły raczyć się ciepłymi napojami przy zabawnych scenkach i muzycznych
aranżacjach przygotowanych przez toruńskich artystów.
P.P.

uśmiechy na twarzach maluchów.
Zespół Charytatywny dziękuje
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się
do przebiegu naszego przedsięwzięcia
i wyszli naprzeciw naszym potrzebom.
Rafał Rutkowski

Publikacja
o szkolnictwie
w Czernikowie
- zbliża się jubileusz
150-lecia
W tym roku Stowarzyszenie na
Rzecz Wspierania Sportu, Kultury
i Edukacji Czyż-nie otrzymało grant
z Urzędu Marszałkowskiego na publikację o szkolnictwie w Czernikowie
i okolicy. W związku z tym ogłaszamy, że zbieramy informacje i zdjęcia
o szkolnictwie w gminie. Wszystkich zapraszamy do udostępnienia posiadanych
danych do zeskanowania. Zdjęcia można oddać do skanowania w placówkach
szkolnych, bibliotece lub Centrum Integracji Kulturalnej. Jednocześnie ogłaszamy konkurs na najciekawszy wywiad dotyczący szkolnictwa, szkoły, nauczycieli,
uczniów. Przyszły rok stanowić będzie
150. rocznicę powstania szkoły polskiej
w zaborze rosyjskim. Wszelkie informacje pod nr tel. 519155583.
D.Ch.
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Czyż-nie bal, kolędowanie i cegiełka na chatę we Włęczu
31 stycznia 2014 w Czernikowie odbył
się bal charytatywny, z którego dochód
przeznaczony zostanie na remont drewnianej chaty we Włęczu. Organizatorem wydarzenia była grupa z SP im. K.
K. Baczyńskiego oraz ze Stowarzyszenia
„Czyż-Nie”, które od kilku lat zabiega
o uratowanie zabytku. Starania te i tym
razem spotkały się z pozytywnym odbiorem lokalnej społeczności. Na wstępie
Dariusz Chrobak zaprezentował najważniejsze informacje o celu zbiórki pieniężnej - pomennonickiej chacie: jej historię,
stan obecny i plan działań ratunkowych.
W części artystycznej z tańcami, pieśniami ludowymi i tekstem gwarowym
wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej
(„Mali Czernikowianie”, „Pikolo”, duet
Gręźlikowski/Kłos, P. Murawska) oraz
zespół „Jutrzenka”. Tańce i pieśni ludowe
przy muzyce akordeonowej (J. Manewicz) i „z taśmy” (D. Janiszewski) przerywane były co jakiś czas grami i zabawami
ludowymi (D. Chrobak, K. Purcelewska)
oraz wspólnym śpiewaniem ludowych
piosenek. Nie brakowało również atrakcji kulinarnych. Wyśmienite, swojskiej
roboty potrawy, ciasta, pączki i faworki
przygotowały panie ze szkoły podstawowej w Czernikowie. Organizatorzy wraz
z Osieckim Stowarzyszeniem Kultury
Ludowej mają rozpocząć prace remontowe wraz z nadejściem wiosny od zachodniej ściany budynku.
Informujemy, że Czernikowskie Stowarzyszenie CZYŻ-NIE rozpoczęło na
podstawie decyzji Wójta Gminy Czerni-

kowo z dnia 27 grudnia 2013 r. zbiórkę
publiczną w gminie Czernikowo w formie cegiełek - widokówek noworocznych
z chatą we Włęczu. Dzięki wydawnictwu
PWR mamy do rozprowadzenia 1000 szt.
- numerowanych, ostemplowanych pieczęcią Stowarzyszenia i ręcznie podpisanych
przez zarząd Stowarzyszenia.
Przypominamy, że zbiórka prowadzona
jest na remont zabytkowej chaty we Włęczu, byłej siedziby kantoratu ewangelickiego. Chata jest unikatowym obiektem,
który próbujemy wyremontować z Parafią
Ewangelicko-Augsburską, Osieckim Stowarzyszeniem Kultury Ludowej, instytucjami
oraz firmami i osobami prywatnymi. Po-

dejmujemy tu od lat działania plastyczne,
rekonstrukcje tradycji ludowych, plenery malarskie, zaduszki poetyckie oraz
wiele innych działań kulturalnych m.in.
inscenizacje „Dziadów” A. Mickiewicza, pokazy darcia pierza, sianokosów,
kolędowania. Planujemy zaprezentować
obyczaje związane z półpościem, z nocą
świętojańską i puszczaniem wianków.
Osoby chętne do wsparcia naszej
inicjatywy zapraszamy do współpracy
oraz do zakupu cegiełek. Dostępne będą
u członków zarządu: A. Sivickis, D. Świdurski, R. Rutkowski, W. Zasadzińska, D.
Chrobak.
D.Ch.

GOPS wspiera i zatrzymuje przemoc
„Razem Zatrzymajmy Przemoc”

Od stycznia do kwietnia 2014 roku
w siedzibie Urzędu Gminy realizowany
jest projekt socjalny pn. „Razem Zatrzymajmy Przemoc”. Celem projektu jest
poprawa funkcjonowania psychospołecznego kobiet dotkniętych i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie
z terenu gminy Czernikowo. W projekcie
między innymi: warsztaty ze specjalistami, pogadanki, mini wykłady. Działania
projektu wpisują się w Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

dla Gminy Czernikowo na lata 20112016. Projekt realizowany jest przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie
w ramach podwyższania kwalifikacji zawodowych – specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
W.F.
„Poczuj wsparcie”
W ramach specjalizacji II stopnia
w zawodzie pracownik socjalny od lutego
do kwietnia 2014 roku realizowany jest
także projekt pod nazwą „Poczuj wspar-

cie”. Adresatami projektu są rodziny
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi zamieszkujące na terenie gminy
Czernikowo i korzystające ze wsparcia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych dotkniętych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowane
w projekcie działania wpisują się
w Gminny Program Wspierania Rodziny
na lata 2013-2015 w gminie Czernikowo.
E.K.
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Czyż-nie przypomina dawne tradycje: darcie pierza
i kolędowanie w zabytkowej chacie włęckiej
W sobotę, 28 grudnia 2013 roku, w
drewnianej chacie we Włęczu odbyły się
inscenizacje darcia pierza pt. „Na kolędę
do Włęcza!”, przygotowane przez Czernikowskie Stowarzyszenie „CZYŻ-NIE”
z pomocą przyjaciół z SP Czernikowo
i biblioteki. Przedstawienie zawierało
elementy obyczaju darcia pierza oraz
związanych z okresem świątecznym tradycyjnych herodaliów, jasełek i kolędy
z turoniem. Całemu widowisku towarzyszyła atmosfera ogólnej wesołości.
Diabły płatały figle, śmierć „ścięła głowę Herodowi”, omdlałego ze zmęczenia
turonia ocucono przy pomocy gorzałki.
Śpiewano kolędy, recytowano zabawne rymowanki, zaprezentowano pokaz
darcia pierza, mówiono i czytano teksty pisane gwarą dobrzyńską (A. Zatorski, tekst listu gwarą ze „Słowobrazów”
D. Chrobaka). Licznie zgromadzoną
publiczność częstowano wypiekami
swojskiej roboty. Grupa rozpoczęła kolędowanie już w Czernikowie, gdzie
została mile przyjęta w wielu domach i
sklepach. Organizatorom przyświecały
dwa cele: przywrócenie starej, polskiej
tradycji darcia pierza w autentycznej chacie sprzed wieków, kolędowania oraz zbiórka funduszy na remont

zabytkowej chaty we Włęczu, dawniej siedziby kantora ewangelickiego.
W przedstawieniu wzięli udział: kolędnik z gwiazdą betlejemską - D. Chrobak,
turoń - R. Szwajkowski, diabły - D. Świdurski i T. Różewicki, anioły - A. Dzwonkowska i M. Seweryn, harmonista - J.
Manewicz, śmierć - A. Sivickis, Herod - S.
Lewandowski. Gospodarze i ich goście:
G. Kasprowicz, M. Maćkiewicz, G. Bu-

czyńska, M. Chrobak, W. Zasadzińska, M.
Podgórska, K. Bułakowska, J. Koperska,
E. Lewandowska, A. Zatorski. Inscenizacja została nagrana z pomocą funduszy
PWR oraz Stowarzyszenia i można ją
obejrzeć na stronie: www.ziemiadobrzynska.pl. Dzięki wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie inscenizacji.
D.Ch.

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
W grudniu 2013 r. gościem Gminnej Biblioteki Publicznej
była popularna Ciotka-Klotka z programu telewizyjnego „Tik
–Tak”, czyli Ewa Chotomska, córka Wandy Chotomskiej, autorka tekstów piosenek dla dzieci. Kolorowa, energiczna, rozśpiewana włączyła dzieci do wspólnej zabawy, przypomniała
swoje największe przeboje, chętnym uczestnikom rozdała autografy. Dziękujemy wychowawczyniom klas I i II SP Czernikowo
i szkolnej bibliotekarce za pomoc w zorganizowaniu spotkania.
10 stycznia 2014 r. w atmosferę swoich wierszy wprowadził nas
Jan Manewicz. Spotkanie było promocją dwóch tomików poezji „Rozmyślne Myślenie” i „Władza Myślenia”. Zebrani goście
(w tym przyjaciele z Lipnowskiej Grupy Literackiej) nie szczędzili miłych słów pod adresem autora.
26 lutego w konkursie powiatowym „Potyczki językowe”, organizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną
w Chełmży, naszą gminę reprezentowały uczennice kl.VI: Weronika Kołaczyńska, Klaudia Korzeniewska i Karolina Ryłowicz.
Co prawda nie znalazły się na podium, ale poziom konkurencji był wysoki.
Organizacje zrzeszające bibliotekarzy, księgarzy, wydawców i drukarzy, chcąc uczcić 650 lat działalności na rzecz książki, ogłosiły rok 2014 „Rokiem czytelnika”. Z tej okazji ogłaszamy konkurs na wypowiedź pisemną – rozwiniecie myśli Carla Ruiz Zafona
„czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej”. Regulamin konkursu w zakładce „Biblioteki” na www.czernikowo.pl.
M.P.
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„Razem łatwiej” – stowarzyszenie wspólnie z innymi
Święty Mikołaj
- my też mogliśmy pomóc
Członkowie stowarzyszenia zorganizowali pomoc dla rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej. Przygotowali paczki z żywnością, słodyczami,
zabawkami oraz odzieżą dla 8 rodzin.
Podziękowania za wyjątkowe zaangażowanie kierujemy do Hanny Celmer
oraz Elżbiety Buczkowskiej. Wszystkim, którzy okazali dobre serce i nawet
w najmniejszy sposób dołączyli do zorganizowanej akcji, serdecznie dziękujemy. Każda z paczek wywołała radość
obdarowanych oraz szczere wzruszenie.
Wspólne spotkanie wigilijne
Z inicjatywy członków Ochotniczej
Straży Pożarnej w Makowiskach w grudniu odbyło się spotkanie członków straży
oraz stowarzyszenia. Wspólne podzielenie się opłatkiem, składanie życzeń oraz
śpiewanie kolęd wprowadziło zebranych
w świąteczny nastrój.
Pomagamy noworodkom
i osobom w podeszłym wieku
Stowarzyszenie włączyło się w orga-

nizację finału WOŚP na terenie Szkoły
Podstawowej w Makowiskach. Podczas
finału w szkole panie ze stowarzyszenia
sprzedawały własnoręcznie upieczone
ciasta oraz napoje w kawiarence szkolnej.
Dzięki zaangażowaniu organizatorów
oraz otwartym i hojnym portfelom udało
się zebrać rekordową kwotę 3716,49 zł.
Naszym uroczym paniom
Podczas spotkania członków stowarzyszenia, OSP oraz sołtysów wraz z

mieszkańcami naszych miejscowości starosta toruński złożył życzenia wszystkim
Paniom. Były symboliczne kwiaty, słodycze oraz urocze pocałunki. Wspólne
świętowanie miało charakter spotkania
pokoleń, podczas którego nie zabrakło
dobrego humoru, serdecznej, życzliwej
atmosfery oraz odśpiewania „stu lat”
przez panów.
Zarząd stowarzyszenia
„Razem łatwiej”

Studniówka 2014
Niezapomnianych wrażeń dostarczył tegoroczny bal studniówkowy, który odbył się w piątkowy wieczór, 7 lutego, w restauracji
„Słoneczna” w Czernikowie.
Imprezę otworzył tradycyjny polonez. Po nim przyszli maturzyści zaprezentowali utrzymany w konwencji gali wręczania Oscarów program, w którym nagrodzili w różnych kategoriach swoich nauczycieli oraz zaproszonych gości. Niekwestionowaną atrakcją zabawy było tryskające humorem przedstawienie. Licealiści popisowo wcielili się w role profesorek, odgrywając groteskowe
scenki z wybranych lekcji.
Uczestnicy balu bawili się do białego rana, wszak muzyka i taniec to najlepszy sposób spędzenia czasu na 100 dni przed maturą.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z balu studniówkowego: www.gimlo.czernikowo.pl.
M.D.
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Wydarzyło się w Szkole Podstawowej w Makowiskach
„Dziękujemy Ci Panie Julianie” - pod
takim hasłem odbył się w grudniu konkurs recytatorski, w którym licznie wzięli
udział uczniowie klas I-III. Konkurs zorganizowany został w ramach obchodów
roku Juliana Tuwima. Dzięki ciekawej interpretacji utworów przez najmłodszych,
z uśmiechem na twarzy przenieśliśmy się
w lata swojego dzieciństwa. Uczniowie
klas IV-VI zmagali się w konkursie wiedzy, sprawdzającym stopień znajomości
twórczości Juliana Tuwima.
Grudniowe przedstawienie jasełkowe
pozwoliło na chwilę przenieść się w magiczną noc Narodzenia Pańskiego oraz
wprowadziło zebranych w radosny nastrój oczekiwania i zadumy. Mali aktorzy
z zaangażowaniem wczuli się w swoje
role i doskonale oddali atmosferę tego
wyjątkowego wydarzenia. Piękne kostiumy oraz spontaniczna gra maluchów
przykuły uwagę wszystkich słuchaczy.
W pierwszą sobotę lutego odbyła się
choinka noworoczna. Zebrani obejrzeli
przedstawienie w wykonaniu uczniów
klasy drugiej. Podziwiali także skocznego krakowiaka pierwszaków w przepięknych strojach. Czas spędzony wśród
wspólnych pląsów, wesołych zabaw i ciekawej pogawędki w kawiarence na pewno nie był czasem straconym.

Aby wesprzeć tegoroczny finał WOŚP
uczniowie wzięli udział w loterii fantowej, przeprowadzili rozgrywki sportowe, zaprezentowali taniec noworoczny
oraz wystawili jasełka. Wolontariusze
dzielnie zachęcali do składania datków,
a licytacja prowadzona we współpracy ze
starostą toruńskim Mirosławem Graczykiem dostarczyła wielkich emocji. Dzięki
stowarzyszeniu „Razem Łatwiej” na terenie szkoły działała także kawiarenka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za hojność i otwarte serca!

Dzień Babci i Dziadka to jedne z najsympatyczniejszych świąt obchodzonych
w naszej szkole. Uczniowie oddziału zerowego poprzez przygotowany występ
artystyczny wyrazili swoją miłość oraz
wdzięczność Babciom i Dziadkom. Maluchy, pomimo tremy, stanęły na wysokości
zadania, za co otrzymały gromkie brawa.
Chwile spędzone z wnuczętami dostarczyły gościom wiele radości, a przede
wszystkim niezapomnianych wzruszeń.
Hanna Graczyk, Anna Linkiewicz

Co słychać w SP im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie?
Społeczność SP Czernikowo zupełnie
przyzwoicie przetrwała - dzięki pozytywnemu nastawieniu większości uczniów,
rodziców i nauczycieli oraz pracowników szkoły, wsparciu UG i ZS - trudne
warunki drugiej zmiany i pomieszczeń
zastępczych. Uważamy, że uczniowie wykazali się dyscypliną i troską o użytkowane obiekty, choć zdarzały się incydenty
mniej pozytywne, na które reagowaliśmy
stanowczo.
W minionym semestrze uczestniczyliśmy w programie „Myśliwi dzieciom dzieci zwierzętom” KŁ „Bażant”, utrzymaliśmy wysokie miejsce w województwie
(po drugim i trzecim - czwarte), uczestniczyliśmy w dokarmianiu zwierząt, poznawaniu zwyczajów, tropów i śladów,
organizowaliśmy konkursy plastyczne
i wiedzowe, odwiedziliśmy muzeum.
Akcję „Szkoła w ruchu” rozpoczęli-

śmy od rajdów rowerowych i pieszych.
Systematycznie działają „Wiercipięty”,
odbywały się wyjazdy na basen, uczestniczyliśmy w akcji „Ćwiczyć każdy może”.
Wzięliśmy też udział w akcji pod hasłem
„Europejski Dzień przywracania Czynności Serca”.
Nasi uczniowie (zespoły Mali Czernikowianie oraz Pikolo, soliści, duety,
recytatorzy) brali udział w występach
na wielu uroczystościach. Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej odbyło się niezależnie kilka imprez środowiskowych.
Podobnie odbywały się spotkania wigilijne i przedstawienia jasełkowe, zajęcia w
ramach poznawania kultury pamirskiej
i chińskiej.
Co miesiąc odbywały się spotkania
muzyczne z filharmonią toruńską, byliśmy także na koncertach naszej filii szkoły
muzycznej, gdzie oczywiście prezentowa-

li się również nasi uczniowie. Odbyły się
spotkania ze Strażą Gminną i prewencyjne
z policją, m.in. na temat kontaktów z obcymi i noszenia kamizelek odblaskowych.
Rada Rodziców i rodzice poszczególnych klas włączyli się w przygotowania Dnia Chłopca, balu choinkowego,
w Dzień Pączka, Dzień Kobiet, niektórzy w przygotowanie izb po remoncie.
Działał Samorząd Uczniowski, który
podejmował swoje akcje i włączał się
w działania szkolne, organizował konkursy, zbieranie zabawek, uczestniczył
w objeździe po miejscach pamięci narodowej, akcji „Świat bez głodu”.
W ramach sieci CEO Kujawy uczestniczyliśmy we Włocławku w paraolimpiadzie
sportowo-muzyczno-plastyczno-literackotaneczno-ruchowej przeciw agresji „Olimpiada Młodych”, gdzie zajęliśmy II miejsce.
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Byliśmy organizatorami wspaniałej imprezy „Rok Fredry”- benefisu bibliotekarki Grażyny Kasprowicz z recytacjami,
śpiewem i tekstami na bazie Fredry oraz
innych znanych i mniej znanych poetów.
Uczestniczyliśmy również w narodowym
czytaniu Fredry, w zbiorowym śpiewaniu
kolęd, w spotkaniach z pisarzami, literatami, historykami.
Byliśmy współorganizatorami projektu „Z Tobą chcę poznawać świat”,
konkursów plastycznych i muzycznych,
wręczenia nagród i całego koncertu
Zbigniewa Wodeckiego. W V powiatowym konkursie plastycznym „Mieszkam
w ciekawym miejscu” nagrodę zdobył
W. Mąkólski, a wyróżnienie - M. Śliwiński. W IX woj. konkursie katarynkowym
PTTK nagrodę zdobyła R. Rumińska,
a wyróżnienie - J. Brzyska. W konkursie
międzyszkolnym „Prawa ucznia” W. Mąkólski otrzymał nagrodę, a K. Sivickis wyróżnienie.
Harcerze brali udział w rajdach – w
Nietrzebie, w Zajezierzu i Wielgiem
z harcerzami z drużyny Kikół, Wielgie
oraz w rajdzie drużyny z Gniewkowa po
lasach ossowskich, gościli na zimowisku w Czernikowie drużynę z Kikoła. W
środy druhna Agata prowadziła zbiórki
harcerskie, odbyło się także trzydniowe
zimowisko paraharcerskie prowadzone
przez dh Darka z pomocą nauczycieli.
Braliśmy udział w akcji WOŚP. Rodzice i uczniowie włączyli się w przygotowanie i rozprowadzanie słodyczy i ozdób
w ramach akcji „Czyż-nie warto zostać

świętym Mikołajem w gminie Czernikowo”. Uczniowie uczestniczyli także
w akcji „Świat bez głodu”.
Uczestniczyliśmy w konkursach regionalnych SGZD - drużyna zajęła 10 miejsce w konkursie regionalnym, a w konkursie o przyrodzie ziemi dobrzyńskiej
uczennica zajęła III miejsce. Natomiast
w konkursie Skarby powiatu toruńskiego nasza drużyna zajęła II miejsce w powiecie. Uczniowie masowo uczestniczyli
w konkursach kuratoryjnych. Do finałów
dotarło dwoje: Wiktoria Sivickis została
finalistką, a Paulina Cichowicz laureatką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z przyrody. W Wojewódzkim

Konkursie „Szkolna Scena Piosenki i Poezji” w Toruniu Ewelina Florczak zajęła
III miejsce, a zespół wokalny PIKOLO
w składzie: Katarzyna Popławska, Ewelina Florczak, Klaudia Korzeniewska,
Martyna Janiszewska i Filip Gręźlikowski zdobył wyróżnienie. Zespół PIKOLO
oraz dwie solistki (Popławska, Florczak)
zakwalifikowały się do Ogólnopolskich
Eliminacji 35. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Chór
PIKOLO i Teatr 4-5-6 na scenie Miejskiego Domu Kultury w Gołubiu-Dobrzyniu
pod koniec stycznia zaprezentował jasełka pt: „On jest Królem”.
W Obrowie odbył się Interdyscyplinarny Konkurs Matematyczno-Informatyczny pod patronatem marszałka
województwa, którym uczniowie klas
IV uzyskali III miejsce, a klas V - I i II
miejsce (Młotkowski, Sivickis). W międzyszkolnym konkursie literackim „Granice Wyobraźni” III miejsce zdobyła W.
Sivickis.
Dziewczęta wywalczyły III miejsce
w powiecie w koszykówce, II w mini
siatkówce, I w gminie w unihokeju i tenisie stołowym , II w tenisowym deblu.
Chłopcy I w powiecie i IV w ćwierćfinale wojewódzkim w mini siatkówce, III
w drużynie w powiecie w tenisie stołowym, II w powiecie w mini halówce,
III w sztafecie w powiecie. W szachach
mamy mistrzostwo powiatu (drużynowo
i indywidualnie – W. Sivickis). Jesteśmy
na III miejscu w warcabach w powiecie.
D.Ch.
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Co słychać w Mazowszu?
i Ewelina Pietruszewskie z Mazowsza.
Wszyscy zostali obdarowani dyplomami, drużyny nagrodami książkowymi,
pucharami i statuetkami. Fundatorom
nagród - Gminie Czernikowo i WSHU
w Czernikowie - bardzo dziękujemy.
Wielki Koncert Świąteczny

V

edycja Gminnego Konkursu
Historycznego „Z Mazowszem
za pan Brat” odbyła się w Szkole Podstawowej w Mazowszu 5 grudnia
2013 r. Po raz trzeci w nowej formule –
jako turniej pokoleń. Zaproszenie szkoły
z Mazowsza do udziału w historycznych
zmaganiach przyjęły szkoły podstawowe
ze Świętosławia, Czernikowa, Makowisk
i Osówki. Społeczeństwo lokalne reprezentowało aż siedem drużyn (w skład
każdej z nich, oprócz rodzica i jednego
z dziadków, wchodzili absolwenci SP
w Mazowszu). Wśród gości zasiedli zastępca Wójta Gminy Czernikowo Dariusz
Zagrabki, przewodnicząca Rady Gminy
Czernikowo Jadwiga Padlewska oraz dyrektor SP w Osówce Ryszard Ałtyn.
Na powitanie zaprezentowały się dzieci szkolne w śpiewie, tańcu i recytacji,
Ula Jagielska, uczennica szkoły muzycznej, zagrała na skrzypcach. Po występie
rozpoczęła się rywalizacja konkursowa.
Zdobywane punkty były skrupulatnie
liczone przez komisję; w dwóch przypadkach potrzebna była dogrywka. Wśród
szkół zwyciężyła drużyna z Czernikowa,
a z ekip absolwentów najlepsze okazały się panie Halina Kaliszewska, Beata

17 grudnia nasi uczniowie wzięli udział w koncercie Majki Jeżowskiej,
zorganizowanym w jednej z lipnowskich
szkół. Prezentowane były najpopularniejsze przeboje piosenkarki. Dzieci brały
udział w wielu konkursach z nagrodami.
Koncert połączono ze wspólnym śpiewaniem kolęd.

chocin i Czernikowo, wielu mieszkańców
parafii Mazowsze i Czernikowo. Słowa
podziękowania i uznania kierujemy do
licznej grupy rodziców uczniów i strażaków OSP w Mazowszu za zaangażowanie
i pomoc w realizacji przedsięwzięcia oraz
do księdza Zbigniewa Kwiatkowskiego za
przychylność i wsparcie nauczycielskiej
inicjatywy. Mamy nadzieję, że Orszak
Trzech Króli był zalążkiem zwyczaju, który trwale wpisze się w lokalną tradycję.
Dziecięce serca
dla babć i dziadków

Wszystkie klasy i oddział przedszkolny od wielu lat gromadzą w klasowych
skarbonkach grosiki przeznaczane na
pomoc innym dzieciom, w ramach akcji „Góra Grosza”. W roku 2013 udało
się zebrać łącznie 266,83 zł. Dziękujemy
wszystkim za zaangażowanie i datki.

Tradycyjnie już obchodzone jest
w Mazowszu święto wszystkich babć
i dziadków. Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I – III zaprosiły swoich
najbliższych do Wiejskiego Domu Kultury, gdzie zaprezentowały przygotowany program. Niespodzianką były zabawy i konkursy dla dorosłych. Ich udział
sprawił wnukom wiele radości. Wspólne
tańce, poczęstunek i rozmowy na pewno
pozostawiły miłe wspomnienia.

Orszak Trzech Króli

„Uwielbiam Cię…”

Po raz pierwszy w parafii Mazowsze
i chyba w gminie Czernikowo także mogliśmy uczestniczyć w Orszaku Trzech
Króli, przygotowanym na Uroczystość
Objawienia Pańskiego. Przed mszą
ksiądz proboszcz wprowadził barwny
pochód do szczelnie wypełnionego przez
parafian kościoła. Po nabożeństwie orszak w asyście orkiestry przeszedł przez
Mazowsze, po drodze spotykając Heroda, Anioła i diabły. Objawienie Pańskie
i Pokłon Trzech Króli zakończyły ceremonię, a uczestnicy pochodu mogli przy
ciastku i herbacie posłuchać i pośpiewać
kolędy. Gościliśmy Wójtów Gmin Cie-

9 marca do Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu przybyły licznie głównie
kobiety - za sprawą chłopców i panów,
którzy w tym dniu zapragnęli złożyć życzenia z okazji Dnia Kobiet. Były więc
okolicznościowe piosenki, tematyczne
recytacje, scenki rodzajowe, a nawet rozprawa sądowa z udziałem skłóconych
małżonków - jednym słowem wiele okazji do śmiechu i zabawy. Na ogromne
uznanie zasługują rodzice uczniów i absolwentów naszej szkoły, którzy wespół
z dziećmi występowali na scenie, objawiając przy tym talent aktorski i bawiąc
do łez widzów.

„Góra Grosza”
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Azjatyckie praktykantki w czernikowskiej szkole
W ramach praktyki wolontariackiej AIESEC Szkoła Podstawowa w Czernikowa przez tydzień gościła dwie praktykantki: Nilufar z Tadżykistanu (studiująca w Kirgistanie) i Lu He z Chin (studiująca w Australii). Dziewczyny dzieliły się wiedzą o swych
państwach i obyczajach, przygotowały prezentacje, pokazywały stroje narodowe (Nilu - tadżyckie i pamirskie), Lucy pisała - malowała litery chińskie. Mówiły w swych językach narodowych oraz po angielsku, a Nile także po rosyjsku. Uczestniczyły w lekcjach,
zabawach, gotowały pierogi z samorządem uczniowskim, śpiewały z I klasą na wigilijnym występie w świetlicy wiejskiej, Nile
tańczyła z reaktywowanym na specjalną okazję zespołem Mali Czernikowianie. Zwiedziły Czernikowo, Toruń, były w Golubiu
Dobrzyniu, Trutowie, Steklinie. Dzieci zbierały od nich autografy i robiły zdjęcia, próbowały rozmawiać po angielsku, zaczęły się
uczyć rosyjskiego.

Pamiętamy
o zwierzętach…
27 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej w Osówce
wybrali się do pobliskiego lasu. Po spotkaniu z leśnikami i myśliwymi udali się do paśnika z przysmakami dla
zwierząt: burakami, kukurydzą, sianem, solą i ziarnami
zbóż, a także żołędziami, które przez całą jesień gromadzili w ramach akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać
zimę”. Dla skrzydlatych mieszkańców lasu powieszone
zostały „ptasie pyzy”. Następnie dzieci wysłuchały niezwykłych opowieści o tajemniczych spotkaniach ze zwierzyną na leśnych duktach, uczyły się rozpoznawać ptaki
oraz tropy zwierząt. Przy ognisku upieczono kiełbaski;
w myśliwskiej altance rozgrzewano się ciepłą herbatą.
Na zakończenie prezes Koła Łowieckiego „Głuszec”
Aleksander Głodowski wręczył nagrody książkowe osobom, które zebrały najwięcej żołędzi w ramach wspomnianej wcześniej akcji. Wśród wyróżnionych znaleźli
się: Wiktoria Kozicka, Miłosz Kozicki, Alicja Szymaniak,
Julia Fehlau, Julianna Grąbczewska, Katarzyna Biernat,
Oliwia Lewandowska oraz Michał Fabiszewski.
Za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu całej
akcji gorące podziękowania należą się Aleksandrowi
Głodowskiemu, Tomaszowi Szymaniak i Marcinowi
Czajce oraz wszystkim zaangażowanym pracownikom
Nadleśnictwa Dobrzejewice i myśliwym Koła Łowieckiego „Głuszec”.
Uczniowie i Nauczyciele
Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce
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Znaczące sukcesy uczniów SP Osówka w I półroczu w roku szkolnym 2013/2014
Rodzaj konkursu

Etap

Zajęte miejsce

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w ciekawym miejscu”

powiatowy

I miejsce

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe z matematyki i przyrody

rejonowy

Patryk Kotkiewicz - awans na szczebel
powiatowy

Biegi przełajowe

powiatowy

Patryk Bojarski - II miejsce,
Bartłomiej Kostrzewski - III miejsce

Biegi przełajowe na 800 metrów

gminne

Klaudia Urbańska - I miejsce,
Oliwia Brzustewicz - II miejsce,
Agata Sawicka - III miejsce

Indywidualne zawody w tenisie stołowym

gminne

Bartłomiej Markowski - I miejsce,
Agata Sawicka - II miejsce,
Karina Adamska - III miejsce

Drużynowy tenis stołowy dziewcząt

gminne

Agata Sawicka, Karina Adamska - I miejsce

Drużynowy tenis stołowy - chłopcy

gminne

Miłosz Kozicki, Bartek Kostrzewski
- II miejsce

Sprawozdanie z akcji „Dokarmiamy ptaki zimą” w Szkole Podstawowej im. T. Halika w Osówce
Mamy szczęście pracować w wiejskiej szkole podstawowej
w Osówce, w której panuje życzliwa atmosfera i klimat sprzyjający
podejmowaniu ciekawych działań, także na rzecz ochrony środowiska. Uczęszczają tu dzieci otwarte na świat, szczere i chłonne
wiedzy. Edukację ekologiczną należy inicjować już w najmłodszych latach. Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie zorganizował dla uczniów placówki w Osówce akcję pod hasłem „Dokarmiamy ptaki zimą”. Panowie Andrzej Sobociński i Zbigniew
Zajączkowski dostarczyli karmę klasom I-III oraz oddziałom
przedszkolnym – dzieci natomiast przekazały ją swym skrzydlatym przyjaciołom.
Przedszkolanki Renata Kuziemkowska i Klaudia Dąbrowska
przygotowały pogadankę dla dzieci „Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę?”, natomiast nauczycielki Małgorzata Kwiatkowska,
Anna Strzelecka i Katarzyna Kowalska zorganizowały quiz „Kochamy ptaki i o nie dbamy”. Następnego dnia wyruszyliśmy zawiesić pokarm na drzewach i wsypać ziarno do karmników. Obserwując pozytywne zachowanie dzieci w rozwiązywaniu problemów ekologicznych z radością stwierdzamy już teraz, że pójdą „w świat” bogatsze o zdobytą wiedzę i wrażliwość. Czy nauczyciel
może marzyć o większej nagrodzie za swoją pracę?!
R. Kuziemkowska, K. Dąbrowska, M. Kwiatkowska, A. Strzelecka, K. Kowalska

IV Powiatowy Turniej ZOSP RP w Toruniu
IV Powiatowy Turniej ZOSP RP w Toruniu rozpoczął się 2 lutego od
miłej uroczystości, podczas której druh Włodzimierz Zglinicki otrzymał
z rąk członka Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP druha Zdzisława Dąbrowskiego Złoty Znak Związku OSP RP. Wszystko odbyło się w asyście
fundatorów nagród w turnieju Starosty Toruńskiego Mirosława Graczyka,
Wójta Gminy Czernikowo Zdzisława Gawrońskiego, Prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP w Toruniu druha Wiesława Bachana, Przewodniczącej
Rady Gminy Czernikowo Jadwigi Padlewskiej, Dyrektora Zespołu Szkół
w Czernikowie Andrzeja Padlewskiego oraz przedstawiciela Komendanta
Miejskiego PSP kpt. Dariusza Fabisiaka.
W turnieju triumfowała drużyna z Wybcza, która po rzutach karnych
(w regulaminowym czasie gry uzyskano wynik 2:2) pokonała strażaków-ochotników z Gronowa. Uhonorowano również króla strzelców, którym został Szymon Dejewski, oraz najlepszego bramkarza - Piotra
Gradowskiego. Piłkarze ze Steklina zajęli trzecie, a z Czernikowa – czwarte miejsce.
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Dzień Babci i Dziadka w Osówce
Styczeń to miesiąc pełen chłodnych dni i opadów śniegu - są
jednak dwa szczególne dni, kiedy każdemu robi się cieplej na
sercu. 21 i 22 stycznia to Święto Babci i Dziadka. W Szkole Podstawowej im. T. Halika w Osówce zapraszanie babć i dziadków
na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną
w repertuar. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla seniorów - to dzień pełen
uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.
Ta wspaniała impreza odbyła się 21 stycznia. Na wstępie
dyrektor Ryszard Ałtyn przywitał gości ciepłymi słowami. Następnie głos zabrały dzieci: począwszy od maluchów z przedszkola niepublicznego, z oddziałów przedszkolnych „A” i „B”,
skończywszy na starszakach z klasy I, II i III. W pięknie udekorowanej sali dzieci recytowały wzruszające wiersze i śpiewały skoczne piosenki, a oklaskom nie było końca. Następnie
dzieci obdarowały swoich ukochanych dziadków upominkami,
przygotowanymi własnoręcznie. Były to piękne laurki z życzeniami oraz cudowne kwiatki. Frekwencja - jak co roku - dopisała.
Dla naszych miłych gości przygotowano również poczęstunek w postaci ciasta, kawy, herbaty oraz owoców. Spotkanie upłynęło
w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci poprzez wiersze i piosenki mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom swoje uczucia
i podziękowania za trud włożony w ich wychowanie.
W przygotowaniach i obsłudze całej uroczystości bardzo pomogli rodzice: zakupili ciastka, kawę, upiekli ciasta. Wszyscy zaangażowali się w to przedsięwzięcie, ale szczególne podziękowania należy skierować do Pani Anny Dejewskiej.
D. Wesołowska, R. Kuziemkowska, K. Dąbrowska, A. Strzelecka, M. Kwiatkowska, K. Kwiatkowska

Setbol po raz trzeci wygrywa ligę!
Siatkarze Setbola Czernikowo trzeci sezon z rzędu wygrali
Regionalną Ligę Siatkówki. W pokonanym polu zostały drużyny
z Chocenia, Kikoła, Lipna i Skępego. Dzięki dobrej atmosferze
w zespole oraz umiejętnemu połączeniu rutyny z młodością
Czernikowo dominuje na siatkarskich parkietach.
Obecny skład zespołu tworzą: Grzegorz Grzywiński, Tomasz
Lewandowski, Waldemar i Cyprian Gutowscy, Bartłomiej Duszyński, Jarosław Makowski, Tomasz Janiszewski, Maciej Matłosz, Radosław Szylo, Radosław Świątecki, Michał Wiśniewski,
Damian Gajewski, Dawid Wieczyński, Kamil Więciorkowski,
Dominik Zieliński. Trener: Dariusz Janiszewski. Kierownik drużyny: Grzegorz Grzywiński.
Zarząd oraz siatkarze dziękują za wsparcie Urzędowi Gminy
w Czernikowie, firmom: USM Jerzy Zglinicki, Max Mont Jarosław Makowski, Karcher Stanisław Chylicki, Rafpol Rafał Nowicki, UKS Olimpijczyk.
D.J.

IV Mistrzostwa Gminy w Makao Tradycyjnym
Już po raz siódmy amatorzy gminnych rozgrywek karcianych
przystąpili do wyłonienia lokalnego czempiona w makao tradycyjnym, po raz czwarty dokonując tego w wariancie „pełnego stołu”.
Przed rozpoczęciem rozgrywki uczestnicy turnieju zostali podzieleni
na dwie grupy, w których mieli szukać swoich szans na awans do ścisłego finału.
W grupie pierwszej obyło się bez niespodzianek – zwycięstwo odniósł triumfator trzech poprzednich edycji zawodów Przemysław Pu-

jer, wraz z którym przepustkę do kolejnej rundy wywalczył Zbigniew
Ziółkowski. Grupa druga zmagania rozpoczęła w szóstkę, a kończyła
w czwórkę, co sprawiło, że trzech graczy zgromadziło jednakową, największą ilość punktów. W barażu najlepsi okazali się Radosław Stańczyk i Jarosław Lorenc, a w dodatkowej dogrywce o ostatnie miejsce
w finale debiutant Sebastian Paradowski pokonał Agnieszkę Wilczak.
W decydującej rundzie najlepsze otwarcie zaprezentował Lorenc,
jednak piorunująca końcówka Paradowskiego i Stańczyka pozwoliła im zdominować tabelę wyników. Po dogrywce nowym mistrzem
gminy został Sebastian Paradowski. Brązowy medal zawisł na szyi
Jarosława Lorenc, zaś czwartemu w klasyfikacji końcowej Przemkowi
Pujerowi na pocieszenie pozostało zdobycie dwóch nagród specjalnych – za największą ilość zwycięstw i najmniejszą ilość porażek.
P.P.
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Podsumowanie Sezonu 2013 i Wigilia COMETS
W dniu 15 grudnia 2013 r. w Wiejskim Domu Kultury w Mazowszu odbyło się spotkanie podsumowujące bejsbolowy sezon
2013 połączone z Wigilią. W spotkaniu udział wzięło 50 osób. Wśród nich znaleźli się zawodnicy, ich rodzice, a także zaproszeni
goście m.in. Starosta Toruński Mirosław Graczyk, Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński, Wiceprezes WSHU w Czernikowie Jadwiga Pietruszewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mazowszu Mariola Ciechacka i radny sołectwa Mazowsze Tadeusz
Ziółkowski.
W części podsumowującej mijający sezon nagrodzono najlepszych zawodników, a także wyróżniono grające w baseball dziewczęta. Omówiono najważniejsze wydarzenia sezonu, sukcesy
i plany na kolejny rok. W świątecznej atmosferze
i przy tradycyjnych wigilijnych potrawach połamano się opłatkiem i zaśpiewano kolędę.
Wyniki podsumowujące sezon:
Najlepszy Pałkarz Sezonu 2013:
•
•
•
•
•

1 miejsce – Konrad Lubowicz – .556
2 miejsce – Bartłomiej Baranowski – .394
3 miejsce – Mateusz Kwiatkowski – .381
4 miejsce – Marcin Stasiak – .314
5 miejsce – Miłosz Puciński – .243

Najlepszy Miotacz Sezonu 2013:
Bartłomiej Baranowski
Najlepszy „Złodziej Baz” w sezonie 2013: Bartłomiej Baranowski – 18, Kacper Witomski – 17, Hubert Błaszkiewicz – 15.
Największa liczba RBI: Miłosz Puciński – 11, Marcin Stasiak – 9, Jacek Tański – 7, Bartłomiej Baranowski – 7.
Robert Szwajkowski

XV Tenisowy Turniej Gry Deblowej o Puchar Wójta Gminy Czernikowo
W dniach 15 -16 marca odbył się XV Turniej Gry Deblowej w Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Czernikowo. W zawodach brało udział 41 drużyn deblowych. Regulamin zawodów dopuszczał do gry wyłącznie drużyny z terenu Gminy Czernikowo.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Dziewczęta – szkoła podstawowa:
1.Sawicka Agata (Osówka Kolonia), Kozłowska Karolina (Czernikowo)
2. Jastrzębska Oliwia, Kasińska Zuzanna (Makowiska)
Chłopcy - szkoła podstawowa:
1. Kubik Maciej, Kasiński Tomasz (Czernikowo)
2. Kopczyński Dominik (Makowiska), Opaczyk Wojciech
(Łazy)
3. Kozicki Miłosz, Lewandowski Kamil (Osówka Kolonia)
Mężczyźni 14 – 29 lat:
1. Opaczyk Michał (Łazy), Sumiński Michał (Czernikowo)
2. Kalinowski Piotr (Witowąż), Drygalski Paweł (Jaźwiny)
3. Świątecki Radosław, Chłopecki Michał (Czernikowo)
Mężczyźni pow. 30 lat:
1. Strychalski Andrzej (Steklinek), Serocki Marek (Witowąż)
2. Markowski Sławomir, Prusakiewicz Andrzej (Witowąż)
3. Kozłowski Marcin, Makowski Jarosław (Czernikowo)
Kategoria Open:
1. Opaczyk Michał, Sumiński Michał
2. Strychalski Andrzej, Serocki Marek
3. Markowski Sławomir, Prusakiewicz Andrzej
Współorganizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego: Ryszard Ałtyn (SP Osówka), Zuzanna Stawicka (SP
Osówka), Danuta Chylicka (SP Czernikowo), zaś głównym sponsorem imprezy – Wójt Gminy Czernikowo – mgr inż. Zdzisław
Gawroński.
R.A.
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Sprawozdanie z Turnieju Gier Deblowych w Tenisa Stołowego
w Osówce w ramach XXII edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W dniu 12 stycznia 2014 r. w ramach XXII Finału WOŚP
2014 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Osówce odbył
się Turniej Gry Deblowej w Tenisa Stołowego.
Klasyfikacja końcowa kategorii kobiet b/o wieku:
1. Aleksandra Korthals, Beata Kaczmarek
2. Danuta Chylicka, Karolina Kozłowska
3. Weronika Opaczyk, Dominika Niedziałkowska
Klasyfikacja końcowa kategorii mężczyzn b/o wieku:
1. Krzysztof Gużyński, Piotr Zieliński
2. Michał Sumiński, Bartosz Gęsicki
3. Piotr Kalinowski, Paweł Drygalski
Klasyfikacja końcowa kategorii miksta b/o wieku:
1. Piotr Zieliński, Beata Kaczmarek
2. Krzysztof Gużyński, Aleksandra Korthals
3. Weronika Opaczyk, Michał Opaczyk
W ramach czterodniowej Akcji WOŚP na terenie SP Osówka
zebrano kwotę 1293,60 zł (w tym 340 zł z wpisowego za udział
w turnieju). W organizacje turnieju i całej akcji WOŚP zaan-

gażowani byli nauczyciele: Ryszard Ałtyn, Zuzanna Stawicka
- koordynator Akcji, Danuta Chylicka, Anna Podkowska-Fehlau, Joanna Malinowska Marzena Dankowska, Magdalena Wachowska, Beata Gręźlikowska i Krystyna Szymaniak. Na rzecz
akcji pracowały również dzieci: Joanna Markowska, Zuzanna
Sawicka, Kamila Wierzbicka, Julia Fehlau i Alicja Szymaniak.
Fundator nagród dla zwycięzców – Wójt Gminy Czernikowo
Zdzisław Gawroński.
Składamy serdeczne podziękowania rodzicom, którzy
wsparli naszą akcję na rzecz WOŚP pysznymi wypiekami. Dziękujemy Iwonie i Wojciechowi Szczesnym; Joannie i Mariuszowi
Górczyńskim; Agnieszce i Sławomirowi Markowskim; Krystynie i Januszowi Zatorskim; Agnieszce Kowalskiej; Marzenie
i Wiesławowi Dankowskim; Anicie i Dariuszowi Purcelewskim; Agnieszce i Mariuszowi Wojciechowskim; Magdalenie
Gawrońskiej; Anecie i Jackowi Grzybek oraz dziewczętom
z klasy VI, które samodzielnie upiekły ciasto: Oliwii Brzustewicz, Klaudii Urbańskiej, Agacie Sawickiej, Samancie Sztejnagel, Mai Haraszkiewicz, Wiktorii Chlebowskiej.
R.A.
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W Mazowszu na elektronicznych tarczach, czyli krótkie sprawozdanie
z kolejnej edycji tłustoczwartkowego turnieju w rzutki MAZOWSZE DART GAMES
Już po raz kolejny UKS Comets Mazowsze zorganizował
turniej w rzutki na tarczy elektronicznej, tradycyjnie rozgrywany corocznie w Tłusty Czwartek. W trzeciej edycji udział wzięło 26 zawodników m.in. z Czernikowa, Dąbrówki, Mazowsza
i okolic, a także z Torunia.
Zmagania toczyły się na tarczach Harrows lotkami o miękkich końcówkach i wadze 16 g. w wariantach gry 301 oraz 501.
Najpierw rywalizowali uczniowie szkół podstawowych z Mazowsza i Czernikowa (15 osób). W klasyfikacji końcowej czołowe miejsca odpowiednio zajęli:
1. Stasiak Marcin
2. Baranowski Bartłomiej
3. Błaszkiewicz Hubert
4. Witomski Kacper
5. Lubowicz Konrad

W ścisłym finale najlepsze miejsca zajęli:
1. Chylicka Danuta (Wygoda)
2. Bytner Zbigniew (Dąbrówka)
3. Błaszkiewicz Mateusz (Mazowsze)
4. Szwajkowski Robert (Czernikowo)
5. Michałkiewicz Marcin (Mazowsze)
Nagrody w postaci pamiątkowych statuetek dla najlepszych w obu kategoriach ufundował UKS Comets Mazowsze.
Jak tradycja i obyczaj tłustoczwartkowy nakazuje, każdy z zawodników skosztował tradycyjnego pączka, które w tym roku
ufundowali Wiceprezes WSHU w Czernikowie Pani Jadwiga
Pietruszewska oraz Prezes UKS Comets Robert Szwajkowski.
Kolejna edycja już za rok, jednak już teraz zapraszamy na
inne turnieje w rzutki. Więcej informacji na stronie cometsmazowsze.pl.

W grupie dorosłych rywalizacja była niezwykle emocjonująca.

Robert Szwajkowski

Gminna Liga Tenisa Stołowego 2014 – Witowąż najlepszy
4 lutego 2014 roku zakończono II edycję Gminnej Ligi Tenisa Stołowego 2014. Mistrzostwo Gminy Czernikowo, po ponad trzech
miesiącach rywalizacji, zdobył zespół Przepraszamy Że Wygramy Witowąż, który na finiszu zameldował się z kompletem punktów.
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Klasyfikacja Dream Team:
1. Piotr Kalinowski (PŻW Witowąż) – 33/34 – 97,06%
2. Paweł Drygalski (Makowiska) – 23/24 – 95,83%
3. Radosław Świątecki (Maxy Czernikowo) – 30/32 - 93,75%
4. Przemysław Pujer (Książęta Mazowieccy) – 29/31 – 93,55%
5. Sławomir Markowski (PŻW Witowąż) – 31/34 – 91,18%
6. Mateusz Bytner (Dąbrówka Team) – 32/36 – 88,89%
7. Andrzej Strychalski (Książęta Mazowieccy) - 23/27 – 85,19%
8. Marcin Kozłowski (Maxy Czernikowo) – 27/32 – 84,38%
9. Sławomir Sitek (PŻW Witowąż) – 29/36 – 80,56%
10.Wiesław Pierzgalski (Książęta Mazowieccy) – 24/31 – 77,42%
P.P.

Podsumowanie XXII Finału WOŚP
12 stycznia odbył się kolejny, XXII już Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypomnę imprezy, które miały miejsce w przeddzień
i w dniu finału:
W piątek i sobotę miały miejsce kwesty
w szkołach w Steklinie, Makowiskach, Osówce
i Mazowszu, połączone z zawodami sportowymi,
zabawami dla dzieci. W sobotę w świetlicy wiejskiej w Czernikowie podczas balu charytatywnego
rozbawili publiczność artyści kabaretu Koń Polski
i teatru Afisz z Torunia. Rozgrzewały licytacje,
w tym walka o złote serduszko (wygrana licytacja
za 3 tys. złotych).
W niedzielę kontynuowano kwesty, w szkołach
odbywały się zawody sportowe. Organizowano
występy chórów szkolnych, solistów, zespołów, orkiestry dętej i Klubu Seniora. W czernikowskiej remizie zagrała Kobranocka, po koncercie której tradycyjnie puszczono światełko do nieba.
Zebraliśmy wspaniałą kwotę, ponad 25000 zł. Nie to jest najważniejsze, nie chodzi o bicie rekordów, chociaż miło, gdy padają.
Sztab proponuje chętnym różne formy udziału w orkiestrze, od wrzucenia datków do udziału w imprezach sportowych, balach,
koncertach. Bal ma już swoją prawie stałą publikę, atmosferę i cudownych artystów. Cały czernikowski sztab to kilkanaście
osób, które dają z siebie wszystko, by Finał WOŚP nie był tylko zbiórką pieniędzy w szczytnym celu, ale także integrował lokalną
społeczność poprzez udział w różnorodnych imprezach, uwrażliwiał nie tylko na los potrzebujących, ale też dawał możliwość
przeżyć artystycznych, pielęgnowania wrażliwości na kulturę. Cieszymy się, że mieszkańcy gminy są hojni, wrażliwi na w/w
aspekty, ale niedosyt pozostawia udział w otwartych, bezpłatnych imprezach. Nie było przyjemnie występować starszym i młodszym wykonawcom w prawie pustej auli muzycznej, nie wspomnę już o legendarnym zespole Kobranocka, który i tak dał z siebie
wszystko. Wystarczyło kliknąć stronę Urzędu Gminy, zauważyć i przeczytać wiszące plakaty, wpisać w Google WOŚP Czernikowo, zapytać dzieci, znajomych, itd… Wystarczyło CHCIEĆ...
W imieniu sztabu WOŚP,
P. Buczyński
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Dzień Kobiet w Czernikowie

