
KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

DWA SŁOWA
NUMER 1 (2015)

Kolejna schetynówka 
już w tym roku!

str. 3

Dyrektor czernikowskiej 
podstawówki odjechał 
Złotą Karetą str.14

Jacek Szyłkowski 
dla wszystkich Pań

str. 4

Kobiece 
Metamorfozy

str. 5

www.czernikowo.pl



KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO 2

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
www.czernikowo.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: toruński
Wójt: Zdzisław Gawroński
Powierzchnia: 169,37 km2

Liczba sołectw: 17

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY 
GMINY CZERNIKOWO

Nakład 2000 egz.
Wydawca: Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12, Czernikowo
e-mail: info@czernikowo.pl

Prosimy o przesyłanie swoich uwag 
i propozycji na powyższy adres.
Przemysław Pujer (redaktor naczelny)

Zdjęcia są własnością 
Urzędu Gminy Czernikowo
Projekt graficzny i skład
Agencja PR GOLDENDORF
e-mail: goldendorf@goldendorf.pl

www.czernikowo.pl

Nadchodzące Święta Wielkanocne
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Choć brzmi to przewrotnie, skła-
dowisko odpadów w Jackowie być 
może już wkrótce nabierze bla-

sku. Wszystko za sprawą realizacji przez 
Województwo Kujawsko-Pomorskie 
projektu pn.: ,,Rekultywacja składowisk 
odpadów w województwie kujawsko-po-
morskim na cele przyrodnicze” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko i aplikacji w przedmiotowym 
zakresie gminnego wniosku, sporządzo-
nego pod nazwą „Rekultywacja składo-
wiska odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne w miejscowości Jackowo, gmi-
na Czernikowo”.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje ro-
boty rozbiórkowe, uporządkowanie i 
ukształtowanie terenu, wykonanie war-
stwy odgazowującej wraz ze studniami 
odgazowującymi, wykonanie warstwy 
uszczelniającej, warstwy drenażowej, 
warstwy urodzajnej, ułożenie geosiatki 
przestrzennej, wykonanie ścieżki edu-
kacyjnej oraz tablic edukacyjnych. Na 
terenie składowiska zostaną zasadzone 
krzewy: trzmielina brodawkowata, bez 
czarny, głóg jednoszyjkowy, róża dzika, 
wierzba purpurowa, jałowiec pospoli-
ty oraz wierzba wiciowa – razem nie-
mal 1600 sztuk, a także 170 sztuk drzew 
z gatunków: olsza czarna, olsza szara i 
klon pospolity. Na ścieżce edukacyjnej 
zasadzone zostaną ponadto bez czarny, 
róża dzika, wierzba purpurowa oraz li-
lak pospolity. Powierzchnia rekultywacji 
wynosi 8733,60 m2. Planuje się, iż przed-
sięwzięcie zostanie zrealizowane do 31 
października 2015 r. 

Głównym celem projektu jest przy-
wrócenie wartości przyrodniczych tere-
nom po zamkniętych składowiskach od-
padów między innymi poprzez właściwe 
ukształtowanie terenu, odtworzenie gle-
by, uregulowanie właściwych stosunków 
wodnych oraz wprowadzenie roślinności. 
Zrekultywowany teren zostanie udostęp-
niony mieszkańcom. Infrastruktura, któ-
ra powstanie w tych miejscach, umożliwi 
prowadzenie działań edukacyjnych z za-
kresu ekologii, ochrony środowiska oraz 
racjonalnego gospodarowania odpadami.

P.P., M.G.

Rekultywacja 
składowiska 

odpadów 
w Jackowie

Kolejne edycje konkursów w ramach 
Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych najpełniej ob-

razują skuteczność, z jaką Gmina Czer-
nikowo ubiega się o dofinansowania z 
zewnątrz. Trzy poprzednie tury przyzna-
wania dotacji zakończyły się sukcesem 
dla nas i gminnej infrastruktury drogo-
wej – nie inaczej będzie w tym roku.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej 
Nr 101119C w m. Wygoda-Steklinek, 
dróg gminnych Nr 101123C i 101122C 
wraz z przebudową skrzyżowania z dro-
gą powiatową Nr 2132C oraz przebudo-
wa ul. Zajączkowo i Polna w m. Czerni-
kowo” znalazł się na uprawniającym do 
otrzymania dofinansowania miejscu listy 
rankingowej, dzięki czemu inwestycja 
zostanie wsparta środkami w wysokości 
aż 2 547 539,80 zł wobec 5 095 079,61 
zł całkowitej wartości przedsięwzięcia. 
Oczywiście kwoty te mogą zostać zwe-
ryfikowane m.in. w wyniku procedury 
przetargowej.

Planowane przedwsięwzięcie zakła-
da przebudowę odcinków drogowych o 
łącznej długości 3933,03 mb. W ramach 
przedmiotowego zadania Gmina Czerni-
kowo zamierza poprawić bezpieczeństwo 
ruchu drogowego poprzez wykonanie 
nawierzchni o szerokości 5 m z obustron-
nymi poboczami o szerokości 75 cm, bu-
dowę chodników przy drodze powiatowej 
Nr 2132C (droga Czernikowo-Mazow-
sze-Działyń-Sitno, odcinek przy drodze 
do Czernikówka) oraz przy drogach przy 
ulicy Polnej i Zajączkowo, budowę zatoki 
autobusowej przy drodze powiatowej Nr 
2132C, budowę barier drogowych U-11a 
przy drodze powiatowej Nr 2132C, któ-
re zabezpieczają ruch pieszych, wykona-
nie barier energochłonnych przy drodze 
powiatowej Nr 2132C, wykonanie ozna-
kowania pionowego i poziomego oraz 
budowę oświetlenia drogowego i budo-
wę progu zwalniającego w miejscowości 
Czernikowo.

P.P.

Kolejna schetynówka 
już w tym roku!

W związku ze 150. rocznicą ist-
nienia Szkoły Podstawowej w 
Czernikowie zapraszamy absol-

wentów na zjazd wszystkich roczników, 
który odbędzie się w dniu 24 kwietnia 
(piątek) o godz. 14.00. Podczas zjazdu 
odbędzie się krótka prezentacja o szkol-
nictwie oraz część artystyczna przygoto-
wana przez uczniów i absolwentów. Na-
stępnie zaplanowano obiad, zwiedzanie 
wystaw oraz spotkanie przy muzyce i 
rozmowy w kuluarach. Koszt zjazdu wy-
nosi  25 zł. Zapewniamy obiad, gadżety 

okolicznościowe, publikację (150 str.) o 
szkolnictwie w Czernikowie i okolicy, 
poczęstunek. Zapraszamy do powiada-
miania znajomych z roczników i klas. 
Informacje będą zamieszczane na stronie 
internetowej szkoły (www.spczernikowo.
pl) i gminy. Rezerwacji miejsc i wpłat 
można dokonywać do dnia 17 kwietnia w 
sekretariacie szkoły lub na konto 50 9537 
0000 0030 0533 2000 0002 z informacją 
(imię i nazwisko, rocznik) na adres ma-
iliowy: spczernikowo@wp.pl.

Zjazd wszystkich roczników SP 
im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie
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Jacek 
Szyłkowski 

dla wszystkich 
Pań

Zgodnie z uchwałą nr V/29/2015 Rady Gminy Czernikowo z dn. 27.02.2015 r. 
w dniach 8-30.04.2015 r. zostaną przeprowadzone wybory na sołtysów oraz 
członków rad sołeckich na terenie gminy Czernikowo. Wyboru dokona ze-

branie wiejskie, które jest ważne przy obecności co najmniej 1/10 osób posiadają-
cych prawo do głosowania z danego sołectwa.  

Harmonogram zebrań przedstawiamy poniżej. 
Liczymy na niezawodne przybycie!

Aksamitny głos Jacka Szyłkowskie-
go wypełnił czernikowski Zespół 
Szkół w przeddzień Dnia Kobiet 

za sprawą zorganizowanego przez Wójta 
Gminy Czernikowo koncertu dla wszyst-
kich mieszkanek gminy.

Jacek Szyłkowski w wyczerpującym 
programie przybliżył Paniom piękno za-
mknięte w subtelnych i wysmakowanych 
balladach. „Wspomnienie młodości”, 
„Płyną statki do Malagi”, „Polskie kwiaty” 
i „Rodzinny dom” przypomniały zebra-
nym o ulotności czasu, potędze miłości i 
istotnym miejscu poszukiwania piękna w 
ludzkim życiu. Przyjemną niespodzianką 
dla wykonawcy była znajomość jego re-
pertuaru, którą widzowie wykazywali się, 
śpiewając razem z artystą.

Jacek Szyłkowski urodził się w Puł-
tusku, gdzie spędził dzieciństwo i stawiał 
pierwsze muzyczne kroki w założonym 
przez siebie zespole „Medium”. Po ukoń-
czeniu nauki na wydziale wokalnym w 
klasie prof. Katarzyny Zachwatowicz oraz 
wydziale muzykologii rozpoczął kilkuna-
stoletnią, artystyczną wędrówkę po świe-
cie - koncertował m.in. w Niemczech, 
krajach skandynawskich i bałkańskich.

Po koncercie Wójt Gminy złożył na 
ręce „płci pięknej” serdeczne życzenia, po 
czym zaprosił słuchaczy na poczęstunek. 
Do złożonych przez gospodarza uroczy-
stości powinszowań pragnie dołączyć się 
męska część Rady Gminy Czernikowo, 
urzędnicy gminni oraz redakcja „Dwóch 
Słów”.

P.P.

Wybierz swojego 
sołtysa!

Lp. Sołectwo Termin 
zebrania

Godz. Lokal Liczba 
mieszkańców 
uprawnionych 
do głosowania

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Czernikowo

Makowiska

Kiełpiny 

Pokrzywno
Skwirynowo

Witowąż

Osówka

Steklin

Steklinek

Wygoda

Zimny Zdrój

Mazowsze 
Parcele
Mazowsze

Kijaszkowo

Liciszewy
Jackowo

Czernikówko

20.04.2015r.

08.04.2015r.

08.04.2015r.

09.04.2015r.
09.04.2015r

14.04.2015r.

14.04.2015r.

23.04.2015r

21.04.2015r.

13.04.2015r.

13.04.2015r.

22.04.2015r.

22.04.2015r.

23.04.2015r.

23.04.2015r.

21.04.2015r.

20.04.2015r.

1800

1600

1430

1430

1630

1700

1500

1700

1600

1630

1500

1430

1600

1630

1430

1430

1600

Świetlica OSP 
w Czernikowie

Szkoła Podstawowa 
w Makowiskach

Szkoła Podstawowa 
w Makowiskach

Świetlica

Wiata w Nowogródku
Świetlica OSP 
w Witowężu

Świetlica OSP w Osówce

Szkoła Podstawowa 
w Steklinie

Świetlica OSP w Steklinku

Świetlica OSP w Steklinku

Świetlica OSP 
w Czernikowie
Wiejski Dom 

Kultury w Mazowszu
Wiejski Dom 

Kultury w Mazowszu
Wiejski Dom 

Kultury w Mazowszu

Remiza OSP
Świetlica OSP w  Steklinku

Świetlica OSP 
w Czernikowie

2446

231

290

44
133

222

426

846

429

175

88

236

294

285

209

146

408

H.K.
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Urząd Gminy Czernikowo wprowadził 
usługę, dzięki której informacje o 
harmonogramach odbioru odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości za-
mieszkałych oraz o zbliżającym się terminie 
płatności opłaty „śmieciowej” możecie Pań-
stwo otrzymać drogą SMS.

Inicjatywa powstała w odpowiedzi na po-
trzebę dostarczania szybkich i precyzyjnych 
informacji oraz komunikacji z mieszkańcami 
gminy. Jedną z tego typu informacji są powia-
domienia dotyczące systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Jest to kolejny krok 
w kierunku wykorzystywaniu nowoczesnych 
technologii dla polepszenia funkcjonowania 
gminy Czernikowo.

Dzięki usłudze każdy z mieszkańców może 
otrzymywać darmowe powiadomienia o har-
monogramie odbioru odpadów lub zbliżają-
cym się terminie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. System cechuje się 
prostymi i przejrzystymi zasadami. W SMS-
-ach nie będą wysyłane żadne komercyjne 
treści reklamowe.

Mieszkańcy mogą zapisać się do wybranej 
usługi następująco:

I. HARMONOGRAM WYWOZU ODPA-
DÓW 

1) Aktywacja usługi
Aktywacja usługi dokonywana jest przez 

wysłanie SMS z kodem aktywacyjnym na nu-

mer tel. 788 048 600. Kody aktywacyjne do 
poszczególnych tras wywozowych są nastę-
pujące:

- Czernikowo – kod aktywacyjny:  CZER-
NIKOWO.H1

- Steklinek, Mazowsze, Kijaszkowo, Lici-
szewy – kod aktywacyjny: CZERNIKOWO.
H2

- Bernardowo, Jackowo, Czerników-
ko, Mazowsze-Parcele – kod aktywacyjny:    
CZERNIKOWO.H3

- Osówka, Makowiska, Kiełpiny, Rozstrza-
ły, Ograszka, Steklin, Łazy, Lisiny, Szkleniec, 
Dąbrówka, Wieprzeniec, Mień, Dzierżączka, 
Zieleńszczyzna – kod aktywacyjny: CZERNI-
KOWO.H4

- Zimny Zdrój, Wygoda, Witowąż, Nowo-
gródek, Skwirynowo, Jaźwiny, Wilcze Kąty, 
Pokrzywno, Stajęczyny, Zabłocie, Piaski, 
Rudno, Włęcz, Wylewy - kod aktywacyjny: 
CZERNIKOWO.H5

Po wysłaniu wiadomości SMS w prawidło-
wej formie, system odeśle odpowiedź zwrot-
ną o aktywacji powiadomień w ciągu 24 godz. 
Powiadomienia o terminie odbioru odpadów 
komunalnych przesyłane będą do mieszkań-
ców na 1 dzień przed planowanym terminem 
ich odbioru.  

2)  Dezaktywacja usługi 
Dezaktywacja usługi dokonywana jest 

poprzez wysłanie SMS z kodem dezaktywa-

cyjnym na nr tel. 788 048 600. Kod dezak-
tywacyjny: CZERNIKOWO.(numer trasy 
wywozowej).STOP (np. CZERNIKOWO.
H1.STOP).

II. TERMINY PŁATNOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KO-
MUNALNYMI 

1) Aktywacja usługi
Aktywacja usługi dokonywana jest po-

przez wysłanie SMS z kodem aktywacyjnym 
na numer tel. 788 048 600. Kod aktywacyjny: 
CZERNIKOWO.OPLATY

Po wysłaniu wiadomości SMS w prawidło-
wej formie, system odeśle odpowiedź zwrot-
ną o aktywacji powiadomień w ciągu 24 godz. 
Powiadomienia o terminie płatności przesy-
łane będą do mieszkańców na 7-10 dni przed 
końcem terminu płatności.  

2) Dezaktywacja usługi
Dezaktywacja usługi dokonywana jest po-

przez wysłanie SMS z kodem dezaktywacyj-
nym na nr tel. 788 048 600. Kod aktywacyjny: 
CZERNIKOWO.OPLATY.STOP

Uwagi: Treść wiadomości SMS musi za-
wierać drukowane litery bez polskich znaków. 
Informacje techniczne, pytania odnośnie 
działania systemu oraz zgłaszanie problemów 
technicznych można uzyskać pod numerem 
tel. 54/287-50-01 wew. 54.

Usługa powiadomień SMS 
dotyczących systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi

8 marca w świetlicy wiejskiej w Steklinku miała miejsce uroczy-
stość z okazji ,,Dnia Kobiet". Imprezę zorganizowały wolonta-
riuszki - Aneta Rolińska, Maja Masalska i Anna Ziółkowska, we 

współpracy z Zarządem OSP. Oprócz pań obecni byli na niej przed-
stawiciele władz samorządowych. Dzięki sponsorom - mieszkańcom 
i lokalnym przedsiębiorcom - udało się przeprowadzić  loterię, z któ-
rej dochód zostanie przeznaczony na upominki dla dzieci z okazji 
Świąt Wielkanocnych. 

Podczas uroczystości Panie miały okazję nie tylko wygrać nagro-
dy ufundowane przez firmę AVON, ale też skorzystać z zabiegów 
upiększających za sprawą specjalistek w zakresie makijażu i styliza-
cji. Niechcący stylizacji poddali się też panowie…

Impreza sponsorowana przez: W.S.H.U. Czernikowo, Sklep Spo-
żywczo-Warzywny Stanisław Strychalski, Salon Meblowy ,,Luksus 
Meble", ,,Bar na Rozdrożu" Jarosław Talar, Studio Figura – Lubicz, 
Avon, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „Styl” Beata Grodzińska, Sa-
lon Fryzjerski ,,U Beaty" Beata Maciejewska, Sklep Odzieżowy Han-
na Mirowska, Kwiaciarnia - Małgorzata Paul oraz mieszkańców.

A.R.

Kobiece 
Metamorfozy
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6 stycznia 2015 r. przez Mazowsze już 
po raz drugi przeszedł Orszak Trzech 
Króli. Uroczystość zorganizowana zo-

stała przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ma-
zowsza „Nasz Czas” oraz Szkołę Podstawo-
wą w Mazowszu. 

Główne role z ogromnym zaangażowa-
niem odegrali mieszkańcy parafii – mło-
dzież i dorośli, rodzice i dzieci. Marsz do 
mazowieckiej Stajenki poprzedziła uroczy-
sta msza święta, odprawiona przez ks. Zbi-
gniewa Kwiatkowskiego. Publiczność mo-
gła przyjrzeć się trudnościom, jakie w Judei 
napotkali Józef i Maryja, a także ruszyć w 
asyście orkiestry w orszakach Kacpra, Mel-
chiora i Baltazara za łuną betlejemskiej 
Gwiazdy w poszukiwaniu Świętej Rodziny. 
Trzej Królowie na swej drodze musieli sta-

wić czoła wielu przeciwnościom – uporać 
się z jadowitymi podszeptami diabelskich 
Pokus, którym czoła stawiały Anioły, a tak-
że odbyć ryzykowną wizytę na dworze He-
roda. Mędrcy szczęśliwie dotarli do nowo-
narodzonego Jezusa, powitego w Wiejskim 
Domu Kultury. Tam złożyli mu niesione 
przez siebie dary, a wszyscy zgromadzeni 
odśpiewali kolędy. Ci, którzy z orszakiem 
dotarli do Dzieciątka, mogli ogrzać się cie-
płą herbatą, kawą oraz posilić wyśmienitym 
ciastem. 

Serdeczne podziękowania należą się 
wszystkim zaangażowanym w przygoto-
wanie i realizację przedsięwzięcia, w tym 
zapewniającym bezpieczeństwo pochodu 
strażakom z OSP Mazowsze.

P.P.

Orszak Trzech Króli 
w Mazowszu

We wrześniowym numerze kwartalnika informowaliśmy 
Państwa o rozpoczęciu prac nad adaptacją remiz OSP w 
Witowężu i Osówce na świetlice wiejskie oraz wybudo-

waniu takiego obiektu od podstaw w Steklinie. Być może w chwili, 
w której czytają Państwo niniejszy artykuł, wszystkie te inwestycje 
są już zrealizowane.

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w 
miejscowości Osówka na świetlicę wiejską” i „Budowa świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Steklin” to zadania, w zakresie których 
dokonano już odbioru z rąk wykonawcy - firmy „MARINBUD” 
Mariusza Robakowskiego. Przebudowa obiektu w Osówce kosz-
towała 664 111,03 zł, natomiast budowa świetlicy w Steklinie – 
854 977,76 zł. Na pierwsze z przedsięwzięć gmina w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010-2014 zyskała 
dofinansowanie w wysokości 461 566 zł, na drugie – 500 000 zł.

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w 
miejscowości Witowąż na świetlicę wiejską” to zadanie realizo-
wane przez konsorcjum złożone z Przedsiębiorstwa Produkcyj-
no-Usługowo-Handlowego „LUX-DOM” Sp. z o.o. z siedzibą we 
Włocławku oraz Zakładu Ogólnobudowlanego Włodzimierza 
Walczak, również z Włocławka, za kwotę 685 479,00 zł. Na reali-

zację przedsięwzięcia Gmina Czernikowo uzyskała dofinansowa-
nie w wysokości 402 230 zł ze środków PROW. W chwili oddania 
niniejszego wydania gazety do druku prace były finalizowane.

Należy pamiętać, iż po dokonaniu odbioru należy uzyskać po-
zwolenie na użytkowanie i dopiero wówczas społeczność lokalna 
będzie mogła w pełni cieszyć się z bogatego zaplecza lokalowego 
dla własnych przedsięwzięć.

P.P.

Świetlice na ostatniej prostej
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Końcówka roku 2014 i początek tego 
roku obfitował w wiele działań podej-
mowanych przez Zespół Charytatyw-

ny, istniejący już od 11 lat przy Parafii św. 
Bartłomieja w Czernikowie. Zrzesza on kil-

kanaście osób działających na rzecz najmłod-
szych i nie tylko. 

W grudniu wspólnie z księżmi przygo-
towaliśmy akcję „Świąteczna paczka”, w ra-
mach której zostało przygotowanych ponad 

55 paczek, które dotarły do najbiedniejszych 
dzieci naszej parafii. 3 stycznia odbyła się 
„Choinka parafialna”, połączona z rodzinnym 
śpiewaniem kolęd. Członkowie zespołu przy-
gotowali ponad 200 paczek, które wręczał św. 
Mikołaj. 22 lutego Parafialny Zespół Chary-
tatywny zorganizował kolejny pobór krwi; 
wzięło w nim udział 62 dawców, z czego 50 
oddało krew. W dniach od 23 - 27 lutego zor-
ganizowaliśmy ,,Ferie z Bogiem" dla dzieci z 
parafii Czernikowo. Zajęcia przygotowane 
przez opiekunów odbywały się w salce para-
fialnej w godz. 10-14. Uczestniczyło w nich 
ponad 30 dzieci, nad których bezpieczeń-
stwem czuwał wychowawca oraz wolontariu-
sze. Odbywały się, m.in. zajęcia plastyczne, 
prace zręcznościowe, konkursy, gry planszo-
we oraz quizy łączące rozrywkę z edukacją. 
Dzieci poznały także tajniki sztuki składania 
papieru – origami, zorganizowano ognisko. 
Najmłodsi mieli mnóstwo atrakcji, ale zawsze 
znalazły moment na modlitwę. Hitem okazał 
się wyjazd do parku zabaw Kinderek w Toru-
niu.

Członkowie Zespołu podejmują szereg 
działań, jednak należy pamiętać, że nie były-
by one możliwe, gdyby nie przychylność ludzi 
dobrej woli, którym serdecznie dziękujemy.

R.R.

Pracowity czas dla Parafialnego 
Zespołu Charytatywnego

Jak co roku męska część stowa-
rzyszenia oraz druhowie z OSP 
Makowiska zaprosili panie na 

spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Były 
serdeczne życzenia, piękne, czerwo-
ne róże i słodkie upominki. Tym ra-
zem panie zrewanżowały się i z okazji 
Dnia Mężczyzny podarowały panom 
serca - „niestety” tylko czekoladowe. 
Spotkanie było świetną okazją nie tyl-
ko do wspomnień, ale także rozmów 
o zaplanowanych przedsięwzięciach.

Jednym z nich będzie realizacja 
projektu przygotowanego wspólnie ze 
Szkołą Podstawową w Makowiskach. 
Otrzymaliśmy z powiatu toruńskiego, 
w ramach konkursu dla organizacji 
pozarządowych, dotację na realizację 
projektu „Z ekologią za pan brat – po-
koleniowo”. Działania będą odbywać 
się w dwóch dniach i będą wymagały 
aktywności uczniów, rodziców oraz 
członków stowarzyszenia. Mając na 
uwadze nasze dotychczasowe zaan-
gażowanie mamy pewność, że osią-
gniemy zamierzone cele – nie tylko 
edukacyjne.

Zarząd Stowarzyszenia „Razem 
łatwiej”

Razem Łatwiej – 
świątecznie i pracowicie
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W ubiegłym roku Stowarzyszenie 
Czyż-nie aktywnie pozyskiwa-
ło środki grantowe na warsztaty 

przyrodnicze, teatralne, plener malarski. 
Członkowie zorganizowali warsztaty mu-
zyczne i projekt sportowy: „Senior Ga-
mes” dla osób dorosłych. Przygotowując 
się do obchodów 150-lecia szkolnictwa w 
gminie wydaliśmy publikację o edukacji 
w Czernikowie i okolicy. Jest ona połą-
czona z promocją lokalnego dziedzictwa 
historyczno-kulturowego. Dofinansowa-
liśmy wiele konkursów dla dzieci, a tak-
że organizowaliśmy akcje charytatywne. 
Wspólnie ze Starostwem w Roku Oskara 
Kolberga promowaliśmy zwyczaje lu-
dowe, pieśni i zabawy podczas dożynek 
gminnych.

Podjęliśmy się wielu działań w związku 
z próbą ratowania chałupy pomennonic-
kiej we Włęczu. Akcję podjęliśmy wspól-
nie z Osieckim Stowarzyszeniem Kultury 
Ludowej, Parafią Ewangelicko-Augsbur-
ską w Toruniu oraz grupą Tak Trzeba. 
Od grudnia 2013 roku do stycznia 2015 
roku zorganizowaliśmy w porozumieniu 
z Wójtem Gminy Czernikowo zbiórkę 
publiczną. Sprzedając cegiełki uzyskali-
śmy kwotę 5 tys. złotych. Wspierało nas 
wiele osób prywatnych, instytucji oraz 
organizacji (m.in. Urzędy Gminy w Czer-
nikowie i Obrowie, Gminny Zakład Ko-
munalny, jednostki OSP Czernikowo i 
Obrowo, Starostwo Powiatowe w Toru-
niu, Nadleśnictwo Dobrzejewice, tartak 
Marmar). Zorganizowaliśmy promocyj-
ny bal ludowy oraz „Zaduszki Poetyckie” 
z LGL, Gminną Biblioteką Publiczną oraz 
Osieckim SKL. Przedstawiliśmy insceni-
zację „Dziadów” A. Mickiewicza. Otrzy-
maliśmy wsparcie PWR Toruń, portalu 
ziemiadobrzynska.pl oraz SGZD na na-

granie insceni-
zacji. 

Bal w Czer-
nikowie po-
zwolił dokonać 
druku 1000 
w i d o k ó w e k 
i rozpocząć, 
dzięki inicja-
tywie Grupy 
Ko l ę d n i c z e j 
Czyż – Nie, 
kolędowanie i 
sprzedawanie 
cegiełek. Ko-
lędowanie zo-
stało upamięt-
nione przez 
rodzinę Mą-
kólskich w 
wersji animowanej w postaci filmu po-
klatkowego. Chata włęcka została włączo-
na do reklamy szlaku drewnianego po zie-
mi dobrzyńskiej. Udało nam się pozyskać 
i przewieźć drewno, a z funduszy Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej wyremonto-
wać dużą część ściany zachodniej. Podej-
mowaliśmy wokół Włęcza jeszcze wiele 
akcji: sianokosy, topienie marzanny, pso-
ty zapustne, wicie wianków, andrzejkowe 
wróżby, ponowną imprezę kolędniczą i 
najbardziej spektakularną Magiczną Noc 
Kupały (projekt z KSOW) z konkursami, 
występami dzieci, okolicznych zespołów 
i kapel (Osiecka Kapela Ludowa, Ka-
węczynianki, KS Radość, KGW Jutrzen-
ka, Pikolo) oraz Zespołu Pieśni i Tańca 
„Kujawy”. Impreza rozniosła się szerokim 
echem w środowisku. Pokryliśmy dach 
włęcki nową plandeką i czekamy na re-
akcję Energi, która przekazała nam chatę 
w czasowe użytkowanie. Jesienią organi-

zowaliśmy spotkanie integracyjno-pro-
mocyjne „O czym Włęcz szumi, o czym 
Włęcz śpiewa…”. 

Poświęciliśmy chacie włeckiej dużo 
serca, czasu, wysiłku jednak dobrze się 
przy tym bawiliśmy. Działania członków 
Stowarzyszenia na rzecz przywracania 
zwyczajów i obrzędów ludowych, pro-
mocji historii i zwyczajów regionalnych 
związanych z chatą włęcką zostały do-
cenione przez kapitułę przyznawania 
nagrody Złotych Karet dziennika toruń-
skiego Nowości przyznaniem takiego wy-
różnienia D. Chrobakowi.

Dziękujemy wszystkim, którzy okaza-
li nam pomoc, uśmiech oraz włączyli się 
w działania. Serdecznie zapraszamy do 
współpracy oraz członkostwa w Stowa-
rzyszeniu. Więcej informacji na stronie: 
www.czyznie.org.pl

Zarząd Stowarzyszenia Czyż-nie

Aktywny rok rozpoczął się XXIII finałem Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. W ramach akcji ucznio-
wie klasy I zaprezentowali Jasełka. Pomimo niesprzy-

jającej pogody biły gorące serca, zwłaszcza w czasie licytacji 
różnych orkiestrowych gadżetów. Po raz kolejny nie zabrakło 
tych, którzy hojnie wrzucali datki do puszek wolontariuszy. W 
tym roku zebraliśmy kwotę przekraczającą 4000 zł i pobiliśmy 
kolejny rekord. Akcje charytatywne uwrażliwiają starszych i 
młodszych na potrzeby drugiego człowieka. Cieszymy się, że 
w naszym środowisku nigdy nie brakuje osób wspierających 
tego typu akcje, a każdego roku włącza się w nie coraz więcej 
chętnych do pomocy.

Niecodziennie świętowanie

W styczniu świętowaliśmy także z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. Z łezką w oku i nieskrywanym wzruszeniem uczest-
nicy oglądali program artystyczny przygotowany specjalnie na 
tę okazję. Były wiersze, piosenki, inscenizacje, a także tańce. 
Miłym akcentem uroczystości były własnoręcznie wykonane 
upominki. Najmłodsi mieli możliwość zaprezentowania swo-
ich umiejętności i talentów w szerszym środowisku.

Wokół chaty we Włęczu - sukces członków 
czernikowskiego Stowarzyszenia Czyż-nie

„Nudna” codzienność szkolna 
w Makowiskach 
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W związku ze 150-leciem szkol-
nictwa w Czernikowie podję-
liśmy już wiele działań. Jesz-

cze w 2014 roku, dzięki Stowarzyszeniu 
Czyż-nie, wydaliśmy kalendarzyki na 
rok 2015 i widokówki z okazji 150-lecia 
szkoły. Rada Pedagogiczna SP Czerni-
kowo podjęła uchwałę o Uroczystych 
Obchodach 150-lecia SP im. K. K. Ba-
czyńskiego w Czernikowie. Członkowie 
Stowarzyszenia Czyż-nie podjęli się po-
zyskania grantu na publikację  monogra-
fii o szkolnictwie w Czernikowie i okolicy 
oraz o promocji lokalnego dziedzictwa 
historycznego i kulturowego. Dzięki po-
nad dwudziestotysięcznej dotacji, mate-

riałom z wcześniejszych publikacji na ten 
temat, pomocy członków Stowarzyszenia, 
nauczycieli, regionalistów i dyrektorów 
szkół udało się Dariuszowi Chrobakowi 
pozyskać materiały i opracować publi-
kację: „Monografia szkolnictwa w Czer-
nikowie i okolicy. Historia szkolnictwa w 
gminie Czernikowo i promocja lokalnego 
dziedzictwa kulturowo-historycznego”. 
Dzięki pomocy Urzędu Gminy i Stowa-
rzyszenia zorganizowano i podsumowa-
no uroczyście w listopadzie  konkursy z 
okazji 150. rocznicy szkolnictwa w gmi-
nie:  plastyczny i fotograficzny pt. „Moja 
szkoła” i literacko-historyczny „Moje ulu-
bione zdjęcie”. Wystawa w SP Czerniko-

wo otwarta w listopadzie jest jeszcze czę-
ściowo dostępna w galerii SP. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom i współorgani-
zatorom konkursów; część informacji i 
zdjęć znalazło się w publikacji o szkol-
nictwie. Zapraszamy jeszcze do udziału 
w uroczystych konkurach recytatorskich 
dla szkół podstawowych województwa 
i regionu „Dobrze ziemio” i „Znów wę-
drujemy ciepłym krajem”. Także istnieje 
jeszcze możliwość wzięcia udziału w uro-
czystym, jubileuszowym konkursie lite-
rackim „Rzeczy niepokój”, poświęconym 
między innymi właśnie rocznicy szkol-
nictwa, na wiersz, wspomnienie, repor-
taż, legendę. Planujemy również szkolny 
konkurs na plakat z okazji 150-lecia szko-
ły oraz konkursy wiedzy, a także wystawy 
poświęcone tej znaczącej rocznicy. 

Rocznica będzie obchodzona w oko-
licach Święta Patrona. Zaczynamy 22 
kwietnia od rajdu z PTTK, który łączy 
się z Dniem Ziemi i Świętem Lasu. 23 
kwietnia odbędą się tradycyjne „3 minuty 
dla klasy” o Puchar Dyrektora SP Czer-
nikowo oraz akademia dla klas młod-
szych. Następnego dnia odbędą się głów-
ne uroczystości rocznicowe połączone z 
akademią i prezentacją multimedialną 
z udziałem pocztów sztandarowych, za-
proszonych gości, instytucji współpra-
cujących ze szkołą, przyjaciół szkoły. Po 
południu odbędzie się krótka akademia, 
prezentacja i zjazd wszystkich roczni-
ków.    

D.Ch.

150-lecie Szkoły Podstawowej 
im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie

Walentynki z Mikołajem

W trakcie choinki noworocznej, uczniowie klas star-
szych w zabawny sposób przedstawili humorystyczną wersję 
„Czerwonego Kapturka”. Temat inscenizacji doskonale wpa-
sował się w walentynkową atmosferę, ponieważ w tej wersji 
przedstawienia Czerwony Kapturek usilnie poszukiwał swo-
jej drugiej „połówki”. Wyjątkowo barwne i ciekawe kostiumy, 
bogata scenografia oraz doskonała gra aktorów przyciągały 
uwagę oglądających. Żartobliwy charakter przedstawienia 
nie tylko bawił, lecz zawierał także morał, który dotyczył 
zawierania znajomości w Internecie. Atrakcją tego dnia był 
występ uczniów ze szkoły tańca oraz amatorskie zmagania 
taneczne uczniów naszej szkoły. W organizację choinki bar-
dzo aktywnie włączyła się Rada Rodziców, która zakupiła 
prezenty. OSP Makowiska oraz Państwo K. J. Buczkowscy  
ufundowali słodkie niespodzianki.

A.L., H.G
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1 marca Związek Jaszczurczy wraz z miesz-
kańcami gminy Czernikowo uczcił pa-
mięć o Żołnierzach Niezłomnych. Ich 

bohaterska postawa jest inspiracją w tak trud-
nych, bezideowych czasach. 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 18.00 
Mszą Świętą, w czasie której proboszcz czer-
nikowskiej parafii ks. kan. dr Piotr Siołkowski 
przypomniał tragiczne losy żołnierzy pomor-
dowanych w ubeckich katowniach. Oprawę 
muzyczną przygotowała Anna Dzwonkow-
ska, która z wielkim zaangażowaniem podjęła 
się tego zadania. Bardzo jej za to  dziękujemy! 
Głos zabrał również przedstawiciel Parlamen-
tarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych - poseł Jan Krzysztof Ardanow-
ski. Podkreślił on, że obowiązkiem rodziców 
jest wychowywanie dzieci w prawdzie histo-
rycznej i - co ważne - że przeżywając Dzień 
Pamięci nie szukamy zemsty lub odwetu, a 
stawiamy czyny Niezłomnych za wzór do na-
śladowania. 

W dalszej części przeszliśmy na plac przy 
kościele, gdzie odmówiliśmy modlitwę za po-
ległych. Mogliśmy posilić się również smacz-
nymi, gorącymi kiełbaskami i słodkimi wy-
piekami. Następnie wysłuchaliśmy prelekcji 
na temat działalności oddziałów partyzanc-
kich na naszych terenach, przygotowanej 
przez Jana Rudewicza. Korzystając z jego bo-

gatej biblioteki odkryliśmy, że do 1953 r. dzia-
łała w Czernikowie 8-osobowa organizacja 
dywersyjna "Młode Orły ll", kierowana przez 
Jerzego Szychowskiego ps. "Orzeł". Przy tej 
okazji prosimy wszystkich mających wiedzę 
na temat działalności w/w grupy o kontakt z 

nami. 
Dalsza część 

inicjatywy prze-
biegła w weso-
łej atmosferze, 
gdzie śpiewom 
nie było końca. 
Przy akompa-
niamencie Anny 
Dzwonkowskiej 
chóralne głosy 
rozchodziły się 
po całej okolicy.

Dziękujemy 
wszystkim za 
liczne przybycie, 
aktywny udział 
oraz pomoc w 
zorganizowaniu 
obchodów Dnia 
Pamięci "Żoł-
nierzy Niezłom-
nych". Cześć i 

chwała bohaterom! (Świadomie posługujemy 
się nazwą "Żołnierze Niezłomni", ponieważ 
uważamy, że między innymi nasza działal-
ność zdejmuje klątwę, którą nałożyli na nich 
okupanci).

T.L.

Czernikowo pamięta 
o Żołnierzach Niezłomnych

Firma GRENE, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów, zmieniła loka-
lizację sklepu na nową. Obecnie mieści 

się w zupełnie nowym budynku przy ul. Kole-
jowej 15a w Czernikowie. 

Już na pierwszy rzut oka z łatwością można 
zrozumieć decyzję firmy o zmianie umiejsco-
wienia sklepu - dziś jest on przede wszystkim 
znacznie większy, posiada doskonałą lokaliza-
cję, a łatwy dojazd i pojemny parking czynią 
go o wiele bardziej przyjaznym dla klientów. 

Więcej miejsca to nowe możliwości - sklep 
znacznie poszerzył swa ofertę. Możemy w nim 
znaleźć nie tylko części zamienne do wszel-
kiego rodzaju maszyn i ciągników rolniczych, 
ale także szeroki asortyment olejów, filtrów, 
narzędzi ogrodniczych, sprzętu usprawniają-
cego produkcję zwierzęcą, odzieży i obuwia 
roboczego poprzez elektryczne ogrodzenia 
pastwisk na profesjonalnych produktach ma-
rek takich jak Bosch, Karcher i Fortis koń-
cząc. Nowe możliwości to znakomita infor-
macja dla społeczności lokalnej, która będzie 
mogła ograniczyć konieczność wyjazdów do 
Torunia po zakup specjalistycznego sprzętu. 
Ponadto, w sklepie wykonuje się usługę zaku-
wania i naprawy węży hydraulicznych. 

GRENE – Nowy sklep, 
nowa lokalizacja, nowe możliwości
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Wolontariat w Zespole Szkół

Od początku roku szkolnego w ZS Czernikowo funkcjonuje Szkol-
ny Klub Wolontariusza Podaj Dalej, do którego uczniowie zgłaszają 
się, aby podejmować pracę na rzecz innych w sposób długofalowy. 
Do tej pory udało się nawiązać współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacji 
dla Dzieci i Młodzieży TRATWA w Steklinku, Biblioteką Publiczną 
w Czernikowie czy Niepublicznymi Oddziałami Przedszkolnymi w 
Czernikowie. Wolontariusze przez cały rok uczęszczają do wybranych 
przez siebie miejsc, gdzie sumiennie wypełniają swoje obowiązki. 
Oprócz tego podejmują także inicjatywy okolicznościowe, współpra-
cując z Samorządem Uczniowskim. Ponadto starają się cyklicznie wy-
stawiać przedstawienia teatralne dla dzieci z Hospicjum Nadzieja oraz 
dzieci przebywających w Ośrodku Rehabilitacji TRATWA. Na terenie 
szkoły organizują akcję zbierania nakrętek przeznaczonych na rehabi-
litację niepełnosprawnego dziecka. Aktywnie uczestniczyli w kweście 
w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki temu szli-
fują charakter i osobowość i mogą rozwijać postawę otwartości oraz 
wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. 

Osiągnięcia sportowe

Dnia 19 stycznia 2015 r. uczniowie liceum uczestniczyli w rozgryw-
kach powiatowych w piłce siatkowej w Chełmży. W wyniku sportowej 
rywalizacji zarówno dziewczęta, jak i chłopcy zajęli III miejsce. 

3 lutego w Złejwsi Wielkiej odbyły się zawody powiatowe w dru-
żynowym tenisie stołowym. Naszą szkołę reprezentowali Weronika 
Opaczyk i Oliwia Balińska oraz Maciej Kubik i Tomasz Kasiński. Po 
długich i ciężkich zmaganiach czernikowskie drużyny uplasowały się 
na drugich miejscach. Dzień później w murach naszej szkoły gościli-
śmy licealistów z powiatu. Nasi licealiści rywalizowali w piłce koszy-
kowej z licealistami z Gronowa, Dobrzejewic i Chełmży. Nasze dziew-
częta zajęły II miejsce, a chłopcy - III miejsce.

7 marca 2015 r. w szkole podstawowej w Czernikowie odbyły się 
gminne zawody na ergometrze. Nasi gimnazjaliści wystartowali w 
tego rodzaju konkurencji po raz pierwszy. W zawodach powiatowych 
wystartują najlepsze trójki wśród dziewcząt i chłopców. 

9 lutego w Górsku odbyły się tenisowe zawody powiatowe w grze 
pojedynczej. Troje naszych gimnazjalistów uczestniczyło w tych zawo-
dach i ostatecznie zajęli miejsca: Tomasz Kasiński – II miejsce, Wero-
nika Opaczyk -  IV miejsce, Maciej Kubik -  V miejsce.

Wręczenie mundurów

4 lutego na apelu szkolnym, z udziałem Wójta Gminy Czernikowo 
Z. Gawrońskiego i Komendanta Gminnego OSP w Czernikowie W. 
Ziółkowskiego, uczniom z klasy I LO o profilu pożarniczym zostały 
uroczyście wręczone mundury. Od tej pory każda środa będzie dla tej 
grupy dniem mundurowym. Mamy nadzieję, że zainteresowanie pro-
filem pożarniczym spotka się z jeszcze większym odzewem w przy-
szłym roku szkolnym.

Bal studniówkowy w Czernikowie

W dniu 14 lutego 2015 roku odbył się bal studniówkowy uczniów 
liceum. Uroczystość przy udziale Pana Wójta, Dyrekcji Zespołu Szkół 
im. M. Kopernika w Czernikowie, Grona Pedagogicznego, Rodzi-
ców i oczywiście uczniów miała miejsce w Restauracji „Słoneczna” w 
Czernikowie. Bal rozpoczęło uroczyste powitanie gości, przemówie-
nia, podziękowania i kwiaty; uczniowie odtańczyli poloneza. Zabawa 
była bardzo udana, a ciekawym jej akcentem okazała się zabawa dla 
nauczycieli przygotowana przez uczniów. Nie mogło zabraknąć stud-
niówkowego tortu, serduszek i dedykacji walentynkowych.  Wszyscy 
bawili do późnej nocy.

Kinowe spotkania młodych 
w Dworze Artusa

9 marca uczniowie gimnazjum i liceum wzięli udział w warsztatach 
filmowych w ramach projektu „Kinowe spotkania młodych”, organi-
zowanego w Dworze Artusa w Toruniu przez firmę Krzywy Kadr. W 
ramach spotkania odbyła się prelekcja kinowo – teatralna, połączona 
z motywami multimedialnymi. Wybrane wcześniej fragmenty filmo-
we opatrzone zostały efektami muzycznymi i wizualnymi. W drugiej 
części spotkania uczniowie obejrzeli film pełnometrażowy, w którym 
wykorzystano większość efektów prezentowanych w pierwszej części. 
Ponadto obejrzeli zdjęcia z największego i najnowocześniejszego stu-
dia filmowego w Polsce - Alvernia Studios. Spotkanie to niewątpliwie 
wzbogaciło wiedzę o warsztacie filmowym, którą można wykorzystać 
przy okazji kręcenia własnych filmików. 

Ferie na sportowo

W czasie ferii uczniowie gimnazjum uczestniczyli w zajęciach zor-
ganizowanych przez szkołę. Chętni brali udział w zajęciach: sporto-
wych (siatkówka, koszykówka, piłka halowa),  sportowo – rekreacyj-
nych (ju jitsu), tanecznych oraz rozgrywkach szachowych.

Nie wyłączaj polskiego!

W związku z terminem ferii Międzynarodowy Dzień Języka Ojczy-
stego (21 lutego) świętowaliśmy w marcu. W ramach akcji „Nie wyłą-
czaj polskiego!” w bibliotece i na korytarzach pojawiły się kartki po-
ruszające powszechne problemy z polszczyzną. 11 marca członkowie 
koła „Bibliofil” wyemitowali przez radiowęzeł dwie audycje uczulające 
na kwestie bogactwa i poprawności naszej mowy (w tym nagrania ła-
mańców językowych w wykonaniu uczniów i pracowników). Zwień-
czeniem obchodów był przeprowadzony nazajutrz Szkolny Turniej 
Językowy - przedstawiciele wszystkich klas wykazywali się wiedzą o 
polszczyźnie i zdolnościami aktorskimi w odgadywaniu kalamburów 
z frazeologizmami. Tytuł Szkolnego Mistrza Języka Polskiego zdobyła 
klasa 2 liceum. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.gimlo.
czernikowo.pl.

A.P.

Echa Gimlo
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W dniu 21 lutego obchodzimy Mię-
dzynarodowy Dzień Języka Oj-
czystego - z tej okazji dyrekcja i 

pracownicy Niepublicznego Przedszkola 
„Słoneczko” w Czernikowie zorganizowali 
spotkanie z pracownikiem Gminnej Biblio-
teki Publicznej. Odbyło się ono 19 lutego w 
atmosferze obustronnej ciekawości. Dzieci 
po wysłuchaniu kilku utworów z „Bajkote-
ki” Tadeusza Śliwiaka próbowały się zmie-
rzyć z prawdziwymi „łamańcami”  języka, 
takimi jak „przeleciały trzy pstre przepió-
rzyce przez trzy pstre kamienice”. Ta wspól-

na zabawa językiem polskim była okazją do 
zwrócenia uwagi na bogactwo naszej mowy 
i konieczność jej ochrony, szczególnie 
przed zapożyczeniami z języków obcych.

8 marca 2015 r. w Centrum Integracji 
Kulturalnej w Czernikowie słuchaliśmy mó-
wionych i śpiewanych utworów Agnieszki 
Osieckiej. Dorota Bułakowska z muzykami 
(Trio Jazzowe z Torunia) rewelacyjnie wy-
śpiewała tęsknoty, marzenia i refleksje au-
torki „Okularników”. Prowadzący wieczór 
Daniel Świdurski zadedykował wszystkim 
paniom pieśń „Polska madonna” a'capel-

la. Fragmenty utworów A. Osieckiej wy-
brzmiały w wykonaniu zaprzyjaźnionych 
z biblioteką osób (Grażyna Kasprowicz, 
Grażyna Buczyńska, Mariola Linkiewicz, 
Kamila Bułakowska, Dariusz Chrobak), 
które również przygotowały wystrój sali. 
Zaprezentowaliśmy prace malarskie Jacka 
Kamińskiego. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy spowodowali, że ten wieczór na długo 
pozostanie w pamięci. Serdecznie dzięku-
jemy również sponsorom.

M.P.

Jak ważny jest język angielski, nie trze-
ba nikogo uświadamiać. Ogromnie 
cieszy więc fakt, że są uczniowie, dla 

których stał się on hobby i pasją. Kaper 
Krasiński, uczeń klasy VI Szkoły Podsta-
wowej w Mazowszu, jako jedyny z tere-
nu naszej gminy zakwalifikował się do 
etapu rejonowego, a potem do Finału 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto-
wego z Języka Angielskiego. Wyniki, któ-
re uzyskał, są znakomite, a wiedza, którą 
posiadł, zaprocentuje z pewnością w ko-
lejnych latach edukacji i w przypadku po-
dobnych konkursów czy olimpiad. 

R.S.

Z życia Gminnej 
Biblioteki Publicznej

Kacper – 
finalista z 
Mazowsza

Poniżej przedstawiamy harmono-
gram tegorocznych zawodów węd-
karskich, organizowanych przez 

Gminę Czernikowo. Zapraszamy do 
udziału wszystkich wędkarzy z terenu 
gminy. Członkostwo w kole wędkarskim 
PZW nie jest wymagane.

1 maja – spławikowe (juniorzy) – staw 
gminny, godz. 8:00;

2 maja – spławikowo - gruntowe (se-
niorzy) – staw gminny, godz. 14:00;

10 maja – spinningowe (seniorzy) – 
Jezioro Zacisze, godz. 7:00;

7 czerwca – spławikowe (seniorzy) – 
Jezioro Jarczychowo, godz. 6:00;

12 lipca – spławikowe (juniorzy) – 

staw gminny, godz. 8:00;
19 lipca – spinningowe (seniorzy) – 

Wisła, godz. 6:00;
26 lipca – spławikowe (seniorzy) – Je-

zioro Sumin, godz. 6:00;
9 sierpnia – spławikowo - gruntowe – 

staw prywatny Bobrowniki, godz. 6:00;
23 sierpnia – gruntowe (seniorzy) – 

Jezioro Konotopie, godz. 6:00;
13 września – spławikowe (juniorzy) – 

staw gminny, godz. 8:00;
20 września – spinningowe (seniorzy) 

– Wisła, godz. 15:00;
26 września – zakończenie sezonu.

A.S.

Gminne zawody 
wędkarskie w sezonie 

2015
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„Odblaskowe pierwszaki”

Najważniejsze jest bezpieczeństwo - dlatego co roku, w 
ramach akcji "Bądź widoczny na drodze", pierwszoklasiści 
dostają kamizelki odblaskowe. Stopniowo zdobywają także 
wiedzę o tym, jak poruszać się po drodze, żeby bezpiecznie 
dotrzeć do szkoły i do domu. Niezbędny element stanowią 
jednak odblaski.

Zabawa „pod choinkę”

Pierwsze półrocze roku szkolnego zostało zakończone tra-
dycyjnie zabawą choinkową, zorganizowaną wspólnie z Radą 
Rodziców. W tym roku, wśród kolorowych dekoracji i migają-
cych świateł, uczniowie bawili się przy muzyce elektronicznej, 
serwowanej przez prowadzącego konkursy wodzireja. Rodzi-
ce zadbali o poczęstunek i słodkie upominki dla wszystkich, 
a Mikołaj, tańcząc z dziećmi w sali, także rozdawał prezenty. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły 
zgromadzić fundusze na organizację zabawy. Mamy nadzieję, 
że wszyscy dobrze się bawili i zachowają miłe wspomnienia.  

Oszczędzamy w SKO

Opiekunka SKO Krystyna Blonkowska podsumowała 
uczniowskie oszczędzanie w pierwszym półroczu. Oszczę-
dzały wszystkie klasy (w tym dzieci z oddziału przedszkol-
nego); zestawienie zostało sporządzone proporcjonalnie do 
liczby uczniów w oddziale. Pierwsze miejsce  zajęli "zerów-
kowicze". Oszczędza tu 100% dzieci, w tym systematycznie 
95,24%. Średnia ilość wpłat przypadająca na jedno dziecko 

to 24. Drugie miejsce przypadło uczniom z klasy pierwszej. 
Tu też oszczędza 100%, systematycznie 80%. Średnio mają po 
19,7 wpłat. Trzecie miejsce  - klasa III. Oszczędzają wszyscy, 
systematycznie 85,71%, średnia liczba wpłat wynosi 19,6. O 
tym, czy warto oszczędzać, mówimy dużo i często. Mamy na-
dzieję, że tych niezdecydowanych uda nam się przekonać w 
drugim półroczu.  

Nawiązujemy współpracę

W tłusty czwartek zamiast  rumianych, okrąglutkich pącz-
ków jedliśmy owoce, przeprowadzając "Owocowy karnawał". 
Pomysłodawczyni zabawy Ewa Sulecka - Jaskólska wraz z in-
nymi nauczycielami postarała się, aby ten dzień upływał pod 
znakiem zdrowia. Wielu uczniów przybrało postać warzyw i 
owoców, przygotowując pomysłowe kostiumy. 

Bardzo miłym akcentem była wizyta czwartoklasistów z 
Zespołu Szkół w Osieku n/Wisłą. Dotyczyła ona nawiąza-
nia współpracy  w ramach działań dotyczących Patrona na-
szych szkół, majora Henryka Sucharskiego. Przedstawiciele 
samorządu uczniowskiego przekazali swoim koleżankom 
i kolegom zaproszenie rówieśników z Osieka do udziału w 
konkursie plastycznym "Obrona Westerplatte". Mieli też oka-
zję pokazać gościom szkołę, opowiedzieć o ważnych wyda-
rzeniach i przedsięwzięciach. Bardzo podobały im się boiska, 
plac zabaw i… schody, których w swojej szkole nie mają.

M.C.

Zabawa i oszczędzanie 
w Mazowszu
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W dniu 19 grudnia 2014 r. w Restauracji Marysieńka w 
Czernikowie odbyło się spotkanie podsumowujące 
sezon baseballowy. Udział w nim wzięli - oprócz za-

wodników i ich rodziców – także zaproszeni goście w osobach 
Wójta Gminy Czernikowo Zdzisława Gawrońskiego, Wicepre-
zes WSHU w Czernikowie Jadwigi Pietruszewskiej,  Dyrekto-
rów Szkół z terenu gminy – Marioli Ciechackiej, Andrzeja Pa-
dlewskiego, Dariusza Chrobaka, a także Zarządu klubu Comets.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze wydarzenia mi-
jającego sezonu do których zaliczyć należy: obóz baseballowy w 
Osówce z udziałem 3 trenerów z USA i miotacza chorwackiej 
drużyny Sisak Storks; spotkanie ze służbami mundurowymi – 
Honoring Our Hometown Heroes – z udziałem przedstawicieli 
policji, straży pożarnej, straży leśnej, straży gminnej i amery-
kańskiego FBI (Mike Baker); współorganizowanie z Czernikow-

skim Stowarzyszeniem Czyż–Nie "Se-
nior Games Czernikowo 2014”; wizyta 
Toma Krajewskiego z Polish National 
Youth Baseball Foundation w USA – 
przedstawiciela Fundacji na Europę.

Najważniejsze sukcesy:

Tee ball (11 meczów) – 3. Miejsce w X 
Memoriale im. Edwarda Piszka; 5. Miej-
sce w Pucharze Polski Dzieci.

Młodzik (16 meczów) – 2. Miejsce w 
Mistrzostwach Województwa w Osiel-
sku; 4. Miejsce w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików w Kutnie. 

Kadet (11 meczów) – 2. Miejsce w 
Mistrzostwach Województwa w Osiel-
sku; 6. Miejsce w Mistrzostwach Polski 
Juniorów Młodszych; 3. Miejsce w Mi-
strzostwach Europy Intermediate 50/70 
Little League (Mała Liga). 

Wyróżniający się sportowcy:

Tee Ball – klasy 0-2: Szczepaniak Szymon, Zaporowicz Mar-
cin, Szwajkowska Kornelia.

Młodzik – klasy 3-5: Witomski Kacper, Stasiak Marcin, Tań-
ski Jacek.

Junior Młodszy/Kadet – 6 SP-2 Gimnazjum: Kwiatkowski 
Mateusz, Lubowicz Konrad, Baranowski Bartłomiej.

Zadania podejmowane przez Klub były realizowane dzięki 
pozyskanej dotacji z Urzędu Gminy Czernikowo, a także dzięki 
pomocy WSHU Czernikowo i sympatyków Klubu. Podzięko-
wania za pomoc przy organizacji spotkania podsumowującego 
składamy Marianowi Gerc.

R.S.

Comets Mazowsze – Zakończenie 
Sezonu Baseballowego 2014

6 marca Dyrektor SP Czernikowo Dariusz Chrobak odebrał w 
toruńskim Dworze Artusa „Złotą Karetę” - nagrodę Dzienni-
ka Toruńskiego Nowości w kategorii Nauka i edukacja. 

Laureat został uhonorowany między innymi  za popularyza-
cję historii regionalnej, publikacje o szkole, gminie Czernikowo 
i ziemi dobrzyńskiej, przywracanie tradycji (kolędowania, nocy 
kupały, itp.), opiekę nad zabytkami, cmentarzami i chatą włęcką. 
Dariusz Chrobak to przede wszystkim pasjonat, który swoje za-
miłowania skutecznie przelewa zarówno na papier, jak i w serca i 
umysły uczniów.

Laury za sukces redakcja „Nowości” przyznała już po raz dwu-
dziesty. Wyróżnione zostają zawsze postacie wyjątkowe – naukow-
cy, przedsiębiorcy, sportowcy oraz ludzie kultury. Dariusz Chro-
bak w pełni zasłużenie znalazł się owym gronie.

P.P.

Dyrektor czernikowskiej 
podstawówki odjechał 

Złotą Karetą
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Pomimo kilku opracowań na temat 
naszej gminy, w żadnym z nich nie 
ma konkretnych wiadomości na 

temat występowania storczyków, ilości 
stanowisk, gatunków, i - co za tym idzie 
-brak konkretnego sposobu ich ochro-
ny. Sama nazwa „chronione” mówi nam, 
że należy o nie dbać szczególnie, gdyż 
przez niewłaściwe użytkowanie obszaru, 
na którym występują, my, mieszkańcy 
i użytkownicy danego terenu, jesteśmy 
odpowiedzialni za utratę wielu gatunków 
roślin. Ekosystemy podmokłe, a do takich 

można zaliczyć część terenów znajdu-
jących się na terenie sołectwa Witowąż, 
obejmują różnego typu siedliska hydro-
geniczne, charakteryzujące się stałym 
przesycaniem podłoża wodą i występo-
waniem roślinności charakterystycznej 
dla siedlisk wilgotnych. Ze względu na 
przejściowy charakter między ekosyste-
mami wodnymi i lądowymi, są najbar-
dziej wrażliwe na zmiany zachodzące w 
środowisku i są jednymi z najbardziej 
zagrożonych obszarów. Najważniejszym 
zadaniem byłoby zapobieżenie obniżaniu 
poziomu wody na tym terenie poprzez 
odpowiednie gospodarowanie i ograni-
czanie jej nadmiernego odpływu. 

Kukułka (storczyk) szerokolistna (Or-
chis latifolia) została zlokalizowana w 
ubiegłym roku i jest najpospolitszym ga-
tunkiem z rodziny storczykowatych na 
terenie naszego kraju, jednak egzystencja 
storczyka na odnalezionym stanowisku 
może być zagrożona z kilku powodów. 
Niewielka liczba osobników skupionych 
na tej powierzchni wskazuje na niską sta-
bilność stanowiska i potencjalnie dużą 
podatność na zmiany środowiska. Jego 
położenie tuż przy drodze powoduje 
narażenie roślin w czasie kwitnienia na 
zrywanie lub wykopywanie przez ludzi. 
Tendencja do obniżania się poziomu wód 
gruntowych, kopanie nowych stawów 
w niewielkiej odległości od stanowiska 
powodować będzie osuszanie, co z kolei 
może stać się  powodem nieodwracal-
nych zmian w zbiorowisku roślinnym, a 

więc i eliminacji gatunków najbardziej 
wrażliwych, np. storczyka. Celem ochro-
ny siedliska należałoby utworzyć na tym 
terenie użytek ekologiczny i zapewnić 
temu miejscu co najmniej ochronę czyn-
ną, a w niej, oprócz wspomnianych wyżej 
działań, zapewnić coroczny późny pokos 
i zbiór wykoszonej trawy. Są to działania 
bardzo pożądane ze względu na zmniej-
szanie się obszaru zajmowanego przez ten 
gatunek roślin na ich dotychczasowych 
stanowiskach, jak i wobec ich zaniku. 
Wszelkie działania na stanowisku, które 
nie uwzględniają wymagań ekologicznych 
tego gatunku, a także ekspansja trzciny 
pospolitej (Phragmites australis), trzcin-
nika prostego (Calamagrostis stricta) czy 
też  jeżyny pospolitej (Robus frutieosus) 
może doprowadzić do zaniku storczyka 
w tym miejscu. Nadmierne zacienienie 
przez wzrastające młode pokolenie olszy 
czarnej (Alnus glutinosa) także prowa-
dzi do eliminacji tego gatunku poprzez 
modyfikację jego otoczenia - zmianę in-
tensywności oświetlenia, temperatury 
wierzchnich warstw gleby, ilości opadów 
dochodzących do gleby czy wilgotności 
przyziemnych warstw powietrza. Wymie-
nione czynniki mogą negatywnie wpły-
nąć na warunki życia tych roślin. Wiem 
doskonale, że podjęcie opisanych wyżej 
działań nie spotka się z aprobatą wielu 
mieszkańców, tak jak „ratowanie chaty 
we Włęczu", ale czy wszystko co zielone 
musimy spryskać Roundupem lub zalać 
asfaltem?

Z.Z.

Storczyki w Witowężu

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom redakcja „Dwóch Słów” 
pragnie zachęcić Państwa do 

współdecydowania w zakresie treści po-
dejmowanych w niniejszym wydawnic-
twie. Jeśli nurtują Państwa kwestie do-
tyczące funkcjonowania Rady Gminy, 
Urzędu Gminy i jednostek organizacyj-
nych, mają państwa pytania w temacie 
zadań realizowanych przez Urząd, zmian 
w zakresie praw i obowiązków mieszkań-
ców, planów i zamierzeń władz samo-
rządowych, mają Państwo wątpliwości 
w jakiejkolwiek zasadnej kwestii lub po 
prostu pragną zaspokoić obywatelską cie-
kawość – zachęcamy do zadawania pytań 
drogą mailową na adres przemo@czerni-
kowo.pl. Poruszane przez państwa kwe-
stie podejmować będziemy w kolejnych 
numerach kwartalnika. 

P.P.

Czekamy 
na maile!



Dzień Kobiet - koncert 
Jacka Szyłkowskiego


