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Podatki 
bez zmian
Na niezwykle obfitej w tematy 

obrad XII Sesji Rady Gminy 
Czernikowo, która odbyła 

się 4 grudnia 2015 roku w Urzędzie 
Gminy Czernikowo, obok uchwał 
dotyczących zmian w budżecie, go-
spodarowania odpadami komunal-
nymi czy miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych na terenie gminy, 
radni podjęli się ustalenia wysoko-
ści podatku od nieruchomości oraz 
środków transportowych.

Wójt Gminy Czernikowo zapro-
ponował pozostawienie stawek po-
datkowych na poziomie poprzed-
niego roku, ponieważ wówczas radni 
przyjęli taką uchwałę jednogłośnie. 
Rada Gminy przychyliła się do tej 
propozycji i podjęła uchwałę o utrzy-
maniu wysokości przedmiotowych 
opłat na poziomie z roku poprzed-
niego.

PP

Podatki od nieruchomości w Gminie Czernikowo, gminach powiatu toruńskiego i sąsiednich
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Grunty pozostałe

Budynki mieszkalne

Budynki pozostałe

Cena 1 q żyta

Oznaczenie: 2012

2013

2014

2015

2016

Stawka 
max 
2012

2013
2014
2015
2016

Grunty związane z 
prowadzeniem działal-
ności gospodarczej

2012
2013
2014
2015
2016

0,58
0,72
0,76
0,77
0,77

0,73
0,76
0,77
0,77
0,77

0,80
0,82
0,85
0,85
0,85

0,77
0,80
0,81
0,81
0,81

0,84
0,79
0,79
0,79
0,79

0,70
0,80
0,80
0,82
0,82

0,76
0,80
0,81
0,82
0,82

0,70
0,75
0,80
0,80
0,80

0,77
0,84
0,87
0,87
0,87

0,70
0,73
0,80
0,84
0,84

0,84
0,88
0,89
0,89
0,89

0,76
0,80
0,84
0,85
0,85

0,73
0,70
0,72
0,72
0,72

0,79
0,88
0,81
0,81
0,81

0,80
0,85
0,89
0,89
0,89

0,80
0,84
0,86
0,86
0,86

0,84
0,88
0,88
0,88
0,88

0,84
0,88
0,89
0,89
0,89

Grunty pod wodami 
płynącymi

2012
2013
2014
2015
2016

4,00
4,50
4,56
4,58
4,58

4,33
4,51
4,56
4,56
4,56

4,33
4,42
4,51
4,51
4,51

4,27
4,44
4,48
4,48
4,48

4,33
4,48
4,48
4,48
4,48

4,00
4,50
4,50
4,50
4,50

4,33
4,51
4,56
4,58
4,58

4,33
4,51
4,56
4,56
4,56

4,33
4,51
4,58
4,58
4,58

4,33
4,51
4,58
4,58
4,58

4,33
4,51
4,58
4,58
4,58

4,33
4,51
4,58
4,58
4,58

3,88
4,51
4,56
4,56
4,56

4,33
4,51
4,58
4,58
4,58

4,33
4,51
4,58
4,58
4,58

4,30
4,51
4,58
4,58
4,58

4,33
4,51
4,58
4,58
4,58

4,33
4,51
4,58
4,58
4,58

2012
2013
2014
2015
2016

0,21
0,25
0,26
0,27
0,27

0,21
0,22
0,23
0,23
0,23

0,30
0,31
0,33
0,33
0,33

0,13
0,14
0,14
0,14
0,14

0,41
0,20
0,20
0,20
0,20

0,20
0,22
0,22
0,22
0,22

0,20
0,21
0,22
0,23
0,23

0,36
0,36
0,36
0,36
0,36

0,20
0,22
0,30
0,30
0,30

0,17
0,18
0,20
0,23
0,23

0,43
0,45
0,34
0,34
0,34

0,29
0,33
0,38
0,39
0,39

0,18
0,21
0,22
0,22
0,22

0,37
0,45
0,38
0,38
0,38

0,18
0,25
0,28
0,28
0,28

0,42
0,40
0,22
0,22
0,22

0,21
0,22
0,22
0,30
0,30

0,43
0,45
0,38
0,39
0,39

2012
2013
2014
2015
2016

0,55
0,60
0,63
0,64
0,64

0,56
0,58
0,60
0,60
0,60

0,60
0,62
0,64
0,64
0,64

0,35
0,40
0,40
0,40
0,40

0,70
0,61
0,61
0,61
0,61

0,62
0,66
0,66
0,68
0,68

0,63
0,65
0,66
0,67
067

0,41
0,43
0,50
0,50
0,50

0,10
0,15
0,30
0,30
0,30

0,20
0,20
0,30
0,40
0,40

0,70
0,73
0,75
0,75
0,75

0,63
0,66
0,69
0,70
0,70

0,60
0,57
0,59
0,59
0,59

0,66
0,73
0,69
0,69
0,69

0,65
0,69
0,71
0,75
0,75

0,32
0,32
0,35
0,35
0,35

0,51
0,53
0,53
0,55
0,55

0,70
0,73
0,75
0,75
0,75

Budynki związane z 
prowadzeniem działal-
ności gospodarczej

2012
2013
2014
2015
2016

17,00
19,50
20,50
20,70
20,70

18,20
18,90
19,00
19,00
19,00

19,50
19,89
20,24
20,24
20,24

20,65
21,48
21,67
21,67
21,67

21,94
21,50
21,50
21,50
21,50

16,00
17,00
17,00
17,00
17,00

19,40
20,20
20,50
20,60
20,60

19,80
20,62
22,00
22,00
22,00

16,50
18,15
20,00
20,00
20,00

17,00
17,68
19,50
20,50
20,50

21,94
22,82
22,86
22,86
22,86

19,00
19,80
21,50
21,86
21,86

19,79
18,71
19,27
19,27
19,27

20,50
22,82
21,00
21,00
21,00

20,91
21,90
22,52
22,52
22,52

20,00
21,00
21,20
21,20
21,20

19,14
19,91
19,91
20,00
20,00

21,94
22,82
22,86
22,86
22,86

Budynki zajęte pod ob-
rót materiałem siew-
nym

2012
2013
2014
2015
2016

5,00
10,65
10,75
10,80
10,80

9,82
10,65
10,68
10,68
10,68

5,26
5,37
9,50
9,50
9,50

9,71
10,10
10,19
10,19
10,19

10,24
10,61
10,60
10,60
10,60

9,28
10,00
10,00
10,00
10,00

10,24
10,65
10,75
10,80
10,80

9,23
9,61
9,71
9,71
9,71

9,24
10,65
10,80
10,80
10,80

10,00
10,40
10,68
10,68
10,68

10,24
10,65
10,68
10,68
10,68

10,24
10,65
10,80
10,68
10,68

9,24
5,64
5,81
5,81
5,81

10,24
10,65
10,68
10,68
10,68

10,24
10,65
10,68
10,68
10,68

9,00
10,65
10,68
10,68
10,68

8,44
8,78
8,78
9,00
9,00

10,24
10,65
10,80
10,80
10,80

Budynki zajęte na 
prowadzenie świad-
czeń zdrowotnych

2012
2013
2014
2015
2016

4,10
4,31
4,53
4,58
4,58

4,45
4,63
4,65
4,65
4,65

4,41
4,50
4,53
4,53
4,53

4,32
4,49
4,53
4,53
4,53

4,45
4,63
4,63
4,63
4,63

4,00
4,50
4,50
4,60
4,60

4,45
4,63
4,68
4,70
4,65

4,00
4,50
4,68
4,68
4,68

4,45
4,63
4,70
4,70
4,70

4,00
4,16
4,65
4,65
4,65

4,45
4,63
4,65
4,65
4,65

4,45
4,63
4,70
4,65
4,65

3,76
2,46
2,53
2,53
2,53

4,45
4,63
4,65
4,65
4,65

4,45
4,63
4,65
4,65
4,65

4,20
4,20
4,65
4,65
4,65

4,45
4,63
4,63
4,65
4,65

4,45
4,63
4,70
4,70
4,70

2012
2013
2014
2015
2016

5,10
5,36
5,62
5,68
5,68

4,00
4,20
4,21
4,21
4,21

4,00
4,08
4,10
3,80
3,80

7,27
7,56
7,63
7,63
7,63

7,36
7,52
6,50
6,50
6,50

4,86
5,10
5,10
5,10
5,10

7,36
7,66
7,73
7,77
7,68

3,64
3,79
3,79
3,79
3,79

1,36
1,50
4,70
4,70
4,70

6,30
6,55
7,65
7,65
7,65

7,36
7,66
7,68
7,68
7,68

5,15
5,40
5,60
5,67
5,67

5,84
4,67
4,81
4,81
4,81

7,15
7,66
7,16
7,16
7,16

4,22
4,90
4,61
4,61
4,61

2,00
2,10
2,20
2,20
2,20

4,20
4,37
4,37
5,00
5,00

7,36
7,66
7,73
7,77
7,68

2012
2013
2014
2015
2016

50,00
58,00
58,00
61,37
53,75

37,64
50,00
47,00
47,00

47,00

45,00
46,40
46,40
46,40
46,40

47,00
50,00
50,50
50,50
50,50

74,18
54,00
54,00
54,00
53,75

50,00
51,00
51,00
51,00
51,00

45,20
47,20
48,00
48,00
46,00

46,00
51,00
53,00
53,00
53,00

32,00
50,00
52,00
52,00
52,00

44,00
48,00
52,00
53,75
53,75

53,36
61,73
58,00
61,37
53,75

44,00
48,00
50,00
50,00
50,00

55,00
70,00
55,00
61,37
53,75

56,00
56,00
58,00
52,00
52,00

57,00
63,00
57,00
61,37
53,75

32,00
35,00
38,00
40,00
40,00

55,00
55,00
50,00
50,00
50,00

74,18
70,00
58,00
61,37
53,75

W zakresie pozyski-
wania środków w 
ramach Narodo-

wego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych Gmina 
Czernikowo aktywna jest 
od wielu lat. Z przyjemno-
ścią możemy Państwa po-
informować, że tegoroczny 
projekt „Przebudowa drogi 
gminnej Nr 101119C w m. 
Wygoda-Steklinek, dróg 
gminnych Nr 101123C i 
101122C wraz z przebudo-
wą skrzyżowania z drogą 
powiatową Nr 2132C oraz 
przebudowa ul. Zajączkowo 
i Polna w m. Czernikowo” 
okazał się kolejnym infra-
strukturalnym sukcesem 
gminy. 

Całkowita wartość inwe-
stycji wyniosła 2 797 510,19 
zł. Wynagrodzenie inspek-
tora nadzoru - 25 177,59 zł 
– stanowi również wydatek 
kwalifikowalny w ramach 
NPPDL, dzięki czemu war-
tość dofinansowania osią-

gnęła poziom 1 411 343,89 
zł. 

W ramach zadania prze-
budowane zostały odcinki 
drogowe o łącznej długości 
3933,03 mb. Gmina Czer-
nikowo poprawiła bezpie-
czeństwo ruchu drogo-
wego poprzez wykonanie 
nawierzchni z obustron-
nymi poboczami, budowę 
chodników przy drodze po-
wiatowej Nr 2132C (Czerni-
kowo-Mazowsze-Działyń-
-Sitno, odcinek przy drodze 
do Czernikówka) oraz przy 
drogach przy ulicy Polnej i 
Zajączkowo, budowę zatoki 
autobusowej, barier drogo-
wych U-11a i barier ener-
gochłonnych przy drodze 
powiatowej Nr 2132C, wy-
konanie oznakowania pio-
nowego i poziomego oraz 
budowę oświetlenia drogo-
wego i budowę progu zwal-
niającego w miejscowości 
Czernikowo.

PP

Dobry rok dla gminnych dróg
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Gmina Czernikowo znajduje się wśród 
12% jednostek samorządu terytorial-
nego z najmniejszymi dochodami z po-

datków na osobę – oznacza to 2189. miejsce na 
2479 jednostek (w klasyfikacji Serwisu Samo-
rządowego PAP). Wysokość 641,08 zł docho-
du podatkowego (zestawienie obejmuje dane z 
2014 roku) to relatywnie bardzo mała kwota, 
stanowiąca jeden z głównych czynników osła-
biających kondycję finansową Gminy. Średnia 
krajowa dla gmin wiejskich (tzw. wskaźnik Gg) 
wynosi 1435,18 zł (wówczas 1358,98 zł), zatem 
ponad dwukrotnie przewyższa poziom gminy 
Czernikowo.

Wobec powyższego warto przedstawić sy-
tuację gminy Czernikowo na tle okolicznych 
samorządów, porównując poziom wydatków 
majątkowych (inwestycyjnych) do dochodów 
własnych. Dochody własne są to podatki pła-
cone przez mieszkańca (podatnika) do gminy - 
między innymi rolny, leśny, od nieruchomości, 
środków transportowych, spadków i darowizn, 
czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbo-
wej, a także udziały z podatku dochodowego 
od osób cywilnych i prawnych. Porównanie 
tychże dochodów do wydatków inwestycyj-
nych w ostatnich latach przedstawia poniższa 
tabela, z analizy której można wyciągnąć in-
teresujące wnioski. Nasza gmina zajmuje 10. 

miejsce pod względem dochodów własnych, 
natomiast 2. w zakresie wydatków inwestycyj-
nych. W przypadku gminy Czernikowo wydat-
ki majątkowe obejmują także Gminny Zakład 
Komunalny czy sołectwa. Do ich zadań nale-
żą: utrzymanie dróg publicznych, oświetlenie 
uliczne, utrzymanie czystości i porządku oraz 
fundusz sołecki, co daje rocznie kwotę prze-
kraczającą 1 mln. zł. Kwoty te nie zostały ujęte 
w tym zestawieniu.

Bardzo ciekawie przedstawia się średni 
procent wydatków inwestycyjnych do docho-
du własnego w latach 2010- 2014. W gminie 
Czernikowo z każdych 100 zł podatnika na 
infrastrukturę wydajemy 177,88 zł co jest 
zdecydowanym rekordem w tym zestawieniu. 
Porównajmy sąsiednie gminy, gdzie niekiedy 
na 100 zł podatnika wydaje się tylko ok. 30 zł 
na inwestycje. Żadna z przedstawionych gmin 
nie ma zwrotu podatku przynajmniej „100 
na 100”, a więc „co zebrano to wydano”. Dość 
powiedzieć, że gmina Wielka Nieszawka, któ-
ra nieznacznie wyprzedza nas pod względem 
wydatkowania i w zestawieniu „% wydatku do 
dochodu” zajmuje drugą lokatę, w stosunku 
do gminy Czernikowo wypada niemal 2,5 razy 
gorzej. Samorząd Lubicza to już sześciokrotnie 
gorszy współczynnik.

Kolumny z porównaniem wydatkowania 1 

zł dochodu własnego na wydatki inwestycyjne 
w gminie pokazują duży rozrzut tych warto-
ści w poszczególnych gminach i w latach - od 
0,06 zł do 2,41 zł. W perspektywie minionych 
pięciu lat tylko Gmina Czernikowo za każdym 
razem przekraczała poziom wychodzenia „na 
zero” i jako jedyna osiągała wynik wydatkowa-
nia ponad dwukrotności dochodu własnego. O 
czym to świadczy? Z jednej strony o dobrym 
zarządzaniu gminą i właściwym inwestowa-
niu, z drugiej – niestety o wyjątkowo niskich 
dochodach własnych.

Gmina Czernikowo od wielu lat pozostaje 
lokalnym liderem w zakresie wydatkowania 
środków (ogromna w tym zasługa skutecz-
ności i rozmachu w aplikowaniu o dofinan-
sowania z zewnątrz). Nasz samorząd pod tym 
względem legitymuje się kwotą 4152,89 zł wy-
danych na inwestycje w przeliczeniu jednego 
mieszkańca, co stanowi niemal 6,5-krotność 
dochodu z podatków. To powód do dumy, ale 
jednocześnie niezwykle trudne zadanie, by 
rozwijać się pomimo dochodowych ograni-
czeń. Należy pamiętać, że płacenie podatków 
znacząco przyczynia się do rozwoju gminy, a 
więc do poprawy jakości życia jej mieszkań-
ców.

PP

2014 2013 2012 2011 2010
1 Bobrowniki 18 556,0 5 799,7 31,26 0,26 0,11 0,06 0,11 0,97
2 Chełmża 53 976,2 30 762,7 56,99 0,79 0,47 0,91 0,68 0,80
3 Chrostkowo 17 169,6 11 832,0 68,91 1,25 0,80 0,58 0,61 0,08
4 Ciechocin 19 910,5 8 184,9 41,11 0,64 0,42 0,42 0,10 0,34
5 Czernikowo 31 411,2 55 873,9 177,88 1,13 1,36 2,33 2,41 2,17
6 Golub-Dobrzyń 34 901,4 25 440,3 72,89 0,55 0,50 0,62 1,66 0,81
7 Kikół 31 363,4 13 196,2 42,08 0,65 0,20 0,67 0,25 0,51
8 Lipno 49 778,2 26 270,2 52,77 0,43 0,33 0,12 1,25 0,73
9 Lubicz 134 332,8 39 014,6 29,04 0,33 0,20 0,43 0,22 0,25

10 Łubianka 52 273,6 32 414,0 62,00 0,62 0,27 0,61 0,44 1,56
11 Łysomice 110 578,8 54 022,7 48,85 0,59 0,41 0,54 0,45 0,44
12 Obrowo 72 521,4 27 677,6 38,16 0,53 0,37 0,25 0,20 0,49
13 Wielka Nieszawka 76 299,7 56 782,2 74,42 0,58 0,41 0,35 1,27 0,92
14 Zbójno 16 839,3 10 427,6 61,92 0,12 0,44 0,56 1,22 1,06
15 Zławieś Wielka 73 466,5 31 518,9 42,90 0,25 0,35 0,27 0,71 0,65

dochody powyżej 100 mln wydatki powyżej 50 mln powyżej 100 %
dochody 50 mln - 100 mln wydatki 30 mln - 50 mln 50 -100%
dochody poniżej 50 mln wydatki poniżej 30 mln poniżej 50%

1 2 3 4 5 6

Porównanie dochodów własnych do wydatków inwestycyjnych          
w latach 2010-2014 na podstawie Biuletynów Informacyjnych 

Regionalnej Izby  Obrachunkowej w gminach powiatu toruńskiego                  
i sąsiednich.

L.p. Gmina
Dochody 

własne 2010-
2014

Wydatki 
inwestycyjne 
2010-2014

% wydatku 
do 

dochodu

Przykładowe wydatkowanie 1 zł dochodu własnego                      
na inwestycje

Płacąc podatki przyczyniasz 
się do rozwoju gminy!
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Szanowni Mieszkańcy, przypominamy o 
obowiązku dokonywania terminowych 
opłat za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi tj.:
1) za I kwartał - do 28 lutego danego roku,
2) za II kwartał - do 31 maja danego roku,
3) za III kwartał - do 31 sierpnia danego 

roku,
4) za IV kwartał - do 30 listopada danego 

roku.
Zdeklarowane opłaty należy uiszczać 

przelewem na wskazany przez Urząd Gminy 
Czernikowo indywidualny numer rachun-
ku bankowego. Jednocześnie przypominamy 
wszystkim właścicielom nieruchomości, że 
wszelkie zmiany związane z ilością osób za-
mieszkałych (z przeprowadzką osób, naro-
dzinami dzieci, zgonami osób, itp.), mające 
wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 
14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie 
Gminy w Czernikowie.

Bieżące regulowanie płatności pozwoli 
uniknąć w przyszłości ewentualnych podwy-
żek stawek opłat, bowiem zgodnie z założe-
niami ustawodawcy system musi się samofi-
nansować, co oznacza, że nie można do niego 
dopłacać z budżetu gminy. Wszystkie koszty 
związane z funkcjonowaniem gospodarki od-
padami komunalnymi powinny zostać pokryte 
z opłat wnoszonych przez mieszkańców.

W 2014 r. całościowy koszt funkcjonowania 
systemu w naszej gminie wyniósł 1 000 223,76 
zł przy uzyskanych wpływach 974 417,93 zł, z 
czego wynika, że ściągalność opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi wyniosła 
97%. Mimo tak wysokiego poziomu ściągalno-
ści, koszty przewyższyły przychody. Na dzień 
dzisiejszy wiadomo już, że poziom samofinan-
sowania się systemu za rok 2015 będzie jeszcze 
niższy, aniżeli za rok ubiegły, również z uwagi 
na fakt, iż od 1 lipca, w ramach przeprowadzo-
nego przetargu, wzrosło wynagrodzenie dla 
Przedsiębiorstwa Budowlano–Remontowego 
GENTOR, które i tak złożyło najkorzystniejszą 
ofertę. Obecnie miesięcznie płacimy o 8900 
zł więcej, niż poprzednio, co stanowi rocznie 
wzrost o ok. 107 tys. zł.

Pierwotnie stawka opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi określona została 
na podstawie szacunkowych danych, bowiem 
na terenie gminy Czernikowo tylko niewielka 
część mieszkańców posiadała podpisane umo-
wy na odbiór odpadów z terenu nieruchomości 
zamieszkałych. W trakcie funkcjonowania sys-
temu, na podstawie odpowiednich dokumen-
tów, zebrane zostały dane rzeczywiste, które 
pozwoliły na dokonanie bilansu systemu i sko-
rygowanie stawki opłaty. Między innymi wia-
domo już, że liczba osób, które na podstawie 
złożonych deklaracji podlegają opłacie, jest 
mniejsza od zakładanej. Zatem mniejsze od 

zakładanych są również wpłaty dokonywane 
przez mieszkańców.  

W poszczególnych gminach stawki za 
odbiór odpadów komunalnych są różne ze 
względu na koszty funkcjonowania systemu. 
W uproszczeniu, koszty te obejmują koszty 
odbioru odpadów, koszty zagospodarowania 
odpadów (koszty opłat „na bramie” w regio-
nalnej instalacji przetwarzania odpadów ko-
munalnych – RIPOK), koszty funkcjonowania 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (tzw. PSZOK) oraz koszty admi-
nistracyjne (wymiar, egzekucja, koordynacja, 
kontrola itp.).

Rodzaj zabudowy nieruchomości w po-
szczególnych gminach (zwarta/rozproszona) 
oraz odległość od wyznaczonego dla każdej 
gminy miejsca składowania odpadów (RI-
POK) mają zasadnicze znaczenie. Niestety 
nasza gmina ma rozproszoną zabudowę, a co 
za tym idzie - większe są koszty odbioru od-
padów komunalnych z takich terenów aniżeli 
z miejsc, w których zabudowa ta jest zwarta. 
Dlatego też określenie stawki opłaty za od-
biór odpadów komunalnych wiąże się rów-
nież z uwzględnieniem kosztów związanych 
z odbiorem odpadów z każdej miejscowości 
wchodzącej w skład gminy Czernikowo i za-
gospodarowaniem ich w Regionalnej Insta-
lacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 
Im bardziej oddalona gmina od RIPOK, tym 
wyższe są koszty wywozu, głównie transportu. 
Firma odbierająca odpady nie ma możliwości 
„uciec” na tańsze składowisko, niż to wyzna-
czone w Wojewódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami. Objęcie systemem wszystkim 
mieszkańców spowodowało zwiększenie ilości 
odpadów, które do tej pory prawdopodobnie 
trafiały do domowych palenisk czy lasów. 

Na koszty obsługi administracyjnej składa-
ją się m.in. przyjmowanie i weryfikacja dekla-
racji, wydawanie decyzji, przyjmowanie opłat, 
windykacja zaległości, kontrola posiadania 
umów przez właścicieli nieruchomości nieza-
mieszkałych, kontrola realizacji usługi przez 
operatora i zarządzanie całym systemem, a 
także prowadzenie indywidualnych rachun-
ków bankowych IBAN.

Kolejne koszty to konieczność zbierania i 
odbierania z nieruchomości odpadów z po-
działem na frakcje selektywne, w tym wydzie-
lenie z całego strumienia odpadów odpadów 
bio (zielone, resztki kuchenne) i przekazanie 
ich do kompostowni, co generuje dodatkowe, 
wcześniej nieponoszone koszty. Podział całego 
strumienia odpadów na poszczególne frak-
cje związany jest z koniecznością osiągnięcia 
przez Gminę (a w skład Gminy wchodzą rów-
nież jej mieszkańcy) odpowiednich poziomów 
ograniczenia odpadów przekazywanych na 
składowisko oraz poziomów odzysku odpa-

dów surowcowych. Nieosiągnięcie wymaga-
nych poziomów grozi dużymi karami pienięż-
nymi, które mogą zostać nałożone na Gminę 
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska.

Następnym składnikiem stawki są koszty 
utworzenia i utrzymania PSZOK-u, w szcze-
gólności koszty odebrania i unieszkodliwienia 
zebranych w nim odpadów (np. remontowych, 
wielkogabarytowych).

W kontekście rozważania kosztów doty-
czących funkcjonowania systemu, pod uwagę 
należy wziąć również fakt otwarcia Zakładu 
Termicznego Przekształcania Odpadów Ko-
munalnych w Bydgoszczy, który dla regionu 
bydgosko-toruńskiego uzyskał status regio-
nalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych z dniem ogłoszenia uchwały 
w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami. Nie wiemy jakie będą 
w przyszłości koszty, które będziemy musieli 
ponosić w związku z dostarczeniem odpadów 
komunalnych z terenu naszej gminy do spalar-
ni. Zasięg spalarni obejmie Bydgoszcz i gminy 
Solec Kujawski, Białe Błota, Dąbrowa Cheł-
mińska, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko 
i Sicienko, a także Toruń i gminy Lubicz, Łu-
bianka, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś 
Wielka, Czernikowo oraz Obrowo a także gmi-
nę powiatu nakielskiego – Mrocza. Dodatkowo 
w Toruniu będzie stacja przeładunkowa o wy-
dajności 60 tys. odpadów rocznie, gdzie będą 
zwożone odpady z miasta i okolic, a następnie 
będą przewożone do Bydgoszczy. Samorządy 
objęte projektem zobligowane będą dostarczać 
swoje odpady do spalarni, aby spełnić wymo-
gi unijne, a tym samym uniknąć dotkliwych 
kar za nieosiągnięcie wymaganych poziomów 
ograniczenia ich składowania. Bardzo kosz-
townym elementem systemu gospodarki od-
padami jest zbiórka odpadów z pojemników 
tzw. ,,dzwonów”, co generuje w skali roku ok. 
100 tys. zł.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach system 
gospodarki odpadami komunalnymi ma być 
systemem samofinansującym się. W związku 
z powyższym w celu zapewnienia środków na 
jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne 
jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, 
aby wystarczała ona na realizację całości zadań 
powierzonych gminie. Dlatego też przypo-
minamy Państwu o obowiązku dokonywania 
terminowych wpłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Jednocześnie przypo-
minamy, że opłata „śmieciowa” podlega egze-
kucji. Wobec wszystkich osób, które uchylają 
się od obowiązku jej regulowania, zostały lub 
będą wszczęte postępowania egzekucyjne.

JM, AT

Przychody z opłat nie pokrywają 
kosztów funkcjonowania

 systemu gospodarki odpadami
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Co prawda poprzednie unijne ramy programowe w zakresie pozyskiwania finansowego wsparcia z zewnątrz obejmowały pierwotnie lata 
2007-2013, jednak faktyczny stan ogłaszania konkursów i realizacji przedsięwzięć sprawił, że na podsumowania nadszedł czas dopiero u 
progu roku 2016. 

Osiem lat temu władze gminy sondowały nowe możliwości zdobywania dofinansowań, które otworzyła przed nimi niezwykle szeroka pod 
względem przedmiotowym i kwotowym perspektywa rozdysponowania funduszy unijnych. Aktywność inwestycyjna gminy rosła z każdym ro-
kiem i nie ograniczała się wyłącznie do pozyskiwania środków w ramach Funduszy Europejskich, ale także obejmowała podmioty krajowe czy 
wojewódzkie. Dziś możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że samorząd zmaksymalizował swój potencjał w tym zakresie, stając się niedości-
gnionym wzorem nie tylko na forum lokalnym, ale – biorąc pod uwagę możliwości budżetowe – w całym kraju. 

Od 2007 roku ze środków unijnych, państwowych, marszałkowskich i wojewódzkich Gmina Czernikowo pozyskała niemal 34,4 mln zł na re-
alizację 73 przedsięwzięć. Wsparcie to stanowiło ponad połowę (53,6 %) całkowitej wartości przedmiotowych projektów, która wyniosła niespełna 
64,2 mln zł. Gdy dodamy do tego ponad 5 mln zł przeznaczonych na inwestycje sfinansowane w całości ze środków własnych, otrzymamy 70 mln 
zł. W podejmowanym przedziale lat 2007-2015 średnia wysokość budżetu gminy wyniosła nieco ponad 30 mln zł. W tym kontekście kwota wydat-
ków inwestycyjnych stanowi powód do dumy, a ogromna w tym zasługa skuteczności w aplikowaniu o dofinansowania zewnętrzne. 

Warto zauważyć, że aż 95,45 % środków pozyskanych w latach 2007-2015 to pieniądze „zdobyte” w ostatnim pięcioleciu. Można zatem stwier-
dzić, że od 2010 roku trwa lokalny boom inwestycyjny, stanowiący pokłosie ogromnej aktywności w zakresie składania, realizacji i rozliczania 
wniosków. Jego skutki możemy podziwiać z każdym dniem, przemieszczając się nową drogą czy chodnikiem, posiadając przyłącze kanalizacyjne 
lub przydomową oczyszczalnię ścieków, korzystając z dobrodziejstw świetlic, centrów kultury, boisk i placów zabaw, ucząc się w systematycznie 
doposażanych placówkach oświatowych. 

Unijna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 tonuje nastroje, gdyż w rezultacie wstępnych programowań środków będzie mniej i zakres 
ich pozyskiwania najpewniej okaże się węższy. Poprzednie lata pokazały jednak, że racjonalna maksymalizacja rozwoju gminy stanowi jeden z 
największych jej atutów i mogą Państwo być pewni, że dołożymy wszelkich starań, by gmina Czernikowo stawała się piękniejsza i bardziej funk-
cjonalna z każdym rokiem.

Program Liczba projektów Wartość projektów Wartość dofinansowania % wsparcia
RPO WK-P 9 20 245 815,24 zł 11 867 857,04 zł 58,62

PROW 22 15 472 172,75 zł 6 944 314,88 zł 44,88

POIŚ 1 562 550,92 zł 534 423,37 zł 95,00

POIG 2 3 666 328,91 zł 3 534 171,34 zł 96,40

NPPDL 5 12 150 059,92 zł 5 560 667,91 zł 45,77

FOGR 8 3 009 508,13 zł 866 460,00 zł 28,79

Fundusz Wsparcia 2 1 419 369,79 zł 860 000,00 zł 60,59

Orlik 2012 1 997 373,97 zł 637 026,29 zł 63,87

WFOŚiGW 14 3 846 824,42 zł 1 207 035,29 zł 31,38

PFRON 3 513 539,99 zł 240 599,49 zł 46,85

POKL 7 2 281 936,63 zł 2 141 063,36 zł 93,83

SUMA 73 64 165 480,67 zł 34 393 618,97 zł 53,60

w tym 2010-2015: 65 61 188 048,49 zł 32 828 268,97 zł 53,65

W latach 2010-2015 Gmina pozyskała 95,45 % wszystkich środków pozyskanych 
w latach 2007-2015

PP

Dziesiątki projektów, dziesiątki milionów złotych – 
Gmina Czernikowo liderem w pozyskiwaniu środków

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym 
Kijaszkowo to nazwa zadania zrealizowanego przy udziale środków budżetu 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia 

gruntów z produkcji rolnej. Przedsięwzięcie zostało wsparte kwotą 148 750,00 zł. Cał-
kowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 352 581,41 zł, a mieszkańcy Kijaszkówca i 
ich goście mogą już cieszyć się nową jakością transportu.

W ramach zadania zmodernizowane w technologii nawierzchni bitumicznej (re-
alizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimal-
nej grubości warstw 6 cm)  zostało 884,56 m drogi (kwalifikowalne w ramach OGR 
jest 850 m) na działce nr  239/3 w obrębie geodezyjnym Kijaszkowo.

PP

Modernizacja drogi 
w Kijaszkówcu zakończona
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W ubiegłym roku Starostwo Powiatowe w Toruniu 
przystąpiło do realizacji projektu polegającego 
na aktualizacji danych geodezyjnych dotyczą-

cych terenu całego powiatu, w wyniku czego dokonano 
nowych pomiarów oraz klasyfikacji gruntów. Bazę danych 
zawierającą rezultaty przedsięwzięcia otrzymał – podob-
nie, jak inne gminy - Urząd Gminy Czernikowo, a następ-
nie przystąpił do sprawdzania spójności zapisów i nakła-
dania ewentualnych korekt. Od sierpnia 2015 r., zgodnie 
z otrzymanymi danymi, wydawane są nowe decyzje po-
datkowe.

Podstawę wymiaru podatków, stosownie do art. 21 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karto-
graficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.), 
stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. 
Oznaczenie określonych użytków decyduje o sposobie 
ich opodatkowania – w ramach podatku rolnego, leśnego 
lub od nieruchomości. W świetle obowiązującego prawa 
podatkiem od nieruchomości opodatkowane są wszyst-
kie grunty, które nie podlegają opodatkowaniu rolnemu 
lub leśnemu. O charakterze gruntu nie decyduje jednak 
to, co faktycznie się na nim znajduje, a stosowny zapis w 
przedmiotowej ewidencji (art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych – Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z 
późn. zm.).

W razie wątpliwości co do klasyfikacji gruntów, pro-
simy o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Toruniu, 
Wydział Geodezji i Kartografii. Wyrażamy nadzieję, że 
aktualizacja danych zwiększy przejrzystość podatkowo-fi-
nansową gminy, a społeczność lokalna będzie sumiennie 
wypełniać obowiązek podatkowy.

PP

Aktualizacja danych 
geodezyjnych – nowe 

decyzje podatkowe

W ramach IV edycji Ogólno-
polskiego Konkursu „Gmina 
przyjazna rowerzystom” sa-

morządy po raz kolejny rywalizowały 
o uznanie zasług w zakresie promowa-
nia turystyki rowerowej. Jury, w skład 
którego weszli m.in. przedstawiciele 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Pol-
skiej Organizacji Turystyki oraz PTTK, 
postanowiło w kategorii gmin poniżej 
10 tys. mieszkańców uhonorować Gmi-
nę Czernikowo. 25 września, podczas 
VI Międzynarodowych Targów BIKE-
-EXPO w Kielcach, nastąpiło wręczenie 
certyfikatów.

Na uroczystość podsumowującą kon-

kurs wybrała się reprezentacja gminy 
Czernikowo z Wójtem Zdzisławem Ga-
wrońskim oraz lokalnymi animatorami 
turystyki rowerowej i autorami wniosku 
aplikacyjnego – Dariuszem Chrobakiem 
i Piotrem Buczyńskim. Jury zwróciło 
uwagę na wysoki poziom przygotowania 
zgłoszeń i bogatą dokumentację. Uzy-
skanie certyfikatu to ogromny sukces za-
równo lokalnych propagatorów „ekolo-
gicznych jednośladów” i organizatorów 
zjazdów oraz rajdów, jak i wszystkich 
tych, którzy biorą udział w tego typu 
przedsięwzięciach.

PP

Czernikowo gminą 
przyjazną rowerzystom!

Wójt Gminy Czernikowo informuje o 
zamiarze przystąpienia do konkur-
su ogłoszonego przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przed-
sięwzięć w zakresie demontażu, transportu 
oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia 
odpadów zawierających azbest. Jest to kolejna 
edycja naboru wniosków z zakresu usuwania 
wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czer-
nikowo przewidziana do realizacji w 2016 
roku. W poprzednich edycjach z terenu naszej 
gminy usunięto wyroby azbestowe w ilości 
112,05 Mg, skorzystały z tego 44 gospodarstwa 
domowe.

Dofinansowanie dotyczyć będzie kosztów 
demontażu wyrobów azbestowych wraz z 

transportem i unieszkodliwianiem odpadów 
zawierających azbest i/lub kosztów działania 
obejmującego wyłącznie transport i uniesz-
kodliwianie zdemontowanych wyrobów 
azbestowych magazynowanych na terenie 
nieruchomości należącej do wnioskodawcy. 
Dofinansowanie dotyczy pełnych kosztów 
kwalifikowanych, lecz nie więcej jak 1000,00 zł 
do każdego 1 Mg unieszkodliwionych lub za-
bezpieczonych odpadów zawierających azbest.  
Warunkiem uzyskania dotacji, jest realizacja 
przedsięwzięcia do 30 września 2016 roku oraz 
posiadanie przez Wnioskodawcę stosownego 
pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia zamia-
ru wykonania robót budowlanych, wydanego 
przez starostę toruńskiego. Dotacja nie obej-
muje kosztów nowego pokrycia dachowego. 

W związku z powyższym prosimy wszyst-
kie zainteresowane udziałem w konkursie oso-
by (właścicieli nieruchomości), które planują 
dokonać wymiany w 2016 roku pokrycia da-
chowego z azbestu na inne, lub posiadają już 
zdemontowane pokrycie, o złożenie stosowne-
go wniosku wraz z załącznikami i oświadcze-
niem w Urzędzie Gminy Czernikowo do dnia 
31 stycznia 2016 r. Formularz dostępny jest w 
Urzędzie Gminy w Czernikowo oraz na stronie 
internetowej www.czernikowo.pl w zakładce 
Formularze – Ochrona Środowiska. 

Wszelkie dodatkowe informacje w przed-
miotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Czernikowo - pok. nr 27, tel. (56) 287 
50 01 wew. 33.

MG

Nabór wniosków z zakresu usuwania 
wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Czernikowo
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Tradycja świętowania dnia, w którym Polska wróciła na mapę polityczną świata, pozostaje żywa, bo żywy jest patriotyzm w sercach Pola-
ków i lokalnej społeczności gminy Czernikowo. 10 listopada o godz. 16.00 w sali widowiskowej Zespołu Szkół w Czernikowie odbyła się 
uroczystość z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W programie słowno-muzycznym wystąpiły dzieci z Przedszkola Publicznego w Czernikowie, chóry Klubu Seniora „Radość” i Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Jutrzenka” w Czernikowie, a także młodzież ze Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie (z chórem i zespołem 
„Małe Pikolo”) oraz Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Czernikowie (chór i zespół wokalny).

Organizowane corocznie obchody Święta Niepodległości tradycyjnie przyciągnęły liczne grono widzów, dla których pamięć o minionych, 
wzniosłych wydarzeniach jest niezwykle istotna – ona bowiem stanowi świadectwo naszej narodowej tożsamości. Akademia jest znakomitą 
okazją do integracji ludzi starszych z młodzieżą w atmosferze poszanowania tradycji i pielęgnowania polskości.

PP

Akademia z okazji 
Święta Niepodległości

Na początku września Ochotnicza Straż 
Pożarna w Czernikowie pozyskała łódź 
ratowniczą z przyczepą i silnikiem za-

burtowym. 8 października na wodach jeziora 
Steklin odbyło się wodowanie jednostki.

W wydarzeniu wziął udział Wójt Gminy 
Czernikowo Zdzisław Gawroński. Łódź zaku-
piona została w konsekwencji realizacji projek-
tu „Ludziom na ratunek”, powziętego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P. 
Pozyskanie dla czernikowskich strażaków łodzi 
kosztowało 38 720,07 zł. 80% tej kwoty stano-
wiły środki unijne, natomiast pokrycie wkładu 
własnego zapewniła dotacja celowa z budżetu 
Gminy Czernikowo w kwocie 7700 zł.

PP

Uroczyste wodowa-
nie łodzi ratowniczej 

OSP Czernikowo

Idea budowy nowego Komisariatu Policji, 
właściwego dla gminy Czernikowo, po-
wstała już przed kilku laty. 12 październi-

ka w Dobrzejewicach odbyło się symboliczne 
wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę 
komisariatu.

Na uroczystość zaproszeni zostali m.in. wi-
ceminister spraw wewnętrznych Grzegorz Kar-
piński, zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Bydgoszczy insp. Wiesław Domański, 
prezydent miasta Torunia Michał Zaleski, sta-
rosta toruński Mirosław Graczyk, wójt gminy 
Czernikowo Zdzisław Gawroński, przewod-
nicząca Rady Gminy Czernikowo Jadwiga 
Padlewska, wójt gminy Lubicz (w jego zastęp-
stwie w wydarzeniu uczestniczyła sekretarz 
Teresa Gryciuk), wójt gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński, Komendant Miejski Policji w To-
runiu insp. Antoni Stramek oraz komendant 
Komisariatu Policji w Lubiczu podinsp. Irene-
usz Lewandowski.

Miejsce budowy komisariatu poświęcił ks. 
kanonik Andrzej Pogorzelski, proboszcz pa-
rafii pw. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach. 
Planowany termin zakończenia budowy to 
październik 2017 r. Wartość zadania związana 
z wybudowaniem obiektu zgodnie ze standary-
zacją opiewa na kwotę 8 330 450 zł. Środki na 
ten cel pochodzić będą z budżetu Policji. 

Komisariat Policji w Dobrzejewicach obej-
mie swoim działaniem gminy Czernikowo, Lu-
bicz i Obrowo. W nowo wybudowanym obiek-
cie pracować będą policjanci z KP w Lubiczu, 
którzy obecnie mają siedziby także w Czerni-
kowie i Obrowie. Do obiektu tego przeniesio-
na zostanie także baza kynologiczna Komendy 
Miejskiej Policji w Toruniu, która obecnie znaj-
duje się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej. Głów-
ny budynek biurowy będzie miał powierzchnię 
ponad 1200 metrów kwadratowych. Pracować 
w nim będzie ok. 70 funkcjonariuszy i pracow-
ników.

SPT

W Dobrzejewicach postanie 
Komisariat Policji
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Dnia 21 listopada 2015 r. w Re-
gionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 

w Bydgoszczy odbyła się uroczy-
stość wręczenia kryształowych serc. 

Spotkanie to zainaugurowało 
Dni Honorowego Krwiodawstwa. 
W tym czasie serdeczne życzenia i 
gratulacje składane są  wszystkim 
Honorowym Dawcom Krwi, jednak 
nie zapomina się również o wolon-
tariuszach i ludziach dobrej woli, 
dzięki którym rozwija się ruch ho-
norowego krwiodawstwa w naszym 
regionie. Pragnąc w szczególny spo-
sób uhonorować osoby zaangażowa-
ne w tą szlachetną misję wręczane są 
pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. 
Wśród dziewięciu nagrodzonych 
osób z województwa kujawsko – po-
morskiego znalazł się członek Ze-
społu Charytatywnego, mieszkaniec 
Czernikowa Rafał Rutkowski – peł-
niący wiele funkcji społecznych, an-
gażujący się na rzecz osób znajdują-
cych się w trudnej sytuacji. 

AS

Inscenizacja fragmentów II i III części 
„Dziadów” Adama Mickiewicza w wyko-
naniu Grupy Artystycznej Czyż-nie, mimo 

upiornie mglistej aury, zgromadziła rzeszę 
zwolenników alternatywnego uczczenia dnia 
zadusznego. Po spektaklu jedna z uczestniczek 
wyrecytowała spontanicznie całe „Lilie” na-
szego wieszcza, a następnie doszło do wspól-
nej recytacji obszernego fragmentu inwoka-
cji „Pana Tadeusza”. Opowiedziano historię 
chaty włeckiej i cmentarza oraz dzwonnicy, 
dzieje ratowania siedziby kantora, zabrzmiał 
z ust pastora Parafii Ewangelickiej w Toruniu 
hymn ewangelicki. Podziękowano wszystkim 
dotychczasowym uczestnikom akcji ratowania 
chaty z nadzieją, że uda się ją zachować.

Na weselu dobrzyńskim w piękny, sło-
neczny dzień 3 października, Czernikowskie 
Stowarzyszenie Czyż-nie z Osieckim Stowa-
rzyszeniem Kultury Ludowej i SP Czernikowo 
oraz „Tak Trzeba” witało grubo ponad setkę 
gości. Wystąpili Ciechowiacy z inscenizacją 
weselną, Mali Czernikowianie z tańcami oraz 
Amelia Rumińska z piosenką ludową  (wszy-
scy w strojach dobrzyńskich). W międzyczasie 
Paweł Lisiński z Obrowa woził chętnych swy-
mi powozami. Następnie Grupa Artystyczna 
przedstawiła inscenizację wesela na bazie ory-
ginalnych tekstów O. Kolberga, A. Petrowa, W. 
Zielińskiego i T. Karwickiej. Przedstawiono 
tradycyjne obrzędy: Swaty, Zmówiny, Zręko-
winy, Chodzenie na Dzień Dobry (czyli za-
praszanie gości prze Drużbę i Narzeczonych), 
wicie wianków (wieczór panieński), Pożegna-
nie, Błogosławieństwo, odjazd  do kościoła, 

przywitanie chlebem i solą, zaproszenie do 
stołu (suto zastawionego), do tańca, Zwieńczy-
ny, Oczepiny, „Kiedy ranne…”, Poprawiny… 
-  wszystkiemu towarzyszyła wspólna zabawa i 
śpiewy, poczęstunek. Wiele osób przebrało się 
w stroje dobrzyńskie, kujawskie czy łowickie. 
Potrawy przygotowały panie z KGW Stajen-
czynki, SP Czernikowo i Zbigniew Siekierski. 
Wielu gości przyszło z prezentami, m.in. staro-
sta toruński, Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” 
i „Tak Trzeba”. Sponsorował i wsparł nas też 
Urząd Gminy w Czernikowie; chleby upiekła 
piekarnia państwa Czajkowskich, pomagała 
jednostka OSP Czernikowo. Przedmiotów i 
tkanin do dekoracji użyczyli B. Kowalska, D. 
Sachwanowicz i Izba Tradycji SP Czernikowo. 

Strojów dobrzyńskich użyczył Urząd Miasta 
Dobrzyń nad Wisłą, wspomogło Stowarzysze-
nie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. 

Dziękujemy wszystkim z dobrzyńskim po-
zdrowieniem. Liczymy, że wspólnie z Parafią 
Ewangelicko-Augsburską będziemy mogli da-
lej ratować siedzibę kantoratu i podejmować 
tam kolejne inicjatywy służące przypomnieniu 
zapominanych tradycji ludowych: kolędowa-
nia, zapustów, topienia marzanny, świętojań-
skiej nocy Kupały i szukania kwiatu paproci, 
wesela, zabaw, andrzejek i katarzynek, Zadu-
szek poetyckich i inscenizacji dziadów, pozna-
wania mennonickiej, olęderskiej i ewangelic-
kiej historii nadwiślańskich terenów.

DC

Niespełna tydzień przed Świętem Niepodległości, 5 listopada 2015 
r., z inicjatywy Gminnego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci 
odbył się objazd miejsc pamięci narodowej, znajdujących się na 

terenie gminy Czernikowo. Wzięli w nim udział uczniowie z Zespołu 
Szkół w Czernikowie, szkół podstawowych z Czernikowa, Makowisk, 
Osówki, Mazowsza oraz członkowie komitetu. Odwiedziliśmy tablicę 
z obeliskiem poległych nauczycieli w Czernikowie, złożyliśmy kwiaty 
przed Dębami Pamięci na cmentarzu przykościelnym, na cmentarzu 
katolickim - powstańcowi styczniowemu, uczestnikom wojny w 1920 
roku, legionistom, księżom, nauczycielom i ziemianom. W Mazowszu 
przed pomnikiem uczciliśmy dziesięciu powieszonych mieszkańców 
gminy Mazowsze i pięciu "katyńczyków", uczczonych Dębami Pamięci. 
Odwiedziliśmy Wilcze Kąty, pomnik pamięci Olszewskich, cmentarz 
ewangelicki, wystawę w  SP Makowiska o akcji "Tak Trzeba".  Złożyli-
śmy także kwiaty na cmentarzu we Włęczu.

Komitet Gminny

Kryształowe serce dla 
mieszkańca naszej gminy

Objazd miejsc 
pamięci narodowej

Włęcka chata tętni życiem
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W wigilię Święta Odrodzenia w 
Szkole Podstawowej w Czerniko-
wie z programem poetycko-mu-

zycznym „Za duszki, za duszeńki, za dusze" 
o życiu, miłości, przemijaniu i radości życia 
wystąpił zespół „Poezjo” z Ciechocina. Au-
torce tekstów, Magdzie Cybulskiej-Stasiak, 
towarzyszyli Violetta Struczyńska (śpiew) 
i Darek Jaskólski (gitara, śpiew, aranż), a 
także grająca na flecie Agnieszka Brzeziń-
ska. Scenografię przygotowała czernikow-
ska dekoratorka Kamila Bułakowska. Swoje 
trzy grosze wierszem o czasie zadusznym 
dorzucił też Dariusz Chrobak. Chwila re-
fleksji nad życiem na bazie wierszy i poezji 
śpiewanej wybitnych bardów niesamowicie 
podziałała na zebranych w listopadowy wie-
czór. 

DC

”Za duszki, za duszeńki, 
za dusze” grupy Poezjo

Książki naszych marzeń” to rządowy pro-
gram, który ma na celu umożliwienie 
zakupu książek do bibliotek szkolnych 

w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i 
młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i 
zainteresowań czytelniczych.

W ramach programu Gmina Czernikowo 
uzyskała wsparcie finansowe na zakup książek 
w wysokości 7 070,00 zł. Warunkiem udzie-
lenia wsparcia było zapewnienie przez organ 
prowadzący szkoły 20 % wkładu własnego na 
realizację zakupów (1767,50 zł). Całkowity 
koszt realizacji to 8 837,50 zł.

Za pieniądze z programu biblioteki szkol-
ne mogły zakupić książki, które nie są pod-
ręcznikami. Ma to sprzyjać doświadczeniom 
w poznawaniu i rozumieniu współczesnego 
świata. Książki te swoją fabułą powinny roz-
budzać ciekawość młodego czytelnika ota-
czającą go rzeczywistością i inspirować do 
twórczego działania. Uczniowie mają też być 
zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do 
wypożyczania książek na okres ferii letnich i 
zimowych, co powinno pogłębiać w nich na-

wyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie 
czytaniem.

W ramach programu przewidziana jest tak-
że współpraca bibliotek szkolnych z  bibliote-
kami publicznymi i publicznymi bibliotekami 
pedagogicznymi. Biblioteki szkolne, w miarę 
możliwości, powinny konsultować zakupy 
nowości z pozostałymi bibliotekami publicz-
nymi, aby gromadzone zbiory się uzupełniały. 
Biblioteki mają także wspólnie organizować 
wydarzenia służące popularyzacji i promo-
cji czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania z 
twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, 
spotkania z rodzicami na temat wpływu czy-
tania na rozwój intelektualny i emocjonalny 
dzieci.

Podstawowym rezultatem programu ma 
być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czy-
taniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć 
przyjemności z czytania, odkryć w nim atrak-
cyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, 
rozwijania zdolności i zainteresowań, a także 
spędzania wolnego czasu.

DC

„Książki naszych marzeń”

Dnia 21 listopada w Wiejskim Domu Kul-
tury w Mazowszu odbył się bal, zorgani-
zowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Mazowsza "Nasz Czas" w pierwszą rocznicę po-
wołania organizacji. W zabawie wzięło udział aż 
110 gości. 

Zebranych powitali prezes Stowarzyszenia 
Sylwia Radlak-Ziółkowska oraz zaproszony na 
imprezę Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Ga-
wroński. Po przemówieniach można było raczyć 
się pysznym jedzeniem oraz napić się gorącej 
kawy lub herbaty. Na chętnych czekał także mi-
ni-bufet. Po obfitej kolacji do tańca zagrał Zespół 
Muzyczny HELIOS Piotra Wieczyńskiego. Już 
od pierwszych taktów parkiet wypełnił się wiru-
jącymi parami. Po północy tancerze mogli nasy-
cić się barszczem, pysznymi ciastami oraz zim-
nymi zakąskami. Zabawa trwała do białego rana 
- uczestnicy z żalem rozchodzili się do domów. 
W gąszczu pozdrowień jedno zdanie przewijało 
się wyjątkowo często: "Do następnego razu!".

Stowarzyszenie „Nasz 
Czas” świętowało 
pierwsze urodziny
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To już 70 lat…

Wspomnienia są kartą historii i stanowią 
skarbnicę przeszłości głęboko zakorzenionej 
w sercach i pamięci ludzkiej – motto to to-
warzyszyło nam podczas obchodów 70-lecia 
Szkoły Podstawowej w Steklinie. Główne 
uroczystości odbyły się 14 października 2015 
r. Akademię rozpoczęliśmy hymnem szkoły, 
złożeniem kwiatów przy tablicy Patrona, 
powitaniem wszystkich obecnych oraz polo-
nezem w wykonaniu uczniów klas IV-VI. W 
prezentacji multimedialnej przedstawiliśmy 
działalność placówki na przestrzeni 70 lat. 
Dzieci z oddziału przedszkolnego umiliły 
czas montażem muzycznym. Odpowiedni 
charakter „podróży do przeszłości” nadały 
stroje występujących uczniów, którzy ubrani 

byli w fartuszki szkolne  obowiązujące do lat 
80-tych. Po występach ks. proboszcz Piotr 
Siołkowski na ręce dyrektora złożył gratula-
cje oraz życzenia dalszych sukcesów w pro-
cesie dydaktyczno-wychowawczym.  Podsu-
mowano także konkurs literacko-plastyczny, 
poświęcony wspomnieniom związanym z 
historią szkoły. W Izbie Patrona zgromadzo-
no zdjęcia, kroniki, albumy, podręczniki, 
przybory szkolne z czasów funkcjonowania 
placówki do końca lat 70-tych. Zaproszeni 
goście, rodzice, nauczyciele dokonali wpi-
sów do Księgi Pamiątkowej. Uczestnicy ju-
bileuszu otrzymali foldery przedstawiające 
historię szkoły. 

W dniu jubileuszu 70-lecia szkoły obcho-
dziliśmy także Dzień Edukacji Narodowej. 
Swój program artystyczny prezentowały 

dzieci z klas I-III. Zabawne scenki i piosenki 
wprowadziły nas w miłą i przyjazną atmos-
ferę. Nauczyciele otrzymali podziękowania 
za cierpliwość i przekazywaną wiedzę.        

Spotkanie z Carlem Collodim

26 października 2015 r. obchodziliśmy 
125. rocznicę śmierci Carla Collodiego - au-
tora niesamowitych przygód drewnianego 
pajacyka Pinokia. Aktyw biblioteczny przy-
gotował apel poświęcony temu pisarzowi i 
jego twórczości, następnie uczniowie z klas 
IV-VI wzięli udział w Szkolnym Konkursie 
Czytelniczym. Mistrzem Głośnego Czyta-
nia została Aleksandra Ziętarska, II miejsce 
zajęła Weronika Luberadzka, zaś III – Wik-
toria Luberadzka. Zakończeniem obchodów 
rocznicowych był wyjazd do teatru Baj Po-
morski w Toruniu na przedstawienie Pino-
kio.

Nasz samorząd

W ramach pracy w Samorządzie 
Uczniowskim zorganizowano ogólnosz-
kolne imprezy z okazji Święta Szkoły, Dnia 
Chłopca i Andrzejek. Włączyliśmy się tak-
że do akcji charytatywnych: Góra Grosza, 
Czyż-nie warto zostać św. Mikołajem; zbie-
raliśmy tez pieniądze dla Szymona Bisagi.  

Liczby rządzą światem

Dodatkowe zajęcia z matematyki pozwa-
lają doskonalić pamięć i logiczne rozumo-
wanie. W wyniku szkolnych eliminacji dwie 
uczennice z klasy VI – Weronika Luberadz-
ka i Wiktoria Traczykowska - zakwalifiko-
wały się do etapu rejonowego konkursu Liga 
Zadaniowa, organizowanego przez Wydział 
Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.

MP, AS

Rocznice i jubileusze w SP Steklin

Opiekunowie drużyn:
UKS Olimpijczyk –  Danuta Chylicka
Osówka –  Zuzanna Stawicka/Ryszard Ałtyn
Mazowsze –  Robert Szwajkowski
Czernikowo II -  Grzegorz Grzywiński
Makowiska –  Arleta Ośmiałowska
Steklin –  Grzegorz Kozłowski
Czernikowo I –  Marek Kopaczewski

RA

L.p. Nazwa drużyny Mecze Punkty Bramki Różnica br.
1. Czernikowo II 8 24 42-1 +41
2. Osówka 8 15 32-17 +15
3. Mazowsze 8 15 19-4 +15
4. Czernikowo I 6 9 10-13 -3
5. Steklin 6 4 3-25 -22
6. UKS Olimpijczyk 6 4 5-29 -24
7. Makowiska 6 0 2-19 -17

,,Liga Szkół Podstawowych Gminy 
Czernikowo” - jesień 2015 
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W październiku, Międzynarodowym 
Miesiącu Szkolnych Bibliotek, za-
początkowana została akcja "Drugie 

Życie Mojej Książki". Polega ona na zbiórce 
książek do szkolnej biblioteki. Można podaro-
wać te zapomniane, przeczytane dawno  temu, 
które stoją gdzieś na półce i marzą, by je po-
nownie ktoś przeczytał. Akcja będzie trwała 
przez cały rok szkolny. Do końca października 
uczniowie podarowali 35 ciekawych, koloro-
wych, niezniszczonych książek. Ofiarodaw-
com pięknie dziękujemy! Szkoła Podstawowa 
w Mazowszu wzięła także udział w II edycji 
ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez 
MEN - "Książki naszych marzeń". Na podsta-
wie propozycji uczniów opracowana została 
lista pięćdziesięciu książek, które chcieliby 
przeczytać; nakręcono filmik "Mały czytelnik - 
wielki człowiek" (do obejrzenia na stronie pla-
cówki). Podziękowania należą się Ryszardowi 
Osińskiemu za pomoc techniczną oraz wszyst-
kim, którzy współpracowali przy tym zadaniu. 
Szkolna biblioteka wzbogaciła się o prawie 
sto pozycji, na które pozyskano środki z pro-
gramu. Przez ostatni tydzień października, 
codziennie, zaproszeni goście - rodzice, pra-
cownicy szkoły, nauczyciele - czytali uczniom 
książkę Doroty Gawryluk "Kaktus, szukaj". 
Miesiąc Szkolnych Bibliotek zamknął szkolny 
konkurs plastyczny na najciekawszą ilustrację 
do wysłuchanej lektury, zorganizowany przez 
Ewę Sulecką–Jaskólską.

Fakty historyczne, współczesna muzyka 
młodzieżowa, wiersze, refleksje - wszystko to 
zmieściło się w tegorocznym programie po-
święconym Świętu  Niepodległości. Miłym 
akcentem była obecność przedstawicielek kla-
sowych rad rodziców. Dziękujemy mamom, że 
znalazły czas, by obejrzeć występ dzieci.

Tegoroczne Święto Patrona Szkoły wyglą-
dało inaczej niż zwykle.  W Roku Otwartej 
Szkoły postanowiliśmy, że będzie ono dniem 
aktywności uczniowskiej; połączyliśmy zma-
gania sportowe z aktywnością plastyczną. Do 
wspólnej zabawy zaprosiliśmy reprezentacje 
klas I - III i IV - VI Szkoły Podstawowej w 
Makowiskach, Zespołu Szkół im. mjr. Henry-
ka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą i  Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 
r. w Świętosławiu. Rozpoczęliśmy krótkim 
apelem wprowadzającym w tematykę dnia, 
uczestnicy poznali szczegóły zawodów sporto-
wych (min. tory przeszkód, biegi wahadłowe, 
gra w dwa ognie) i tematy prac plastycznych: 
klasy młodsze - "Obrona Westerplatte", klasy 
starsze - "Kapitulacja Westerplatte". "Obrazy" o 
Westerplatte malowali też pozostali uczniowie 
i dzieci z oddziału przedszkolnego. Ich prace  
znalazły miejsce na wystawce, można je było 
oglądać na szkolnym korytarzu. Za rywaliza-
cję sportową i prace plastyczne drużyny gro-
madziły punkty, które po zsumowaniu zade-
cydowały, do której szkoły pojedzie Nagroda 
Dyrektora. W trakcie zmagań wszyscy zjedli 
smaczny obiad, ufundowany przez Radę Ro-
dziców. Po zliczeniu punktów najlepsi okazali 
się reprezentanci Zespołu Szkół w Osieku nad 
Wisłą. Gratulujemy! Wszystkie zespoły otrzy-
mały pamiątkowe podziękowania i czekoladki  
za udział w naszym Święcie. Duże podzięko-

wania kierujemy do Roberta Szwajkowskiego, 
który przygotował i poprowadził część spor-
tową, Ryszarda Osińskiego za bogaty materiał 
zdjęciowy oraz wszystkich nauczycieli i wy-
chowawców, współpracujących przy realizacji 
poszczególnych zadań.

Najmłodsi uczniowie i dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego listopadowy poniedziałek  
spędzili bardzo aktywnie. Najpierw w Woje-
wódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w To-
runiu przypominali sobie przepisy związane 
z bezpieczeństwem, potem zaś uczestniczyli w 
zajęciach w Szkole Leśnej na Barbarce. 

26 listopada uczniowie klasy piątej uczest-
niczyli w zajęciach "Wolontariusz w akcji", 
przygotowanych i przeprowadzonych przez 
studentki UMK - Beatę Gogolińską i Magda-
lenę Holz. Mini wykład i prezentacja multi-
medialna dotyczyły praw i obowiązków wo-
lontariusza, form pracy, akcji społecznych i 
pomysłów na wolontariat w środowisku lokal-
nym. Prowadzące wykorzystały kreatywność i 
zaangażowanie młodych uczestników, propo-

nując im pracę w grupach, polegającą na wy-
konaniu plakatu przedstawiającego ucznia kla-
sy piątej jako wolontariusza. Dyplom dla klasy 
i drobne upominki od realizatorek zakończyły 
spotkanie. Prace uczniów  można obejrzeć na 
tablicy w holu na piętrze. Prowadzące i uczest-
nicy zadowoleni, pozostaje tylko podziękować 
za ciekawe i niewątpliwie wartościowe zajęcia.

W pierwszy dzień grudnia wychowawczy-
nie klas I - III zaprosiły na spotkanie rodziców 
uczniów.  Pierwszą część zebrania stanowi-
ły warsztaty "Rola rodziców w wychowaniu 
dziecka i powinności z tym związane". Wiele 
uwagi poświęcono realizacji programów profi-
laktycznych, organizacji imprez i uroczystości 
wynikających z kalendarza szkolnego, osią-
gnięciom dzieci w nauce i zachowaniu. Tego 
samego dnia odbyło się także spotkanie gmin-
nego zespołu nauczycieli edukacji wczesnosz-
kolnej. Wymieniano się doświadczeniami, 
ustalono terminarz konkursów dla pierwszego 
etapu edukacyjnego. 

MC

Wydarzyło się w Mazowszu…
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Z początkiem roku weszliśmy do nowego 
obiektu szkoły, dokonaliśmy uroczyste-
go otwarcia i poświęcenia nowego skrzy-

dła, oddanego na potrzeby klas I-III. Mieści 
się tam też salka do ćwiczeń korekcyjnych i 
gimnastycznych, świetlica, logopeda, pedagog 
oraz szatnie dla całej szkoły. Wreszcie jesteśmy 
razem, na jedną zmianę, w jednym budynku - 
dziękujemy. 

Mieliśmy ewaluację kuratoryjną proble-
mową w trzech obszarach: indywidualizacja 
pracy z uczniami, analiza sprawdzianów i re-
alizacja podstawy programowej. Stwierdzono, 
że: uczniowie nabywają wiadomości i umie-
jętności określone w podstawie programowej, 
szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględ-
nieniem ich indywidualnej sytuacji a organi-
zując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski 
z analizy wyników sprawdzianu oraz innych 
badan wewnętrznych i zewnętrznych. Bardzo 
wysoko oceniono naszą pracę - raport jest do-
stępny na stronie szkoły. 

Nauczyciele poza swoimi przedmiotami 
szkolą się z edukacji globalnej, z neurodydak-
tyki, z Oceniania Kształtującego. Uczestniczy-
my w Sieci CEO przeciw Agresji, podjęliśmy 
akcje związane z promocją zdrowia, ruchu, 
bezpieczeństwa, dobrego odżywiania,  podję-
liśmy działania związane z edukacją ekologicz-
ną, regionalną i w związku rocznicą 150-lecia 
szkoły, artystyczną i kulturalną. 

20 listopada w SP Czernikowo odbył się je-
sienny zlot harcerski „Wspomnienia… pamię-
ci…”. Wzięły w nim udział drużyny 8 DH im. 
Ziemi Dobrzyńskiej z Czernikowa, DH Szare 
Szeregi, Gromada Zuchowa Promyczki oraz 
goście z ziemi dobrzyńskiej z Kikoła (Zawi-
szacy), z Mysłakówka, z Tłuchowa (harcerska 
i zuchowa). Odbył  się turniej drużyn, „zacza-
rowany las” i bieg patrolowy „z Alicją z kra-
iny czarów”. Było poznanie Czernikowa nocą i 
opowieści, dużo piosenek i pląsów w tle.

23 listopada podsumowaliśmy Tydzień 
Edukacji Globalnej. Dzięki zaangażowaniu 
rodziców i wychowawców apel przemienił się 
we wspaniałą galę - dzieci przebrane za przed-
stawicieli mniejszości narodowych i etnicz-
nych żyjących w Polsce prezentowały plakaty, 
wierszyki, piosenki i tańce. Piękne stoiska ze 
specjałami kuchni mniejszości przygotowali 
rodzice - uczestnicy konkursu kulinarnego. 
Minutą ciszy uczciliśmy ofiary paryskich za-
machów. W podróż do przeszłości zabrała nas 
klasa 5a, relacjonując wycieczkę do Muzeum 
Historii Polskich Żydów, oraz Dyrektor, opo-
wiadając o mniejszościach żyjących przed II 
wojną światową w naszej gminie i regionie. 
Andrejus Sivickis podzielił się wspomnienia-
mi z lat spędzonych w Wilnie. Na zakończenie 
odśpiewaliśmy piosenkę Johna Lennona "Ima-
gine". Wszystkim zaangażowanym przesyłamy 
serdeczne podziękowania.

W ramach projektu artystycznego w Funda-
cji Piękniejszego Świata w Skłudzewie ucznio-
wie niejako w nagrodę za udział w gminnym 
konkursie plastycznym na 150-lecie SP Czerni-
kowo wzięli udział w zajęciach warsztatowych. 

Poza ciekawymi zajęciami w terenie uczniowie 
zapoznali się z techniką batiku (malowania na 
tkaninie) oraz mozaiki. Prace można obejrzeć 
na wystawie powarsztatowej w SP Czernikowo.

Na cykliczny, otwarty konkurs plastyczny, 
organizowany przez Urząd Gminy i szkołę 
podstawową w Czernikowie oraz Stowarzy-
szenie Czyż-nie, napłynęło ponad pół tysiąca 
prac. W I etapie przyznano kilkanaście nagród 
głównych i kilkadziesiąt wyróżnień.

I miejsce w międzywojewódzkich zawodach 
w szachy zajęła K. Sivickis, nagrody i wyróż-
nienia w konkursach plastycznych otrzymali 
F.  Lewandowski i J. Szwedo. W kickboxin-
gu tytuł mistrza w ogólnopolskim konkursie 
zdobyła Natalia Maćkiewicz. W konkursie 

przedmiotowym z przyrody P. Łukasiewicz i P. 
Kołaczyński dotarli do finału. W międzyszkol-
nym konkursie recytatorskim w Świętosławiu I 
miejsce zajął B. Durmowicz, a II - D. Strychal-
ska. Chłopcy zostali mistrzami gminy w uni-
hokeju i mini-piłce nożnej (brąz w powiecie), 
w biegach sztafetowych (indywidualnie szósty 
w powiecie był O. Bielski). Także w mini piłce 
halowej zajęli I miejsce w gminie (dziewczęta 
były drugie). Dziewiątka naszych uczniów z 
Comets Mazowsze zdobyła trzecie miejsce w 
ogólnopolskim turnieju o Puchar Grunwaldu. 
Dziękujemy rodzicom za włączenie się w wiele 
działań szkoły, projektów, uroczystości.

DC, KB, KP

Co słychać w SP im. K. K. 
Baczyńskiego w Czernikowie?
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W trosce o bezpieczeństwo uczniowie 
klas młodszych uczestniczyli w spo-
tkaniu z funkcjonariuszami policji. 

Odbyło się ono w o miłej atmosferze i przy-
czyniło się do podniesienia wiedzy naszych 
wychowanków na temat własnego bezpie-
czeństwa i bezpieczeństwa innych. 

Z okazji Święta Edukacji Narodowej 
uczniowie klas starszych przygotowali akade-
mię, podczas której wierszem i piosenką dzię-
kowali nauczycielom i pracownikom szkoły za 
wysiłek wkładany w ich edukację i wychowa-
nie. 

W Teatrze im. Wilama Horzycy dzieci 
oglądały spektakl „Pippi Pończoszanka”. Były 
pod ogromnym wrażeniem profesjonalnej 
gry aktorów, bogatej scenografii oraz samego 
miejsca. Atrakcją wyjazdu była także wizyta 
w Domu Legend Toruńskich. Uczestnicy wy-
cieczki przenieśli się w magiczny świat opo-
wieści i poznali wiele ciekawych historii doty-
czących Torunia. 

Uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczy-
ste ślubowanie i zostali oficjalnie pasowani 
na uczniów Szkoły Podstawowej w Makowi-
skach. Z tej okazji przygotowali ciekawą część 
artystyczną, w której zaprezentowali swoje 
umiejętności wokalne i recytatorskie. Na uro-
czystości gościliśmy m.in. Dorotę Czarnecką 
oraz Annę Trendewicz, które skierowały cie-
płe słowa w kierunku maluchów oraz wręczy-
ły im drobne prezenty. 

W ramach programu edukacyjnego „Śnia-
danie Daje Moc” dzieci przygotowały smaczne 
i kolorowe kanapki, pyszne sałatki owocowe, 
warzywne oraz bogate w witaminy przeróżne 
surówki. Nie zabrakło wspólnej degustacji, 
podczas której toczyły się rozmowy na temat 
zdrowego odżywiania. Serdecznie dziękujemy 
rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w wy-
konanie zdrowego i wartościowego śniadania 
w szkole. 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległo-
ści uczniowie przedstawili program artystycz-
ny, w którym przypomnieli ważne dla Polski 
wydarzenia sprzed lat. Prowadzący akademię 
doskonale wczuli się w role dziennikarzy, a le-
gionowe piosenki i wymowna recytacja wpro-
wadziły zebranych w uroczysty nastrój. Pod-
czas apelu rozdane zostały dyplomy i nagrody 
uczennicom, które wzięły udział w Gminnym 
Konkursie Plastycznym i Fotograficznym 
„Moja szkoła w fotografii i rysunku i malun-
ku”.

W bydgoskiej fabryce bombek uczniowie 
dowiedzieli się, jak wygląda proces produkcji 
najbardziej popularnych ozdób choinkowych. 
Zwiedzili dmuchalnię ręczną, srebrzalnię oraz 
lakiernię. W zakładowej galerii podziwiali 
unikatowe egzemplarze wyprodukowanych w 
fabryce bombek. Na pamiątkę pobytu uczest-
nicy wycieczki otrzymali bombkę ze swoim 
imieniem

Aktywnie włączyliśmy się w obchody 
Święta Patrona Szkoły Podstawowej im. mjr. 
Henryka Sucharskiego w Mazowszu. Repre-
zentacje szkół rozegrały szereg konkurencji 
sportowych oraz wykonały prace plastyczne 
na temat „Obrony Westerplatte” i „Kapitulacji 

Westerplatte”. Reprezentacja klas I-III naszej 
szkoły zajęła I miejsce w konkursie plastycz-
nym.

Po raz kolejny obchodziliśmy Światowy 
Dzień Pluszowego Misia. Uroczystość skiero-
wana była do najmłodszych uczniów szkoły. 
Konkursy, zabawy, pląsy taneczne oraz słu-
chanie wierszy i opowiadań, których głów-
nym bohaterem był miś, pozwoliły dzieciom 
spędzić ten dzień w wyjątkowej atmosferze. 
Dużo radości sprawił im m.in. konkurs na 
rozkoszowanie się smakiem miodu. 

Jesienne sukcesy sportowe: awans do za-

wodów powiatowych w indywidualnych 
biegach przełajowych Darii Nowak i Oliwii 
Jastrzębskiej, awans drużyny dziewcząt do za-
wodów powiatowych w sztafetowych biegach 
przełajowych, III miejsce w powiatowych mi-
strzostwach w indywidualnych biegach prze-
łajowych Darii Nowak (awans do zawodów 
wojewódzkich), II miejsce w gminnym turnie-
ju piłki nożnej chłopców „piłkarskie piątki”, 
awans do zawodów powiatowych w halowej 
piłce nożnej dziewcząt.

AL, HG

Jesień w Makowiskach
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Przedszkole Publiczne w Czernikowie 
funkcjonuje już od ponad 50 lat wycho-
wując kolejne rzesze dzieci. Obecnie pla-

cówka działa w godzinach 6:30-16:30. Już od 
pierwszych dni roku szkolnego organizuje nie 
tylko zajęcia dydaktyczne, ale również atrakcje, 
które wzbogacają wiedzę i doświadczenia dzie-
ci. 

We wrześniu przedszkolaki z obu grup 
zwiedziały Ogród Zoobotaniczny w Toruniu. 
W ramach zajęć dydaktyczno – opiekuńczo – 
wychowawczych samodzielnie przygotowywa-
ły sałatkę owocową oraz tworzyły liczne prace 
plastyczne z wykorzystaniem różnych technik. 
W ramach zajęć dotyczących zawodów wyko-
nywanych w naszej miejscowości dzieci od-
wiedziły m.in. sad J. Kasprowicza, jednostkę 

OSP w Czernikowie, przychodnię weteryna-
ryjną, warsztat samochodowy J. Kańczewskie-
go, Pizzerię „Mariano”. W październiku całe 
przedszkole wyjechało do lasu, gdzie dzieci 
dowiedziały się nie tylko na czym polega praca 
leśniczego, ale także poznały życie lasu. Regu-
larnie organizowane jest czytanie dzieciom ba-
jek i baśni przez ich rodziców.

W przedszkolu obchodzone są imprezy cy-
kliczne, np. Dzień Chłopca, Dzień Edukacji 
Narodowej, Dzień Pluszowego Misia. Przed-
szkole w obecnym roku szkolnym wzięło już 
także udział w konkursie „W pogoni za Bieli-
kiem”, zorganizowanym przez Szkołę Leśną na 
Barbarce.

Miesiąc grudzień także obfituje w liczne 
atrakcje. Na początku miesiąca zorganizowany 
przez grupę teatralną Magmowcy został spek-
takl dla dzieci. Następnie zaplanowano wyjazd 
do Muzeum Piernika oraz występ starszaków 
na Wigilii Kombatantów. Okres przedświątecz-
ny rozpoczną grupowe Wigilie z rodzicami. 
Rok 2016 rozpoczniemy z rozmachem, bo już 
na początku stycznia starszaki znów zaprezen-
tują program artystyczny - tym razem przed 
szerszą publicznością wystawią Jasełka. 

Zapraszamy do śledzenia naszych działań w 
kolejnych wydaniach Dwóch Słów. 

JW

Moc atrakcji w Przedszkolu 
Publicznym w Czernikowie

W ramach tytułowej akcji w dniach 16-
24 października w Niepublicznym 
Przedszkolu „Słoneczko” w Czer-

nikowie dzięki współpracy i zaangażowaniu 
rodziców odbył się szereg ciekawych przedsię-
wzięć.

Dzieci z opiekunami wybrały się na wy-
cieczkę do miejscowej piekarni WSHU w Czer-
nikowie, gdzie miały okazję z bliska zobaczyć 
maszyny i urządzenia niezbędne do wypieku 
chleba. Aby przedstawić tajniki przyrody oraz 
zachęcić dzieci da aktywnego wypoczynku na 
łonie natury, przedszkole odwiedzili leśnicy - 
państwo Czajka. 

W kolejnym  dniu w przedszkolu odbyło 
się pieczenie chleba. Dzieci były bardzo za-
ineresowane procesem przygotowania ciasta i 
wypiekania chleba. Następnie z pomocą pro-
fesjonalnego kucharza (jednego z tatusiów 
naszych milusińskich) przedszkolaki poznały 
tajniki przygotowania zdrowych, smacznych i 
niezwykle dekoracyjnych kanapek. 

Podsumowanie całej akcji miało miejsce 24 
października, kiedy to odbyło się spotkanie ca-

łej społeczności przedszkolnej pod hasłem: 
,,W zdrowym ciele zdrowy duch, przedszkolak 
ze Słoneczka jest aktywny za dwóch”. Podczas 
uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas 
wójt Zdzisław Gawroński, sołtys Czernikowa 
Stanisław Kamiński z żoną, dyrektor SP Osów-
ka Ryszard Ałtyn oraz dyrektor SP Steklin 
Grzegorz Kozłowski. 

Przeprowadzone działania w ramach akcji 

uzmysłowiły dzieciom to, jak ważny jest zdro-
wy styl życia oparty na właściwym odżywianiu 
oraz aktywności fizycznej. Więcej informacji 
na temat innych podejmowanych przez nas 
działań znajdą Państwo na stronie interneto-
wej www.sloneczko-przedszkole.com oraz na 
facebooku. 

IL

,,Tydzień dobrego chleba
i zdrowego stylu życia 2015” 
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„Pióro Starosty” po raz piąty 
należy do Gimnazjum w Czernikowie!
18 listopada w siedzibie Starostwa Po-

wiatowego w Toruniu uczniowie klas trze-
cich gimnazjów z terenu naszego powiatu 
uczestniczyli w konkursie ortograficznym 
„O Pióro Starosty Toruńskiego”, organizo-
wanym jest przez Powiatową i Miejską Bi-
bliotekę Publiczną im. J. Prejsa w Chełmży 
oraz gminne biblioteki publiczne powiatu 
toruńskiego. W zmaganiach ortograficznych 
naszą szkołę reprezentowali Joanna Dejew-
ska, Monika Tańska oraz Damian Burak. Jo-
anna Dejewska zajęła I miejsce, zdobywając 
nagrodę główną. Warto wspomnieć, że tego-
roczny sukces jest już piątym z kolei.

Gi jest git!
W Czernikowie rośnie rzesza młodych lu-

dzi uczęszczających na treningi brazylijskie-
go jiu jitsu (BJJ). Jedna z sekcji UKS „Koper-
nik” nosi nazwę „Draculino Team Poland”. 
Pod okiem trenera Dawida Bugdalskiego 
chłopcy i dziewczęta poznają techniki, wy-
konują ćwiczenia ogólnorozwojowe i specja-
listyczne i dobrze się bawią. Mimo, że zaję-
cia prowadzone są od niespełna roku, mamy 
już duże sukcesy. W maju uczestniczyliśmy 
w prestiżowym XIII Pucharze Polski BJJ w 
Koninie. W czasie dwóch dni rywalizowało 
przeszło 1000 zawodników. Nasi uczniowie 
wywalczyli dwa II miejsca (Adam Bugdalski 
i Artur Gręźlikowski) oraz III miejsce (Artur 
Inczewski).

Kolejne zawody z naszym udziałem miały 
miejsce w Luboniu (czerwiec). Na Open Gi 
2015 A. Bugdalski i A. Gręźlikowski zwycię-
żyli w swoich kategoriach, II miejsce zajął 
A. Inczewski, a trzeci był Kamil Wiśniew-
ski. Ponadto, podczas Rolling Spider Cup w 
Olsztynie złote medale zdobyli A. Bugdalski i 
Dariusz Nowak, srebrne - Miłosz Jaranowski 
i Mateusz Matuszak, zaś brązowe - Mateusz 
Kwiatkowski, Tomasz Popławski, Krystian 
Marunowski i Szymon Chojnacki. Dodatko-
wo organizator RSC umożliwił zawodnikom 
tzw. superfighty. Miłosz Jaranowski oraz Da-
riusz Nowak podjęli wyzwanie i pokonali 
swoich przeciwników. 

Podsumowanie projektu
 „Region nauk ścisłych”

29 września w auli Wydziału Matema-
tyki i Informatyki UMK w Toruniu odbyło 
się podsumowanie unijnego projektu pt. 
„Region Nauk Ścisłych”. Dyrektor Zespołu 
Szkół odebrał certyfikat udziału szkoły oraz 
pomoce multimedialne. Udział w projekcie 
umożliwił najzdolniejszej grupie gimnazja-
listów uczestnictwo w wykładach i warsz-
tatach, odbywających się w nowoczesnych 
laboratoriach UMK i prowadzonych przez 
akademickich wykładowców. Celem zajęć 
było wykazanie interdyscyplinarności takich 
przedmiotów jak: biologia i chemia w medy-
cynie, fizyka z elementami meteorologii oraz 
matematyka w połączeniu z ekonomią.

Dyplom Stypendysty Prezesa Rady
 Ministrów dla Doroty Kutnik

24 listopada w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Toruniu odbyła się uroczystość 
wręczenia dyplomów najlepszym uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych z rejonu to-
ruńskiej Delegatury Kuratorium Oświaty. 
Wśród tegorocznych stypendystów Preze-
sa Rady Ministrów znalazła się uczennica 
naszego Liceum Dorota Kutnik. W roku 
szkolnym 2014/2015 uzyskała ona najwyż-
szą średnią ocen w szkole oraz świadectwo 
z wyróżnieniem. 

Nasza przygoda z teatrem
W tym roku szkolnym uczniowie gim-

nazjum i liceum mają okazję brać udział w 
licznych działaniach kulturalnych. Szcze-
gólną rolę odgrywa edukacja teatralna. Od 
września uczniowie cyklicznie uczestniczą 
w spektaklach przygotowanych przez Ku-
jawsko – Pomorski Muzyczny Teatr Impre-
saryjny w Toruniu. Obejrzeli przedstawienia 
muzyczne: „Macchiavelli”, „Złoto i liście” 
oraz uczestniczyli w monodramie muzycz-
nym Dariusza Bereskiego. Wkrótce obejrzą 
także świąteczną opowieść muzyczną „Gra 
warta piernika,..”. Poznawanie kulis teatru i 
możliwość kontaktu z aktorami, w szczegól-
ności dla grupy medialnej liceum, to dosko-
nała okazja do rozwijania pasji teatralnych.

Profilaktyka a Ty
Młodzież naszej szkoły, dzięki zaanga-

żowaniu w Ogólnopolski Program Profi-
laktyka a Ty, nawiązała liczne kontakty i 
współpracę z innymi szkołami należącymi 
do grupy Sympatyków PaT. Głównym celem 
przedsięwzięć profilaktycznych, w których 
systematycznie uczestniczymy, jest kształ-
towanie pozytywnych wzorców zachowań, 

rozbudzanie świadomości oraz rozwija-
nie zainteresowań i pasji uczniów poprzez 
udział m.in. w warsztatach teatralnych, 
muzycznych, tanecznych, filmowych, radio-
wych i wielu innych. W tym roku uczestni-
czyliśmy w Finałowej Gali Profilaktycznego 
Festiwalu poPaTrz w Inowrocławiu oraz 
w uroczystym otwarciu pierwszego toruń-
skiego PaTPORT-u w Toruniu. PaTPORT-y 
powstają w szkołach ponadgimnazjalnych 
prowadzących działania metodą twórczej 
profilaktyki rówieśniczej, zaangażowanych 
w projekt. W grudniu weźmiemy udział w 
otwarciu PaTPORT-u w Zespole Szkół nr 8 
w Toruniu oraz w Świątecznym PaTefonie w 
Solcu Kujawskim.

Sukcesy muzyczne Zespołu Wokalnego 
6 listopada zespół w składzie Katarzyna 

Popławska, Ewelina Florczak, Lidia Woź-
niczka i Klaudia Korzeniewska zajął I miej-
sce w XII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej „Tobie Polsko” oraz otrzymał 
Puchar Wójta Gminy Łubianka. 11 listopada 
nasze uczennice zdobyły wyróżnienie w V 
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ojczyź-
nianej. 13 listopada zespół uczestniczył w 
Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki „Świe-
cie Nasz” w Chełmży, zdobywając II miejsce. 
Indywidualny sukces odniosła Katarzyna 
Popławska, zdobywając I miejsce.

 „Odkrywamy planety”
W ubiegłym roku szkolnym uczniowie 

klas pierwszych gimnazjum realizowali pro-
jekt astronomiczny „Odkrywamy Planety”, 
który polegał na wielogodzinnych zajęciach 
obserwacyjnych w Astrobazie w Golu-
biu–Dobrzyniu. Finałowym działaniem był 
konkurs prezentujący projekt. Prace Pa-
tryka Kotkiewicza oraz Marity Janowskiej 
zostały docenione prze Radę Programową

Echa GimLo
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i uczniowie znaleźli się wśród uczestników 
6-dniowego wyjazdu edukacyjnego do Nie-
miec. Zwiedzali muzea optyki, szkła, tech-
niki w Jenie, Kolonii, Bonn, Frankfurcie, 
Darmstadcie oraz Berlinie. Mieli możliwość 

zobaczenia największego radioteleskopu w 
Europie, a także weszli na teren Europejskie-
go Centrum Lotów Kosmicznych. 4 listopa-
da w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki 
Czasu” w Toruniu odbyła się konferencja 

podsumowująca projekt, podczas której Pa-
tryk zaprezentował swoją pracę, a opiekun 
Rafał Rutkowski - film podsumowujący wy-
jazd.

Sukces drugoklasistki
Uczennica klasy IIa Zuzanna Konrad, 

uzyskując większą niż wymagana liczba 
punktów w dwóch konkursach (szkolnym 
i rejonowym), zakwalifikowała się do etapu 
wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
Kuratora Oświaty z języka angielskiego.

Wir in Berlin
Od 12 do 15 listopada grupa uczniów z 

naszej szkoły przebywała na wycieczce w 
Berlinie. Celem wyjazdu było rozwijanie i 
doskonalenie podstawowych umiejętności 
językowych i słownikowych w życiu co-
dziennym oraz zapoznanie z kulturą Nie-
miec. Niezwykłe wrażenie wywarła na nas 
wizyta w niemieckim parlamencie, Bunde-
stagu. Rozwijaliśmy również umiejętności 
pływackie podczas pobytu na wyspie tropi-
kalnej. Pełni wrażeń i nowych doświadczeń 
wróciliśmy do domów. BIS BALD BERLIN!

Zespół ds. Promocji
 Zespołu Szkół w Czernikowie

Za nami uroczy, wzruszający, okraszony wysokiej klasy dowcipem 
koncert Piwnicy Pod Baranami w sali Szkoły Podstawowej w Czer-
nikowie. Poprzedzony był konkursem plastycznym na karykaturę 

artystów Piwnicy i interpretację piwnicznych utworów. Przyznano 9 na-
gród i kilkanaście wyróżnień, zaś nagrodą w konkursie muzycznym był 
występ przed artystami Piwnicy pod Baranami. Artystów przywitała wy-
stawa wyróżnionych  prac, czym byli bardzo mile zaskoczeni. W zachwyt 
wprawił Piwniczan występ uczniów lokalnych placówek oświatowych. 
Słuchali interpretacji piwnicznych pieśni z nieskrywanym wzruszeniem 
i podziwem dla kunsztu młodych wykonawców i ich nauczycieli.

Artyści zaczarowali zebranych pięknymi pieśniami, piwnicznymi 

hymnami, satyrą najwyższej klasy. Sala nie była chyba jeszcze nigdy tak 
wypełniona po brzegi dorosłymi, zasłuchanymi w  pełne refleksji i zadu-
my teksty, piosenki, wyrafinowany  humor, dowcip i żarty.

Za pomoc w przygotowaniu i zabezpieczeniu koncertu serdeczne 
podziękowania dla starosty Mirosława Graczyka, wójta  Zdzisława Ga-
wrońskiego, Straży Miejskiej w Toruniu, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Czernikowie, Sztabu WOŚP w Czernikowie, Szkoły Podstawowej w 
Czernikowie, Szkoły Podstawowej w Osówce, Gimnazjum w Czerniko-
wie, Zakładu Komunalnego w Czernikowie i wszystkim innym, życzli-
wym osobom.

PB

Piwniczny duch pod 
czernikowskim dachem
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Kilka minut przed godziną 18:00 w dniu 18 września 2015 r. roz-
poczęto pierwsze spotkanie turnieju mistrzowskiego w makao 
tradycyjnym przy stolikach dwuosobowych – wariantu najbar-

dziej prestiżowego, bo najrzetelniej odzwierciedlającego umiejętności 
graczy. To już piąte mistrzostwa w tej formule i dziesiąty turniej makao 
w historii gminy.

Bardzo dobrze poradził sobie torunianin Marcin Pożoga, który w 
przekroju całej rywalizacji znalazł tylko jednego pogromcę, co wy-
starczyło do zdobycia brązowego medalu, pierwszego w karierze tego 
młodego gracza. Dwukrotnie pokonał go pięciokrotny mistrz gminy 
Przemysław Pujer, który błyskawicznie zameldował się w finale, długo 
wyczekując rywala. W drugim z pojedynków półfinałowych Krzysztof 
Seweryn uporał się z Adrianem Szalkowskim – w pojedynku decydu-
jącym o zwycięstwie mieliśmy zatem powtórkę z lat 2011-12, kiedy to 
właśnie ci gracze – Pujer i Seweryn - spotykali się w finale. Bilans fi-
nałów na swoją korzyść przechylił czernikowianin, który do odzyska-
nego po trzech latach tytułu dołożył statuetkę specjalną za najlepszy 
wynik punktowy.

Czołówka V Mistrzostw 
Gminy Czernikowo w Makao 

Tradycyjnym „1 na 1”:
1. Krzysztof SEWERYN
2. Przemysław PUJER
3. Marcin POŻOGA
4. Adrian SZALKOWSKI
5. Sebastian PARADOWSKI
6. Krzysztof GRĄBCZEWSKI

Miesiąc później, 17 października, do stołów pokerowych zasiedli 
uczestnicy piątej edycji Czernikowo Open - turnieju No Limit Texas 
Hold’em, uznawanego za nieoficjalne mistrzostwa gminy. Przedsię-
wzięcie ustępuje prestiżem rozgrywkom ligowym, jednak rokrocznie 
przyciąga wielu graczy, którzy nie są gotowi na regularne uczestnictwo 

w turniejach przez niemal cały rok. 
Wygrać mógł każdy, ale grono ścisłych faworytów zawierało mniej 

niż dziesięć nazwisk. Dość szybko z grą pożegnali się znakomicie gra-
jący Adrian Szalkowski czy pierwszy zwycięzca Czernikowo Open 
oraz czterokrotny mistrz ligowy, Przemysław Pujer. Przy stole fina-
łowym znalazło się miejsce zarówno dla doświadczonych wyjadaczy, 
jak i kompletnych nowicjuszy. Na siódmym miejscu przepadł Łukasz 
Marciniec, będący objawieniem sezonu 2014; po nim z grą pożegnali 
się m.in. trzykrotny wicemistrz Ligi, niesamowicie solidny Jan Zdzi-
sław Kwiatkowski oraz triumfatorka Czernikowo Open 2012 Danuta 
Chylicka, która otarła się o medal. Brąz trafił na szyję Tomasza Jan-
kowskiego, natomiast na ostatniej prostej do tytułu poległ agresywny 
Sebastian Paradowski, który musiał zadowolić się srebrem. Zwycię-
stwo natomiast przypadło w udziale Radosławowi Stańczykowi, który 
tym samym obronił laur wywalczony przed rokiem.

Przedsięwzięcie organizacyjnie wsparł Wójt Gminy Czernikowo 
Zdzisław Gawroński, któremu należą się serdeczne podziękowania.

Czołówka Czernikowo Open 2015:

1. Radosław STAŃCZYK
2. Sebastian PARADOWSKI
3. Tomasz JANKOWSKI
4. Danuta CHYLICKA
5. Arkadiusz STRZELEC
6. Jan KWIATKOWSKI
7. Łukasz MARCINIEC
8. Andrzej LASKOWSKI

PP

Seweryn najlepszy w makao, 
Stańczyk wygrywa Czernikowo Open
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Wyjątkowo w przedostatni weekend listopada odbył się – już po 
raz siedemnasty – coroczny Turnieju Tenisa Stołowego o Pu-
char Wójta Gminy Czernikowo. Zawody rozegrano w Szkole 

Podstawowej im. Tony Halika w Osówce. Poniżej prezentujemy wyniki 
w poszczególnych kategoriach:

Dziewczęta Szkoła Podstawowa: 
I miejsce – Lewandowska Oliwia (Osówka)
II miejsce – Bytner Aleksandra (Dąbrówka)

Dziewcząt i kobiet pow. 13 lat:
I miejsce – Chylicka Danuta ( Steklinek) 
II miejsce – Kozłowska Karolina (Czernikowo)

Chłopcy do 16 lat:
I miejsce – Kasiński Tomasz (Czernikowo)
II miejsce – Kubik Maciek (Czernikowo)
III miejsce – Oswald Kamil (Steklin) 

Mężczyźni 16-25 lat:
I miejsce – Kalinowski Piotr (Witowąż)
II miejsce – Bytner Mateusz (Dąbrówka)
III miejsce – Opaczyk Michał ( Czernikowo) 

Mężczyźni 26-35 lat:
I miejsce – Sumiński Michał (Czernikowo)
II miejsce – Świątecki Radosław (Czernikowo) 
III miejsce – Wiśniewski Przemysław (Osówka)

Mężczyźni 36-45 lat:
I miejsce – Kozłowski Marcin (Czernikowo)
II miejsce – Markowski Sławomir (Czernikowo) 

III miejsce – Pierzgalski Wiesław (Mazowsze)

Mężczyźni pow.45 lat:
I miejsce – Bytner Zbigniew (Dąbrówka)
II miejsce – Brzustewicz Marek (Osówka)
III miejsce – Serocki Marek (Witowąż) 

RA 

Tenisowy Puchar Wójta 
po raz siedemnasty

Grand Prix Osówka w tenisie 
stołowym - I turniej za nami

L.p. Imię i nazwisko Suma pkt.
1. Mateusz Bytner 60
2. Piotr Kalinowski 57
3. Wiesław Pierzgalski 54
4. Kazimierz Kłosiński 52
5. Michał Opaczyk 50
6. Zbigniew Bytner 48
7. Danuta Chylicka 46
8. Łukasz Górczyński 44
9. Weronika Opaczyk 43

10. Marek Pierzgalski 42
11. Piotr Iwiński 41
12. Mariusz Gąsiewicz 40

Dnia 15 listopada 2015 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Osówce odbył się pierwszy turniej z cyklu Grand Prix Osówka w tenisie 
stołowym. W finale zawodów Mateusz Bytner, po pasjonującej walce, pokonał Piotra Kalinowskiego. Grudniowy turniej z cyklu zakończył 
się już po zamknięciu wydania gazety. Poniżej przedstawiamy klasyfikację generalną turnieju.



Triumfatorzy XVII Turnieju 
Tenisa Stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Czernikowo


