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Dzień Kobiet z Ivanem Komarenko

K

oncerty organizowane przez Wójta
Gminy Czernikowo z okazji święta
płci pięknej stają się powoli lokalną
tradycją. Tegoroczne przedsięwzięcie spotkało się z wyjątkowo gorącym przyjęciem
przez społeczność lokalną, a zainteresowanie nim przerosło zarówno oczekiwania, jak
i możliwości czernikowskiej auli.
Obiekt wypełnił się po brzegi, gdyż po
niespełna siedmiu latach od znakomitego
koncertu, towarzyszącemu obchodom Dożynek Wojewódzkich w 2009 roku, do miejscowości gminnej powrócił ze swym reper-

tuarem Ivan Komarenko. Artysta, wspólnie
z gitarzystą Tomaszem (który już po pierwszych szarpnięciach strun doczekał się rzeszy
fanek) oraz tancerkami Anią i Różą (których
zmysłowe ruchy przykuły uwagę męskiej
części widowni), bawił publiczność przez
niemal 1,5 godziny, serwując zebranym
dynamiczne i energetyzujące show, w którym największe hity przeplatał anegdotami
i refleksjami. Zebrani usłyszeli nieśmiertelne
„Jej czarne oczy”, „Sto lat”, sentymentalny
„Dom na wiślanym brzegu” oraz nastrojową „Białą suknię”. Po koncercie Ivan chętnie

pozował do pamiątkowych zdjęć, rozdawał
autografy. Można było nabyć również album
artysty.
Przed koncertem życzenia wszystkim
Paniom złożył Wójt Zdzisław Gawroński,
zapraszając je jednocześnie na słodki poczęstunek, który miał miejsce zaraz po występie Komarenki. Zebrani mogli skosztować
pysznego ciasta oraz rozgrzać się kawą lub
herbatą – chociaż można być pewnym, że atmosfera wydarzenia wymagać mogła raczej
studzenia emocji.
PP

Przebudowa ul. Wiśniowej – zielone światło dla unijnego wsparcia

P

rzebudowa ulicy Wiśniowej w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C to nazwa infrastrukturalnego
zadania, które zostało zrealizowane przez
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. W ramach inwestycji zmodernizowany
został odcinek o długości 905,88 m z wykonaniem chodników, zjazdów, elementów
bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury technicznej. Koszt przedsięwzięcia
wyniósł 1 121 191,57 zł.
Gmina Czernikowo złożyła w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działania 1.1. Rozwój infrastruktury drogowej w kwocie 562
595,78 zł, stanowiącej 50% kosztów kwalifikowalnych. W czerwcu ubiegłego roku
na łamach „Dwóch Słów” informowaliśmy
Państwa, że pomimo umieszczenia naszego
wniosku na liście rankingowej na pozycji
uprawniającej do skierowaniu zadania do
dofinansowania, analiza środków RPO WKP, dokonana przez Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, okazała się dla wyników przedmiotowego konkursu krzywdząco niekorzystna. Przekroczono bowiem limit środków we właściwej
konkursowi Osi priorytetowej, wobec czego
wizja unijnego wsparcia do inwestycji oddaliła się znacząco.
24 lutego 2016 roku Zarząd Wojewódz-

twa uchwalił jednak przyznanie dofinansowania 28 projektom znajdującym się na
liście rankingowej, w tym projektowi złożonemu przez Gminę Czernikowo, w kwocie
wynoszącej 34,54% pierwotnie wnioskowanego dofinansowania, w związku z czym
wsparcie w ramach każdego z przedmiotowych projektów wyniesie 17,27% wydat-

ków kwalifikowalnych. Kwota jest znacząco
obniżona, jednak z perspektywy informacji
posiadanych przed ośmioma miesiącami
należy traktować ją jako znaczące wsparcie
tegorocznego budżetu oraz słuszną nagrodę
za zaangażowanie i sumienność w zakresie
aplikowania o środki zewnętrzne.
PP
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Wywiad ze Zdzisławem Gawrońskim,
Wójtem Gminy Czernikowo

„Dwa Słowa”: Minęło już kilkanaście miesięcy od dnia, w którym
głosem mieszkańców gminy po
raz czwarty został Pan wybrany
na stanowisko wójta. Jak ocenia
Pan ten okres z punktu widzenia
rozwoju gminy i swej działalności, a także z perspektywy tego, co
osiągnięto w latach poprzednich?
ZG: Okres ten jest kontynuacją działań podjętych i realizowanych w trzech poprzednich
kadencjach. Od kilkunastu lat
bardzo dużo środków w budżecie przeznaczanych jest na inwestycje, które poprawiają infrastrukturę gminy. Realizowanych
jest też wiele działań ukierunkowanych na pomoc mieszkańcom: programy szkoleniowe, aktywizacyjne, oświatowe, dostęp
do internetu szerokopasmowego. Co roku organizujemy staże
i prace interwencyjne, na które
przeznaczamy w budżecie 600800 tys. zł, gdzie średnio rocznie
zatrudnianych jest 50-90 mieszkańców naszej gminy.
Odczuwam dużą satysfakcję,
szczególnie w ostatnich latach,
z bardzo wysokiej skuteczności w ubieganiu się o środki
zewnętrzne z różnych źródeł.
W latach 2010-2015 pozyskaliśmy do budżetu gminy prawie
33 mln zł, osiągając średnie dofinansowanie realizowanych projektów na poziomie 54 %. Dzięki
temu znacząco wzrósł nasz budżet i mogliśmy realizować kolejne inwestycje i tzw. działania
„miękkie”. W tym czasie wydatkowano środki własne w kwocie
28,4 mln zł.

Tak ogromna absorpcja
środków wymaga dużej operatywności oraz gospodarczego
planowania i zarządzania własnymi zasobami. Do aplikowania o dofinansowanie, a potem
rozliczania projektów niezbędna
jest duża wiedza, systematyczność i determinacja, aby pokonać ogół procesów biurokratycznych. Należy przebrnąć przez
realizację dofinansowanego projektu, przygotowanie wniosku
o płatność oraz wielomiesięczne
oczekiwanie na refundację wydanych pieniędzy własnych.
„Dwa Słowa”: Jakie ma Pan plany na kolejne lata? Czy uda się
znaleźć balans pomiędzy rozwojem i inwestowaniem, a sytuacją
finansową gminy?
ZG: Zaplanowałem wiele zamierzeń inwestycyjnych,
których większość przedstawiłem w programie wyborczym
mojego Komitetu, m.in. dalszy
rozwój gospodarki wodno-ściekowej w całej gminie. W Czernikowie zamierzam wybudować
zbiorczą kanalizację sanitarną
i deszczową, a poza Czernikowem - oczyszczalnie przydomowe. Zaplanowałem budowę dróg
asfaltowych, rowerowych, chodników, lamp oświetleniowych,
placów zabaw na terenie całej
gminy. Planuję także zmodernizować remizę OSP w Liciszewach i adaptować ją na świetlicę
wiejską, ponieważ w najbliższej
okolicy brak jest lokalu umożliwiającego organizację różnego
rodzaju spotkań dla społeczno-

ści lokalnej.
Realizacja tych zamierzeń
zależeć będzie od możliwości
pozyskania środków zewnętrznych. Niegospodarnym, nieroztropnym jest realizowanie prac
w oparciu tylko o własne pieniądze. Niestety nie na wszystkie
niezbędne w gminie inwestycje
można będzie pozyskać środki,
a czasem pojawiają się perspektywy dofinansowania na działania nieplanowane, może mniej
potrzebne w danej chwili.
Bardzo duże nadzieje w nowej
perspektywie finansowej (20142020) wiązałem z projektem
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych,
skupiającym
25 jednostek samorządowych
w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym. Powstał on
po trudnych, wielomiesięcznych
negocjacjach i stanowić miał dodatkowy bonus finansowy dla
samorządów należących do ZIT.
Niestety okazało się, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca
są to takie same środki, jakie
pozyskają pozostałe jednostki samorządowe. Udział w tym
programie niemal całkowicie
ogranicza możliwości aplikowania w konkursach otwartych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P.
Samorządy będące w ZIT mają
sztywno podzielone pieniądze
na poszczególne osie priorytetowe; najwięcej środków przewidziano na termomodernizację
i transport niskoemisyjny, mniej
na gospodarkę wodno-ściekową,
a bardzo mało na przedszkola,

tereny zielone i kulturę. Teoretycznie gmina Czernikowo na
obecny okres prognozowania
(7 lat) może pozyskać 1,35 mln
euro, czyli tylko ok. 6 mln zł.
W tym roku raczej nie ma co
spodziewać się środków unijnych, procedury konkursowe dla
obecnej perspektywy finansowej
są dopiero przygotowywane
przez Instytucję Zarządzającą.
Każde pozyskane pieniądze
zewnętrzne na dany projekt wymagają wkładu własnego, w zależności od programu jest to 1570% całości kwoty. W przypadku
gminy Czernikowo, gdzie dochody własne są jednymi z najniższych w województwie kujawsko-pomorskim i kraju, stanowi
to duże wyzwanie. W 2015 roku
z kwotą 710,76 złotych dochodu
na jednego mieszkańca zajmujemy 139. lokatę w województwie
i 2239. w Polsce, podczas gdy np.
w Łysomicach jest to 2696,51 zł
i 51. miejsce w kraju. Konieczne są więc takie działania, by
montaż finansowy spełniał warunki niezbędne dla składanego
wniosku. W przypadku braku
odpowiedniej kwoty środków
własnych, niezbędne jest ich pozyskanie z innych źródeł. Gmina
Czernikowo korzystała z najbardziej korzystnej drogi poprzez
emisję obligacji komunalnych
lub niskooprocentowanej pożyczki z WFOŚiGW, która jest
w 30-40% umarzalna. Powoduje
to oczywiście wzrost zadłużenia,
jest to jednak w szerszej perspektywie korzystne, ponieważ to, co
pozyskaliśmy do tej pory, prowadzi do rozwoju gminy i poprawy
standardów życia mieszkańców.
W tej i następnych perspektywach finansowych będzie coraz
mniej środków dla gmin (co rzuca się w oczy obecnie), a większość środków przeznacza się
na gospodarkę i innowacyjność.
Także niewielkie środki przewidziane są na działania w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Lokalnych Grup
Działania.
Nasze zadłużenie monitorowane jest przez Regionalną
Izbę Obrachunkową i spełnia
wymogi ustawy o finansach publicznych. W ekonomii nic nie
ma za darmo - łatwiej się rządzi,
gdy ma się do dyspozycji wysoki
budżet, a znacznie trudniej, gdy
chce się wiele zrealizować przy
skromnych środkach własnych.
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„Dwa Słowa”: Co stanowi największą trudność w pełnieniu
funkcji wójta? Jakie ograniczenia,
poza oczywiście pieniędzmi, są
najbardziej odczuwalne?
ZG: Jest wiele elementów
utrudniających funkcjonowanie
zarówno samorządu gminnego, jak i pozostałych jednostek.
Obowiązujące przepisy prawa,
często zmieniające się ustawy
i rozporządzenia, powodują
pewien chaos. Na gminę nakładanych jest wiele obowiązków
i zadań, a często nie idą za tym
odpowiednie środki finansowe.
Na przykład musimy wykonywać różnego rodzaju programy
i plany: gospodarki niskoemisyjnej, rewitalizacji, energetyczny
i wiele podobnych, które w mojej
ocenie niewiele wnoszą, a generują duże koszty. Przygotowanie inwestycji do realizacji jest
coraz trudniejsze. Aby otrzymać pozwolenie na budowę,
konieczne jest uzyskanie wielu
pozytywnych opinii i decyzji
(np. środowiskowych), co wydłuża znacznie całą procedurę.
Od wielu lat bardzo poważnym problemem jest brak środków oraz zły system dofinansowania oświaty w gminach,
szczególnie na terenach wiejskich. Ogół ustaw oświatowych,
w tym ostatnie zmiany niektórych z nich, paraliżują samorządy. Dla przykładu: weto kuratora uniemożliwi zamknięcie
bardzo małej szkoły, w której
subwencja oświatowa wystarcza w 1/3 kosztów utrzymania.
Podniesienie wieku szkolnego
do 7 lat spowoduje, że w wielu
szkołach nie będzie klas pierwszych, za rok drugich i tak dalej,
lub klasy te będą bardzo małe, co
spowoduje podniesienie kosztów utrzymania placówek lub
zwolnienia nauczycieli.
„Dwa Słowa”: Niezależnie od
kierunków i tempa rozwoju zawsze istnieje grupa politycznych
oponentów krytykująca posunięcia, reprezentująca alternatywę.
Jak Pan sobie z tym radzi?
ZG: Nigdy nie byłem i nie
jestem członkiem żadnej partii
politycznej. Uważam, że na poziomie małej gminy, w działaniu
samorządu nie powinna decydować przynależność polityczna, ale rzetelna, uczciwa praca
dla dobra lokalnej społeczności.
Oczywiście jak każdy z nas mam
swoich oponentów, którzy inaczej postrzegają życie w gminie.
Nie jestem przeciwnikiem konstruktywnej opozycji, zawsze
należy wysłuchać innego zdania; są opinie, z których warto
skorzystać, bo nikt z nas nie jest
nieomylny.

W mojej ocenie działania
oponentów powinny skupiać się
na uczciwej aktywności przynoszącej korzyści i pozytywne rozwiązania. Przykre i krzywdzące
są działania osób, które znają
zasady funkcjonowania samorządu, a mimo to podają nierealny obraz rzeczywistych działań
oraz niezgodne z prawdą fakty.
Podawany jest czasami tylko wybrany element szerszej całości,
np. danej stawki podatkowej, czy
wzrost wydatków budżetu w jednym dziale, bez oddania kontekstu i przyczyn. Ubolewam nad
tym, że nawet w naszej lokalnej
społeczności z ideą budowania
porozumienia w dzisiejszych,
trudnych czasach coraz częściej
wygrywa populizm. Łatwo jest
krytykować działania innych
stojąc z boku i robiąc to po czasie, bardzo trudno podejmować
decyzje w danej chwili.
„Dwa Słowa”: Włodarze gmin
wiejskich często reprezentują
dwa, wyraźnie różne stanowiska:
jedni skupiają się na inwestycjach dobrze „sprzedających” się
pod względem wizerunkowym,
budując jednocześnie wizytówkę
swej działalności; inni natomiast
inwestują przede wszystkim
w tzw. „surową” infrastrukturę,
licząc, że poprawa jakości życia
mieszkańców w zakresie potrzeb
podstawowych (innymi słowy –
drogi i kanalizacja zamiast boisk
i skwerków) obroni się sama. Jak
Pan się na to zapatruje?
ZG: Ja opowiadam się za drugą opcją, chociaż nie jest ona tak
medialna. Uważam, że biednej
gminy nie stać na marnotrawstwo środków finansowych. Nie
powinno się realizować prac inwestycyjnych, które potem będą

niszczone przy wykonywaniu
następnych. Od wielu lat systematycznie, w sposób planowy
i przemyślany realizujemy inwestycje na terenie całej gminy. Staram się, aby każde z podjętych
działań zyskało dofinansowanie
zewnętrzne w celu zaoszczędzenia środków własnych, a tym
samym zwiększenia zakresu
przedsięwzięcia. Oczywiście nie
na wszystko można otrzymać
wsparcie finansowe (np. drogi
osiedlowe, chodniki, punkty
oświetleniowe). Przed budową
utwardzonej ulicy najpierw wykonywana jest budowa lub przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej
czy sieci telekomunikacyjnej.
Każda budowana droga asfaltową wykonywana jest z dwóch
warstw asfaltu o szerokości jezdni przynajmniej 4,5 m oraz z odpowiednim poboczem.
W niedalekiej przyszłości powstanie na terenie gminy dużo
linii i punktów oświetleniowych
- obecnie łącznie mamy 652 lampy. Od wielu lat budując nowe linie instalujemy lampy z oprawami energooszczędnymi o mocy
70 i 100W z zainstalowanymi
reduktorami mocy. Ponadto,
co roku na podstawie podpisanej umowy operator w ramach
bieżącej konserwacji wymienia
nam 25-30 opraw starych na
nowe, energooszczędne, także
z reduktorami mocy.
„Dwa Słowa”: A co z aktywnością samych mieszkańców? Czy
Pan jako wójt stara się w pewien
sposób wspierać lokalne inicjatywy?
ZG: Aktywność społeczna
mieszkańców gminy Czernikowo systematycznie wzrasta,

przejawiając się na wielu płaszczyznach.
Organizowanych
jest wiele imprez kulturalnych,
sportowych, festynów i spotkań
integracyjnych, działają prężnie świetlice wiejskie, które są
ogólnie dostępne dla mieszkańców. Powstają kolejne aktywnie
działające stowarzyszenia, organizacje, kluby i zgromadzenia
(np. rady rodziców), rozwija się
działalność jednostek OSP. Pod
względem liczebności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
liderujemy w regionie, obecnie
mamy dziewięć takich formacji.
Organizowanych jest wiele turniejów, konkursów i zawodów
sportowych.
Od 2009 roku funkcjonuje
formalnie wydzielony z budżetu
gminy fundusz sołecki, będącym
odpowiednikiem tworzonego
obecnie w miastach budżetu
obywatelskiego. Wcześniej działał on nieformalnie: sołtysi mieli do dyspozycji pulę środków
przeznaczonych na utrzymanie
dróg. Wysokość odpisu na fundusz dla danego sołectwa zależy
od ilości mieszkańców. W naszej
gminie waha się on od 8,2 tys.
do 32,5 tys. zł, co daje całkowitą
kwotę 315 tys. zł. Zagwarantowane w budżecie środki funduszu przeznaczane są na realizację
przedsięwzięć służących poprawie jakości życia mieszkańców
danego sołectwa. Nie we wszystkich gminach praktykowane jest
wyodrębnienie funduszu w budżecie.
Poziom integracji społeczności lokalnych niezmiernie cieszy. Jestem otwarty na wsparcie
wszelkich pomysłów i inicjatyw,
które mogą przyczynić się do
tego, by gmina Czernikowo stawała się coraz lepsza.

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO 6

Osówka w rytmie walnych zgromadzeń

P

oczątek roku na terenie Osówki to
czas intensywnej pracy; rozliczeń,
wyborów i organizacji wielu imprez
kulturalno-rozrywkowych. Trzy organizacje działające na tym terenie miały walne
zgromadzenia swoich członków i wybrały
nowe władze.
Na terenie Szkoły Podstawowej w Osówce działają dwa stowarzyszenia. Rada Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 funkcjonuje w składzie: Elżbieta Biernat
(przewodnicząca), Hanna Cichoszewska
(z-ca przewodniczącej), Anna Dejewska
(skarbnik), Elżbieta Kozicka (sekretarz),
Hanna Mirowska (przewodnicząca komisji rewizyjnej), Anita Purcelewska, Żaneta
Gąsiorowska (członkowie zarządu) oraz
Katarzyna Zagrabska i Aneta Kutnik (odpowiednio z-ca przewodniczącej i sekretarz
komisji rewizyjnej). Ważnym elementem
ich pracy, we współpracy z miejscową radną
Bogumiłą Lewandowską, jest aktywna i systematyczna organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla lokalnego środowiska.
Wśród nich należy wymienić zorganizowanie Dnia Seniora, karnawałowej zabawy
dla dzieci, Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia
Kobiet. Na spotkania zapraszani są mieszkańcy oraz władze samorządowe. Podczas
tych spotkań dzieci z oddziału przedszkolnego i kl. I-III wraz z wychowawcami mogli
zaprezentować swoje programy artystyczne.
Organizacja tego typu spotkań towarzyskich, wynika z potrzeby kultywowania lokalnych tradycji i zacieśniania rodzinnych
więzi. Należy nadmienić, że Rada Rodziców
organizuję również wiele akcji mających na
celu pozyskiwanie dodatkowych funduszy
na swoją statutową działalność. Służą temu
okolicznościowe kiermasze, festyny i zabawy taneczne. Szkoła Podstawowa, której są
integralną częścią, może zawsze liczyć na

dofinansowanie przy zakupie nagród dla
wyróżnianych dzieci, wyjazdów, wycieczek,
organizacji Dnia Dziecka czy półkolonii
i zimowisk.
Ważnym elementem lokalnej społeczności jest aktywna działalność Uczniowskiego
Klubu Sportowego ,,Piątka”. Na walnym
zgromadzeniu członków wybrano zarząd
w składzie: Ryszard Ałtyn (prezes), Sebastian Szulc (v-ce prezes), Zuzanna Stawicka
(sekretarz), Zbigniew Zajączkowski i Mateusz Sawicki (członkowie zarządu), oraz
komisję rewizyjną w składzie: Marek Brzustewicz (przewodniczący), Zbigniew Wiśniewski (sekretarz), Jadwiga Sawicka (członek). Działalność klubu w minionych latach
polegała na organizacji zawodów sportowych w tenisie stołowym i piłce nożnej.
W ubiegłym roku UKS, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych z Urzędu Gminy w Czernikowie, poszerzył ofertę zajęć sportowych dla dzieci kl.
IV-VI, organizując cykl regularnych treningów. W ramach tych środków zakupiono też
dodatkowy sprzęt sportowy.
Nieodzownym elementem funkcjonowania środowisk wiejskich są Ochotnicze
Straże Pożarne. 13 lutego zorganizowano
zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP Osówka z udziałem Naczelnika
Zarządu Gminnego ZOSP RP druha Wiesława Ziółkowskiego oraz Prezesa Zarządu
Gminnego ZOSP RP druha Zdzisława Gawrońskiego. W spotkaniu uczestniczyło 67
osób, w tym 30 osób z czynnym prawem
wyborczym. Po zreferowaniu stosownych
sprawozdań i uzyskaniu wotum zaufania
przez dotychczasowy zarząd, przystąpiono do wyborów nowych władz jednostki.
W głosowaniu jawnym wybrano zarząd
OSP Osówka na lata 2016-2021 w składzie:
druhowie Jan Adamski (prezes), Dawid

Opatrzyk (wiceprezes-naczelnik), Mateusz
Sawicki (wiceprezes), Adam Urbański (zca naczelnika), Sebastian Szulc (sekretarz),
Andrzej Drużyński (skarbnik), Henryk
Opatrzyk (członek zarządu) oraz komisję
rewizyjną, w skład której weszli druhowie Marek Brzustewicz (przewodniczący),
Ryszard Ałtyn (sekretarz) i Zbigniew Wiśniewski (członek). Przewodniczący walnego zgromadzenia na zakończenie obrad
podziękował w imieniu wszystkich mieszkańców wsi Osówka i okolic Wójtowi Gminy Zdzisławowi Gawrońskiemu i Radnym
Gminy Czernikowo pod przewodnictwem
Jadwigi Padlewskiej za podjęcie decyzji
o przeprowadzeniu remontu generalnego
dotychczasowego budynku remizy OSP.
Stopień wykorzystania i zainteresowanie
społeczne budynkiem świetlicy wiejskiej
w Osówce są coraz większe.
Omawiając działalność OSP Osówka trudno nie wspomnieć o 47 członkach
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
biorących czynny udział w działaniach statutowych jednostki. W III Gminnym Turnieju Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych brały udział cztery zespoły
z Osówki pod opieką druhów M. Sawickiego, S. Szulca, Z. Stawickiej i R. Ałtyna.
Wszystkie drużyny zajęły I miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Po zakończeniu
turnieju, decyzją druha Prezesa Zdzisława
Gawrońskiego, wszystkie drużyny biorące
udział w turnieju zostały uprawnione do
reprezentowania Gminy Czernikowo w podobnych zawodach na szczeblu wojewódzkim w Brodnicy.
RA

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Czernikowo

W

sierpniu ubiegłego roku Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy
prawnej i edukacji prawnej, której celem
jest zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na
etapie przedsądowym. W związku z tym
Powiat Toruński zawarł porozumienia
z samorządami gminnymi (w tym z Gminą
Czernikowo) w celu utworzenia lokalnych
punktów darmowej pomocy prawnej.
W Urzędzie Gminy Czernikowo w sali
konferencyjnej na parterze pomoc prawną
w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia świadczy radca prawny Dorota Dyka
w dniach:
Wtorek, w godz. 1000-1400
Środa, w godz. 1000-1400
Darmową pomoc prawną na etapie
przedsądowym otrzymają:
• młodzież do 26. roku życia,

• osoby fizyczne, którym w okresie roku
poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie
ustawy o pomocy społecznej,
• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej
Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną.
Pomoc prawna polega na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
pomocy w sporządzeniu wymagającego
wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy
(z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądo-

wym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym), sporządzeniu projektu
pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Uprawnieni mogą uzyskać informacje
w zakresie prawa pracy, przygotowania
do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego, spraw karnych, spraw
administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Pomoc nie obejmuje natomiast spraw
z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
(za powiattorunski.pl)
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Orszak Trzech Króli w Mazowszu

J

uż po raz trzeci święto Objawienia Pańskiego obchodzono w parafii Mazowsze nie tylko modlitwą czy święceniem kredy, ale także pochodem za królewskim orszakiem Trzech Mędrców.
6 stycznia 2015 r. Trzej Królowie w asyście parafian wędrowali

z kościoła parafialnego do Wiejskiego Domu Kultury. Uroczystość
zorganizowana została przez Stowarzyszenie Przyjaciół Mazowsza
„Nasz Czas” oraz Szkołę Podstawową w Mazowszu.
Główne role z ogromnym zaangażowaniem odegrali mieszkańcy
parafii – młodzież i dorośli, rodzice i dzieci. Marsz do mazowieckiej
Stajenki poprzedziła uroczysta msza święta, odprawiona przez ks.
Zbigniewa Kwiatkowskiego. Publiczność mogła przyjrzeć się trudnościom, jakie w Judei napotkali Kacper, Baltazar i Melchior oraz ruszyć za łuną betlejemskiej Gwiazdy w poszukiwaniu Świętej Rodziny.
Trzej Królowie na swej drodze musieli stawić czoła wielu przeciwnościom – uporać się z jadowitymi podszeptami diabelskich pokus,
którym czoła stawiały Anioły, a także odbyć ryzykowną wizytę na
dworze Heroda. Mędrcy szczęśliwie dotarli do nowonarodzonego
Jezusa, gdzie złożyli mu niesione przez siebie dary. Ci, którzy z orszakiem dotarli do Dzieciątka, mogli ogrzać się ciepłą herbatą, kawą
oraz posilić wyśmienitym ciastem, wsłuchując się w kolędy, śpiewane
przez Dorotę Bułakowską przy akompaniamencie Artura Grudzińskiego.
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie i realizację przedsięwzięcia, w tym zapewniającym
bezpieczeństwo pochodu strażakom z OSP Mazowsze.
PP

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

W

związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury
fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.
Wysokość środków przekazanych do rozdysponowania w ramach konkursu w roku 2016 wyniosła 70.000 zł.

Lp.

Nazwa
podmiotu

Tytuł zadania publicznego

Kwota przyznana
przez członków komisji

1.

LZS w Steklinie

Organizacja rozgrywek w piłkę nożną

17.500,00 zł

2.

UKS „Olimpijczyk”
Czernikowo

Mecze ligowe i turnieje piłki siatkowej sekcji siatkarskiej Setbol Czernikowo

6.500,00 zł

3.

UKS Comets
Mazowsze

Aktywnie w Mazowszu

12.300,00 zł

4.

LZS „Victoria”
Czernikowo

Rozgrywki piłkarskie drużyny seniorów LZS VICTORIA sezon jesień/zima 2016

22.100,00 zł

5.

UKS „ Kopernik”
przy ZS w
Czernikowie

Bieg po formę

5.600,00 zł

6.

UKS Piątka w Osówce

Akademia Młodych Talentów z Osówki

6.000,00 zł

Razem

70.000,00 zł
HK
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Magiczna sobota

W

dniu 20 lutego odbył się magiczny koncert Eli Dębskiej,
poprzedzony występem Doroty Bułakowskiej (akompaniowali Artur Grudziński z żoną). Ktoś miło dla nas
określił przedsięwzięcie jako spotkanie przedstawicieli Europejskiej Stolicy Kultury (goście przybyli z Wrocławia) z przedstawicielami lokalnej stolicy kulturalnej, za jaką uznano Czernikowo.
Duch Leonarda Cohena był wszechobecny - wszystko za
sprawą energetycznych, przejmujących wykonań artystki. Wieloletnia interpretatorka jego pieśni zaśpiewała też kilka utworów z repertuaru Janis Joplin oraz piosenek własnego autorstwa,
równie gorąco przyjętych. Jej charyzmę wspierał niesamowity
skrzypek i gitarzysta Viktor Kuznetsov, uczestnik i laureat wielu
konkursów muzyki poważnej. Jako „cudowne dziecko skrzypiec”
zadebiutował w wieku 5 lat, a pierwszą płytę nagrał w wieku lat
trzynastu. Temperamenty Viktora i Eli subtelnie tonował basista
Andrzej Stagraczyński.
Cóż to był za koncert…. Ożywiły się nawet niegdysiejsze
„dzieci kwiaty” - na bis zespół zagrał w eksperymentalnym, powstałym ad hoc składzie (dołączyli D. Bułakowska - flet i D. Janiszewski - gitara i wokal). Po koncercie odbyło się kilkugodzinne
jam session z udziałem zespołu i gości - dołączył Andrzej Mielniczuk, którego o mały włos do powrotu do gry namówiłby Viktor.
Jak stwierdził: „Muzyka, instrumenty są zazdrosne; nie znoszą
konkurencji. To hobby, pasja dla ludzi wolnych”.
Spotkanie było też okazją do wręczenia Tomaszowi Dąbrowskiemu, zwycięzcy finałowej licytacji na balu WOŚP, złotych kolczyków.
Podziękowania za pomoc w organizacji koncertu składamy na
ręce Jana Bieńkowskiego (Restauracja Hotel Da Vinci), Starosty Toruńskiego Mirosława Graczyka, Wójta Gminy Czernikowo
Zdzisława Gawrońskiego, Dyrektora SP w Czernikowie Dariusza
Chrobaka, Dariusza Janiszewskiego, Andrzeja Mielniczuka, Marioli Wasilewskiej, Grzegorza Wasilewskiego.
PB

Złote gody

Parafialny Zespół
Charytatywny zawsze aktywny!

K

oniec 2015 roku był bardzo pracowity dla członków czernikowskiego Parafialnego Zespołu Charytatywnego, ponieważ przed samą
Wigilią mieli oni do rozwiezienia ponad 60 paczek przygotowanych
dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
W dniach 25-29 stycznia w salce parafialnej zorganizowane zostały
,,Ferie z Bogiem". Uczestniczyło w nich 16 dzieci, nad bezpieczeństwem
których czuwali posiadający odpowiednie uprawnienia wychowawcy oraz
wolontariusze. Odbywały się m.in. zajęcia plastyczne, prace zręcznościowe, konkursy, gry planszowe oraz quizy łączące rozrywkę z edukacją. Najmłodsi mieli wypełniony czas, a dzięki Marcie Nowickiej otrzymali darmowe wejście do sali zabaw Bajkolandia.
Ferie zakończyliśmy zabawą choinkową dla dzieci z parafii. Tradycyjnie
rozpoczęliśmy ją Mszą Świętą oraz rodzinnym koncertem kolęd w kościele. W świetlicy wiejskiej odbyła się zabawa połączona z konkursami dla
dzieci i dorosłych. Do tańca przygrywał Jacek Sadowski. W trakcie imprezy wręczono podziękowania za udział w akcji „Czyż–Nie warto zostać Św.
Mikołajem w gminie Czernikowo”. Odwiedził nas także Św. Mikołaj, który
wszystkim grzecznym dzieciom wręczył paczki pełne słodyczy.
24 stycznia kolejny raz do Czernikowa przyjechał krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Bydgoszczy. Tym razem krew oddały 54
osoby. Z każdą kolejną akcją pojawiają się nowi krwiodawcy, co bardzo nas
cieszy. Zespół Charytatywny organizuje również konkurs plastyczny dla
dzieci i młodzieży z terenu gmin Czernikowo, Ciechocin, Kikół, Obrowo
oraz Zbójno „Gdy dorosnę będę oddawał krew”.
NA SZCZĘŚLIWĄ, 13 AKCJĘ POBORU KRWI ZAPRASZAMY
10 KWIETNIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNIKOWIE
Za pomoc w realizacji wszystkich działań serdecznie dziękujemy sponsorom, ludziom dobrej woli, dyrektorom oraz nauczycielom szkół, wolontariuszom i wszystkim, którzy nas wspierają.
RR

W

dniu 15 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Czernikowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale przyznawane
są parom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Na wniosek Wójta Gminy Czernikowo, po spełnieniu wszystkich wymaganych przepisami procedur, Prezydent Andrzej Duda przyznał medale dla
9 par. W zorganizowanym spotkaniu wzięło udział pięć małżeństw:
• Anna i Roman Balina z Czernikowa
• Wanda i Kazimierz Bruzdowscy z Mazowsza
• Jadwiga i Roman Dykowscy z Czernikowa
• Jadwiga i Zbigniew Gruszka z Witowęża
• Jadwiga i Bogumił Rutkowscy ze Szkleńca
Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński.
W uroczystości udział wzięła również Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Padlewska.
MO
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Walne zebranie członków
KW Czernikowo

W

dniu 28 lutego 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Czernikowie odbyło się walne
zebranie członków Koła Wędkarskiego w Czernikowie, podczas którego uhonorowano wieloletnią działalność w strukturach wędkarstwa Gminy Czernikowo Jerzego Kuczyńskiego i Eugeniusza Klugiewicza.
Ponadto ustalono terminarz gminnych zawodów wędkarskich w rozpoczynającym się
sezonie, który prezentujemy poniżej.

Data
1 maja
3 maja
15 maja
12 czerwca
10 lipca
17 lipca
24 lipca
9 sierpnia
21 sierpnia
4 września
11 września
18 września
24 września

Rodzaj zawodów
spławikowe
(juniorzy)
spławikowogruntowe
spinningowe
spławikowe
spławikowe
(juniorzy)
spinningowe
spławikowe
spławikowogruntowe
gruntowe
spławikowogruntowe
spławikowe
(juniorzy)
spinningowe

Akwen

Godz.
rozpoczęcia

staw gminny

8:00

staw gminny

7:00

Wisła
jezioro Szańce

6:00
6:00

staw gminny

8:00

jezioro Steklin
jezioro Sumin
staw pryw.
Dąbrówka
jezioro Konotopie

6:00
6:00

staw gminny

6:00

staw gminny

8:00

jezioro Steklin
zakończenie sezonu

6:00
6:00

6:00
AS, PP

Gminne eliminacje do Powiatowego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

S

zkoła Podstawowa w Steklinie była areną zmagań
gminnych eliminacji do Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", które
odbyły się 20 lutego 2016 r.
W kategorii szkół podstawowych do turnieju przystąpili Wiktoria Traczykowska, Inez Biernat oraz Patryk Tejza; w kategorii gimnazjum - Bernadeta Marchlewska oraz
Angelika Wnuczyńska, natomiast szkoły ponadgimnazjalne reprezentowali Paulina Lubowicz i Bartosz Machtylski.
Turniej składał się z dwóch części: testu pisemnego oraz
odpowiedzi ustnej, do której przechodziło dwoje uczestników z każdej kategorii wiekowej. Po dość długich zmaganiach oraz zsumowaniu wyników wyłoniono zwycięzców,
którzy reprezentowali Gminę Czernikowo na szczeblu powiatowym 11 marca w Grębocinie. Byli to Wiktoria Traczykowska, Bernadeta Marchlewska oraz Bartosz Machtylski. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale
i dyplomy.
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Echa GimLo

D

rużyna czernikowskich gimnazjalistów zajęła III miejsce w I etapie
międzyszkolnego konkursu „Czytam
i znam” organizowanego pod honorowym
patronatem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Patrycja Murawska, Patryk Kotkiewicz i Oliwia Kwiatkowska pokonali ponad
20 drużyn, wykazując się znajomością treści
znacznie wykraczających poza program nauczania języka polskiego w gimnazjum. Do
sukcesu naszej trójki przyczyniła się systematyczna i solidna praca na zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych przez Marzennę
Daszkowską.
W ramach działalności autorskiego programu koła chemicznego „Zobaczyć, wykonać i zrozumieć” w lutym odbyły się dwa
wyjazdy edukacyjne. 12 lutego klasa II LO
o profilu pożarniczym oraz uczniowie realizujący projekt edukacyjny „Czy alchemicy
byli chemikami?” obserwowali pracę laboratorium chemicznego w Stacji Uzdatniania
Wody w Lubiczu. Poznali metody badania
wody pitnej i oznaczania mętności wody za
pomocą nefelometru. Poznali pracę spektrofotometru, pH-metru, konduktometru,
spektrometru absorpcji atomowej. Dodatkowo grupa projektowa przeprowadziła
wywiad z kierownikiem laboratorium Marzeną Rumińską. 26 lutego 2016r. uczniowie
uczestniczyli w interaktywnej lekcji przyrodniczej w „EKOKID” Sortowni Odpadów MPO w Toruniu. Uczestnicy poznali zasady
segregacji odpadów i racjonalnego użytkowania środowiska. Obejrzeli film edukacyjny oraz wykonali zadania warsztatowe przy
użyciu tabletów.
Sukcesy sportowe uczniów Zespołu Szkół
GIMNAZJUM
• II miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Toruńskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców (Maciej Kubik, Tomasz Kasiński, Szymon Kasiński);
• III miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Toruńskiego w Tenisie Stołowym Chłopców

(Jan Piwnicki);
• III miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Toruńskiego w Piłce Nożnej Halowej Chłopców.
LICEUM
• III miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Toruńskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt
i Chłopców
• III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Toruńskiego w Koszykówce Dziewcząt
i Chłopców.
Tradycyjnie na sto dni przed maturą - 16
stycznia - odbył się długo wyczekiwany Bal
Studniówkowy. Uroczystość rozpoczęły staropolski polonez, wspólny toast oraz podziękowania wójtowi, dyrekcji szkoły, nauczycielom, pracownikom obsługi szkoły oraz
rodzicom. Gości rozbawił brawurowo zaprezentowany pokaz studniówkowy, w którym
uczniowie pochwalili się swoimi talentami

wokalnymi, tanecznymi i aktorskimi. Niezapomnianym przeżyciem artystycznym był
również występ kabaretowej Mariolki.
Przyszli maturzyści bawili się wraz z zaproszonymi gośćmi do późnych godzin nocnych, rozpoczynając odliczanie do najważniejszego egzaminu w ich życiu.
19 lutego 2016 r. odbył się Finał I Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego „ENGLISH FREAK”. Celem konkursu było nie
tylko sprawdzenie umiejętności językowych
uczniów, ale również popularyzowanie nauki języka angielskiego, kultury krajów anglojęzycznych oraz wzmacnianie motywacji
do samokształcenia. Uczestnicy zmagań
musieli sprostać pytaniom o różnym stopniu
trudności w zakresie trzech kategorii językowych: słownictwa, gramatyki oraz elementów kulturoznawstwa. Szkolnym mistrzem
języka angielskiego został Kacper Krasiński.
W gronie laureatów znaleźli się Zuzanna Kamińska, Adrian Zatorski oraz Julia Wasilewska.
25 lutego 2016 roku odbył się szkolny
konkurs poświęcony pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. Trudny temat nie zniechęcił
uczniów. Pierwsze miejsce z taką samą ilością punktów zajęli Angelika Wnuczyńska
oraz Jakub Górzyński; miejsce drugie wywalczyła Julia Wróblewska natomiast trzecią
pozycję zajął Jan Piwnicki.
1 marca odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu historycznego oraz plastycznego o „Żołnierzach Niezłomnych”.
W obecności wójta gminy Czernikowo, dyrektora szkoły oraz przedstawicieli Związku
Jaszczurczego dokonano wręczenia nagród
laureatom konkursów. Podziękowania należą się Związkowi Jaszczurczemu z Czernikowa, który ufundował nagrody dla uczestników, oraz organizatorom konkursu – M.
Chrobak i T. Różewickiemu.
ZS
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Czas podsumowań u Przyjaciół Mazowsza

P

aradoksalnie to styczeń, a nie grudzień, był miesiącem podsumowań w Stowarzyszeniu Przyjaciół Mazowsza „Nasz Czas”.
W godzinach popołudniowych 26 stycznia 2016 r. odbyło się
walne zebranie członków Stowarzyszenia z gościnnym udziałem
Wójta Gminy Czernikowo Zdzisława Gawrońskiego oraz Przewodniczącej Rady Gminy Jadwigi Padlewskiej.
Na początku zebrania Przewodnicząca Sylwia Radlak-Ziółkowska
podsumowała pracę organizacji – między innymi pomoc podczas
Dożynek Parafialnych, organizację Orszaku Trzech Króli, bal rocznicowy oraz pomoc w dekorowaniu kościoła parafialnego na święta
Bożego Narodzenia. Następnie głos zabrał Skarbnik Przemysław Pujer, przedstawiając sprawozdanie finansowe. Podczas zebrania doszło
do zmian personalnych w zarządzie – ze stanowiska zrezygnowała
Sylwia Radlak-Ziółkowska, w której miejsce większością głosów wybrano Annę Kopaczewską. Jednocześnie zastępcą Przewodniczącej
została Ewa Szendel. Po części oficjalnej miał miejsce okolicznościowy poczęstunek oraz uroczyste pokrojenie rocznicowego tortu.
A jakie są plany Stowarzyszenia na następny rok? Już 30 stycznia

W

odbył się kolejny bal, który przyciągnął dużą liczbę imprezowiczów.
Odbyły się już także warsztaty zdobienia jajek styropianowych metodą wstążkową oraz qullingu. Członkowie dbają również o kulturę
fizyczną i co tydzień intensywnie trenują piłkę siatkową. W planach
jest spotkanie z okazji Dnia Kobiet, organizacja festynu, Dożynek
Parafialnych oraz inne akcje, mające na celu aktywizowanie lokalnej
społeczności. Rok 2016 w Mazowszu zapowiada się bardzo ciekawie.
JW

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej

dniu 18 stycznia
2016 r. świętowaliśmy przejście na
emeryturę wieloletniej dyrektor placówki, Marianny
Podgórskiej. Śmiech mieszał
się ze łzami, było dostojnie
i nastrojowo. W programie
uczestniczyły dzieci z Przedszkola Publicznego, Szkoły
Podstawowej w Czernikowie,
nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia "Czyż-nie" i przyjaciele. Wydarzenie było niespodzianką dla benefisantki;
mamy nadzieję, że te chwile
zapamięta na długie lata.
Od Nowego Roku powróciły, realizowane z przedszkolakami, Bajkowe Poranki. Na
pierwszym spotkaniu dzieci
uczyły Kosmitę dobrych ma-

nier i zasad wychowania. Po
raz pierwszy światło dzienne
ujrzał także Teatrzyk Małego
Widza (kukiełki i scenogra-

fia wykonane przez bibliotekarki). Po przedstawieniu
o Czerwonym Kapturku dzieci wykonały bajkową postać

techniką origami. Podczas zajęć towarzyszyła nam muzyka.
MS
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Co nowego w Makowiskach?

U

czniowie Szkoły Podstawowej w Makowiskach dobrze wiedzą, że podróże
kształcą, toteż bardzo chętnie korzystają z każdej okazji do wyjazdu. W grudniu
dzieci z oddziału przedszkolnego oraz z klasy
I odwiedziły Baj Pomorski w Toruniu, gdzie
obejrzały spektakl „Przypadki Bonifacego
Trąbki”. Spektakl uświadomił dzieciom znaczenie badań lekarskich w trosce o zdrowie.
W lutym uczniowie odwiedzili największą
w Polsce elektrownię słoneczną w Wygodzie.
Pracownicy w przystępny sposób, poprzez
różnorodne pokazy, przekazali informacje
na temat funkcjonowania elektrowni słonecznej, wodnej i wiatrowej.
Grudzień to czas przygotowań świątecznych, w związku z czym uczniowie z klas
młodszych przygotowali bożonarodzeniowy
montaż słowno-muzyczny, który stanowił
wprowadzenie w świąteczną atmosferę. Charakterystyczna scenografia oraz piękny śpiew
dostarczył wielu wzruszeń, także rodzicom,
którzy zawsze chętnie oglądają swoje pociechy na szkolnej scenie. Niecodziennym wydarzeniem było pieczenie pierniczków bożonarodzeniowych przez dzieci z oddziału
przedszkolnego.
W styczniu, tuż przed feriami, dzieci
wraz z rodzicami bawiły się podczas szkolnej
choinki noworocznej. W tym roku zebrani
po raz kolejny uczestniczyli w pląsach przy
muzyce oraz konkursach zorganizowanych
przez Zespół Teatralny Grupy T. Miło spędzano czas w kawiarence, gdzie serwowano
kawę i słodkie wypieki. Na zakończenie zabawy św. Mikołaj rozdał dzieciom słodkie
upominki. Serdeczne podziękowania należą
się Radzie Rodziców, Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowiskach, Stowarzyszeniu „Razem łatwiej” oraz Kornelii i Jackowi Buczkowskim za aktywne wsparcie tegorocznej
zabawy choinkowej.
W lutym dzieci z oddziału przedszkolnego oraz z klasy I przygotowały uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Najmłodsi
zaprezentowali gościom ciekawy program
artystyczny. Z tej okazji przygotowały także
miłe niespodzianki, które wręczyły bliskim.

Wielu z nich nie kryło wzruszenia podczas
występu maluchów.
W ramach programu „Książki naszych
marzeń” uczniowie z klas IV-V uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych. Celem zajęć
była popularyzacja i promocja czytelnictwa
wśród uczniów. W lutym odbyło się także
uroczyste pasowanie na czytelnika najmłodszych uczniów szkoły. Dzieci z radością
uczestniczyły w zajęciach, z dumą odebrały
dyplom pasowania, następnie po raz pierwszy wypożyczyły książki ze szkolnej biblioteki. Obiecały korzystać z księgozbioru systematycznie.
W tym roku uczestniczyliśmy w kolejnym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, tym razem pod hasłem „Mierzymy
wysoko”. Serca uczniów oraz całej społeczności lokalnej były jak zawsze bardzo gorące.
Uczniowie bardzo licznie i aktywnie wzięli udział w loterii fantowej. Wolontariusze
dzielnie zachęcali do składania darów, a licytacja gadżetów, prowadzona przez starostę
toruńskiego Mirosława Graczyka, dostarczyła wielu pozytywnych emocji. Dzięki stowa-

rzyszeniu „Razem łatwiej” na terenie szkoły
funkcjonowała kawiarenka. Puszki wypełniły się po brzegi, a zebrana kwota znów
przerosła nasze oczekiwania - w tym roku
zebraliśmy 5 tys. złotych. Serdecznie dziękujemy wszystkim za hojność i wrażliwość na
potrzeby innych.
Wielu naszych wychowanków w czasie
ferii zimowych pozostawało w miejscu zamieszkania, w związku z czym zorganizowaliśmy im aktywny wypoczynek w szkole.
Uczniom udostępniony został stół bilardowy,
pracownia komputerowa oraz sprzęt sportowy. Pogoda dopisała, toteż dzieci korzystały z uciech zimy na świeżym powietrzu,
a przy okazji dokarmiały zziębnięte i głodne
ptaki. W tych dniach nie zabrakło też słodkich niespodzianek. Serdecznie dziękujemy
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dofinansowanie,
dzięki któremu szkoła mogła zorganizować
uczniom tegoroczne ferie.
HG, AL

Sukces SETBOLA

S

etbol Czernikowo, który
rywalizuje w siatkarskich
rozgrywkach od 25 lat,
osiągnął w tym roku kolejny
sukces.
Zespół, do którego składu
powrócili siatkarze starszego
pokolenia, występując bez zawodników zrzeszonych w zespołach ligowych, zajął III miejsce w Lipnowskiej Amatorskiej
Lidze Siatkówki. W skład drużyny weszli: G. Grzywiński, D.
Janiszewski, T. Lewandowski, D.
Chrobak, B. Duszyński, R. Świątecki, M. Wiśniewski, J. Makowski., A. Drzażdżewski.
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„Zimowisko 2016” w Osówce

W

dniach od 18-20 stycznia na terenie Szkoły Podstawowej im. T.
Halika w Osówce nauczyciele (R.
Ałtyn, J. Malinowska i Z. Stawicka) zorganizowali zimowisko dla dzieci z klas IV-VI.
W poniedziałek wyruszyliśmy na wycieczkę
autokarową do Wieńca-Zdroju. W ramach
tego pobytu skorzystaliśmy z atrakcji basenowych, graliśmy w kręgle. Po rozpakowaniu rzeczy osobistych w prowizorycznych
sypialniach, które stanowiły sale lekcyjne,

odbył się trening piłki nożnej UKS ,,Piątki”,
przeprowadzony przez trenera Zbigniewa
Zajączkowskiego. Po kolacji podopieczni
poświęcili się grom i zabawom planszowym
oraz rozgrywkom tenisowym.
Następnego dnia, po samodzielnie przygotowanym śniadaniu, pojechaliśmy do Torunia. Byliśmy na lodowisku, w pizzerii oraz
na basenie w Wielkiej Nieszawce. Po obiedzie, piłkarskim treningu i kolacji kibicowaliśmy polskim szczypiornistom w meczu

z Francją.
W środę odbyło się generalne sprzątanie
pomieszczeń, graliśmy i bawiliśmy się na sali
gimnastycznej, a po obfitym obiedzie uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, ufundowane przez Wójta Zdzisława Gawrońskiego.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim osobom, które pomogły przy organizacji
przedsięwzięcia.
RA, JM, ZS

Co słychać w Szkole Podstawowej
im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie?

W

tym roku obchodzimy 85. rocznicę
urodzin naszego patrona, którą już
uczciliśmy styczniowym „Pokazem Talentów dla Krzysia”. Były występy wokalne, ruchowe, muzyczne, pokaz kickboxingu, pokazy plastyczne. Jesteśmy w trakcie
realizacji gminnego konkursu plastycznego
„Bacz na wers”- ilustracji fragmentu wiersza
poety, eliminacji do konkursu recytatorskiego „Znów wędrujemy ciepłym krajem” oraz
literackiego i poetyckiego „Rzeczy Niepokój”.
Dla DH im. Ziemi Dobrzyńskiej, DH
Szarych Szeregów i gromady harcerskiej
Słoneczko wygospodarowaliśmy harcówkę,
która mieści się w salce do ćwiczeń korekcyjnych i gimnastycznych. Podczas ewaluacji
kuratoryjnej problemowej bardzo wysoko
oceniono naszą pracę w trzech obszarach:
indywidualizacja pracy z uczniami, analiza
sprawdzianów i realizacja podstawy programowej. Raport jest nadal dostępny na stronie szkoły. Kontrola kuratoryjna dotycząca
funkcjonowania świetlicy, w której przebywa
ponad 120 uczniów, wykazała poprawność
jej funkcjonowania. Ponad 150 uczniów je
dwudaniowe, smaczne posiłki w stołówce.
Nauczyciele szkolą się z Oceniania Kształtującego, neurodydaktyki, komunikacji,
mowy ciała. Rozpoczęliśmy udział w programie Edukacji Kulturalnej z Wojewódzkim
Ośrodkiem Animacji Kultury w Toruniu.
Za działania realizowane z kołem łowieckim Bażant odebraliśmy w lutym nagrody
i dyplomy za I miejsce w okręgu toruńskim
i III miejsce w województwie w programie
„Myśliwi-dzieciom,
dzieci-zwierzętom”.

Uczestniczymy w Sieci CEO i olimpiadzie
przeciw agresji. Podjęliśmy dalsze działania
związane z promocją zdrowia, ruchu, dobrego odżywiania (zmiana żywienia, woda
zamiast napojów, wyjazdy na basen, rajdy rowerowe, piesze wyprawy Wiercipięt),
z edukacją globalną, ekologiczną, regionalną
i w związku z rocznicą 150-lecia szkoły (Apel
Pamięci, konkursy o ziemi dobrzyńskiej,
żołnierzach wyklętych, Toruniu, kolędowanie i chodzenie z Kozą na Ostatki, wyjazdy
do filharmonii, Śpiewająca Polska, występy
teatru 4-5-6, wyjazdy do kina i muzeum).
Dziękujemy rodzicom i uczniom za aktywny udział w akcji „Czyż-nie można zostać
św. Mikołajem w Gminie Czernikowo”. Klasy
nagrodzone zwiedzą Toruń, Lipno i Rypin.
II kategorię szachową i I miejsce w międzywojewódzkich zawodach w szachy zajęła
mistrzyni powiatu (indywidualnie i z drużyną SP) Kornelia Sivickis. Dwie drużyny
włączyły się w rywalizację w ramach międzynarodowych zawodów Odysei Umysłu.
Nagrodę w powiatowym konkursie „Mieszkam w ciekawym miejscu” zdobył Filip
Chlebowski (wyróżnienia W. Mąkólski, A.
Auguścińska, L. Gąsiewicz).
W grudniu w Starostwie Powiatowym
w Toruniu przyznano dyrektorowi D. Chrobakowi tytuł Wolontariusza Roku Powiatu
Toruńskiego. Stowarzyszenie „Czyż-Nie” zajęło I miejsce w konkursie na Najciekawszą
Inicjatywę Społeczną Powiatu Toruńskiego
w 2015 roku. W wielu działaniach Stowarzyszenia brali udział uczniowie.
W nagrodę za I miejsce w konkursie

„Mam na to patent” odbyły się ciekawe
warsztaty dla oddziałów przedszkolnych.
W konkursach przedmiotowych do etapu
rejonowego przeszło piętnastu uczniów - P.
Łukasiewicz i P. Kołaczyński dotarli do finału w konkursie przyrodniczym. Jedenastu
uczniów dostało stypendia za naukę. Chłopcy zostali mistrzami gminy w unihokeju,
mini-piłce nożnej (w powiecie wywalczyli
brąz), w mini-piłce halowej (złoto w powiecie), w biegach sztafetowych (IV miejsce w powiecie), w mini-siatkówce (srebro
w powiecie), w mini-koszykówce. Dziewczęta zwyciężyły w mini-piłce halowej, w mini-koszykówce, mini-siatkówce (IV miejsce
w powiecie). W kickboxingu tytuł mistrza
w ogólnopolskich zawodach zdobyła Natalia
Maćkiewicz.
Odbył się piękny bal choinkowy
„W osiemdziesiąt dni dookoła świata”, połączony z pokazem talentów. Odbyło się
ślubowanie harcerskie zastępu Drwęczanie
z 8. DH. W ferie angliści zorganizowali Noc
z Harrym Potterem w Hogwarcie, były wycieczki na zajęcia plastyczne i wystawy do
Galerii i Ośrodka Twórczości Plastycznej
Dziecka oraz do Muzeum Okręgowego. Zuchy z gromady Słoneczko i z DH im. Szarych
Szeregów miały kulig, a harcerze 8. DH im.
Ziemi Dobrzyńskiej i uczestnicy zimowiska
harcerskiego brali udział w ciekawych zajęciach tanecznych z Arturem Cieciórskim.
Dziękujemy nauczycielom i uczniom za
zaangażowanie, rodzicom za włączenie się
w wiele działań szkoły.		
DCh
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Wieści ze SP w Steklinie

J

uż od dziesięciu lat liczna grupa dzieci ze szkoły
Podstawowej w Steklinie
uczestniczy w zajęciach kółka
plastycznego. Uczniowie wykonują, różnorodnymi technikami, kompozycje płaskie i przestrzenne, które często stosowane
są jako elementy dekoracyjne
korytarza szkolnego. Z dużym
zaangażowaniem tworzą prace
użytkowe, przeznaczone na upominki dla najbliższych z okazji
świąt kalendarzowych. Kolejny
raz wykonaliśmy barwną oprawę plastyczną szkolnej akcji
,,Śniadanie daje moc” – owoce
i warzywa malowane plasteliną i w formie witrażowej oraz
plakaty (collage) propagujące
pozytywne właściwości śniadania. Braliśmy udział w VII Edycji Konkursu Plastycznego pn.
,,Mieszkam w ciekawym miejscu
– bajki i legendy powiatu toruńskiego”, organizowanego przez
Starostwo Powiatowe w Toruniu.
Paweł Cymerman, uczeń klasy
III, zdobył wyróżnienie w gminnym konkursie ,,Kompostujesz!
Zyskujesz!”. Wszystkie materiały
do wykonywania ,,małych dzieł”
dzieci otrzymują od nauczyciela,
a kupowane są ze środków finansowych pozyskanych z Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W ostatnią sobotę przed feriami cała społeczność szkolna
oraz rodzice i bliscy bawili się na
szkolnej zabawie karnawałowej,
którą zainicjował ,,Teatr za kulisami”. Uczniowie klas młodszych
wcielili się w role postaci bajkowych. Klasa I wystawiła przedstawienie pt. Karnawał, klasa
II – humorystyczną adaptację
kilku bajek pt. Nie ma tego złego, a klasa III - Śpiącą królewnę.
Rodzice dzieci oddziału przed-

szkolnego, wraz z dyrektorem
szkoły, ruchem, mimiką i pomysłowym kostiumem, w rytmie
dobranej muzyki, zilustrowali
czytany przez lektora wiersz Juliana Tuwima Rzepka. W trakcie
zabawy wybrano najciekawsze
stroje kostiumowe. Zwieńczeniem balu była wizyta św. Mikołaja, który wręczył dzieciom
słodkie prezenty, ufundowane

Również w grudniu, uczniowie
klas I-III wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu. Poprzez
różne formy aktywności utrwalali zasady poruszania się po
drogach oraz znajomość znaków
drogowych.
Tradycją stały się warsztaty
teatralne i przyrodnicze. Ferie

przez Radę Rodziców. Wszyscy
uczestnicy zabawy, chętnie odwiedzali stołówkę szkolną, gdzie
mogli zakupić różne słodkości.
Wielu rodziców integrowało się
późnym wieczorem na zabawie
tanecznej dla dorosłych.
Dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I uczestniczyli w warsztatach ozdób świątecznych w Muzeum Ziemi
Dobrzyńskiej we Włocławku,
gdzie poznały zwyczaje i tradycje regionu oraz uczyły się wykonywania ozdób choinkowych.

to doskonały czas na wzbogacenie, udoskonalenie i rozwijanie
różnych umiejętności uczniów.
Od września dzieci z klas IV-VI cyklicznie wzbogacają swoją
wiedzę teatralną poprzez udział
w warsztatach, organizowanie przedstawień oraz wyjazdy do teatru. W czasie ferii na
zajęciach z edukacji teatralnej
uczniowie doskonalili umiejętność gry zespołowej, zdolność
czujnego słuchania i reagowania
na akcje partnerów scenicznych.
Uczyli się swobody scenicznej,

wykorzystywali proste przybory
szkolne jako rekwizyty. Uczniowie przygotowali scenki dramowe pt. Bezpieczne ferie. Dało to
początek stworzenia metaplanu,
na którym zespoły zaprezentowały pomysły bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Warsztaty
pozwoliły także uwolnić u dzieci
kreatywną energię, rozbudzić
wyobraźnię i twórcze myślenie.
Warsztaty przyrodnicze poruszyły tematykę wulkanów. Na
początku odbyła się projekcja
filmu, który pozwolił uczniom
zaznajomić się z terminologią . Potem była żmudna praca
z mapą. Dzieci obejrzały amatorskie nagranie przedstawiające erupcję sycylijskiej Etny.
Rozwiązywały zagadki związane
z hasłami o wulkanach i oglądały skały wulkaniczne. Na zakończenie wykonaliśmy własne
erupcje wulkaniczne, zapoznając
się z możliwościami połączenia
octu i sody kuchennej.
W tym roku kładziemy nacisk na podniesienie poziomu
czytelnictwa w naszej placówce.
Włączamy się w różne akcje,
na których promujemy ciekawe książki. Aktyw biblioteczny
systematycznie organizuje apele poświęcone pisarzom i poetom z okazji przypadających
rocznic. Przeprowadza konkursy
na Mistrza Głośnego Czytania,
bierzemy udział w Narodowym
Czytaniu. W lutym uczciliśmy
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Przedstawiliśmy
montaż słowno-muzyczny pt.
Książka przed sądem. Dyrektor
biblioteki Marianna Podgórska
poprowadziła ćwiczenia językowe z wykorzystaniem różnych
słowników. Podziękowaliśmy jej
za wieloletnią współpracę i promocję czytelnictwa wśród naszych uczniów.
8 grudnia 2015 r. w Ośrodku
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
„Tratwa” w Steklinku wystawiliśmy jasełka Mały pastuszek
i wielki rozbójnik. Jak zwykle zostaliśmy miło przyjęci. Uczniowie klas IV- VI zaprezentowali
przedstawienie bożonarodzeniowe w szkole oraz w kościele parafialnym w Czernikowie 17 stycznia. W grudniu włączyliśmy się
w akcję „Czyż – Nie warto zostać
św. Mikołajem w gminie Czernikowo”. Zebrane pieniążki ze
sprzedaży ozdób świątecznych,
maskotek, ciasta i pierników
przekazaliśmy Czernikowskiemu Stowarzyszeniu „Czyż-Nie”.
Od 2 marca rozpoczęliśmy akcję
zbierania funduszy na leczenie
chorej na białaczkę małej Lenki.
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Z życia Szkoły Podstawowej
w Mazowszu

W

dniach 14-21 grudnia
w Szkole Podstawowej
w Mazowszu zorganizowana została piąta edycja akcji
pomocy bezdomnym zwierzętom ze schroniska w Toruniu
„Podaj łapę!”. Jej organizatorem
niezmiennie jest Robert Szwajkowski. Łącznie w akcji udział
wzięło 47 osób, co stanowi prawie połowę uczniów naszej
szkoły. W przedsięwzięcie włączyli się nauczyciele i pracownicy szkoły. Zebrano i przekazano
do schroniska: 46,6 kg karmy
suchej, 21,3 kg karmy mokrej,
1,8 kg ryżu, 7,1 kg makaronu,
kaszę, płatki owsiane, przysmak
Rodeo. pięć ręczników, koc i kołdrę. Wszystkim ofiarodawcom
bardzo dziękujemy.
22 grudnia minionego roku
odbyły się pełne wrażeń warsztaty wypieku pierników, połączone z lekcją historii. Prowadzący - animatorzy, przewodnicy
turystyczni i piloci wycieczek
zarazem - w średniowiecznych
strojach wzbudzali ogromne zainteresowanie, toteż godzinne
zajęcia z każdą grupą wydawały
się za krótkie. Każdy uczestnik
zabrał ze sobą do domu własnoręcznie upieczony piernik
figuralny. Żeby bardziej poczuć
atmosferę Świąt, uczniowie pod
kierunkiem Ewy Suleckiej-Jaskólskiej i Bożeny Pałaszyńskiej
przygotowali śpiewająco świąteczne życzenia, którymi obdarowali szkolną społeczność podczas krótkiego apelu.
Pies może być najlepszym
przyjacielem człowieka, ale może
też stanowić zagrożenie. Tego,
jak się zachowywać, traktować
swego ulubieńca, żeby nie zrobił
nikomu krzywdy, uczniowie dowiedzieli się podczas krótkiego
szkolenia i spotkania z psem "na
żywo". Gość był bardzo przyjaźnie nastawiony do młodej
publiczności, chętnie dawał się
pogłaskać, a nawet przytulać.
Ostatni dzień nauki przed
feriami zakończył się zabawą
choinkowo-karnawałową, przygotowaną we współpracy z Radą
Rodziców. Uczniowie samodzielnie udekorowali salę gimnastyczną, nałożyli maski i kolorowe stroje. Rodzice zadbali
o muzyka, który przygrywał do
tańca, zaprosili też Św. Mikołaja,

który wręczał prezenty i bawił się
z dziećmi. W imieniu szkolnej
społeczności serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, a także
wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły akcję dofinansowania paczek dla uczniów.
Tego samego dnia od rana dzieci
z oddziału przedszkolnego i klas
I-III składały najlepsze życzenia
Babciom i Dziadkom z okazji
zbliżającego się święta.
Krystyna Blonkowska podsumowała grudniową akcję
Góra Grosza, w której udział
biorą wszystkie klasy i oddział
przedszkolny. Na rzecz dzieci
wychowujących się poza własną
rodziną udało się zebrać 275,20
zł, co w przeliczeniu na jednego
ucznia wynosi 2,52 zł. Podziękowania dla wszystkich, którzy dołożyli do skarbonek swój grosik.
Przez kilka lutowych dni zapełniała się powoli "skrzyneczka walentynek", przygotowana
przez samorząd uczniowski. Na
apelu, po krótkiej, zabawnej inscenizacji, adresatom wręczono
kartki z serduszkiem. Niektórzy
wydawali się bardzo zaskoczeni... Wszyscy zostali poczęstowani słodyczami od Rady Rodziców. Krystyna Blonkowska
podsumowała półroczne oszczędzanie. 60 uczniów oszczędza
systematycznie. W każdej klasie
wyłoniono mistrza; Mistrzynią

szkoły została Ola Kuźmińska
(84 wpłaty). Wśród klas najlepszymi zbieraczami okazały się
dzieci z oddziału przedszkolnego. Ewa Sulecka - Jaskólska
wyróżniła
pierwszoklasistów,
którzy uroczyście zostali przyjęci w poczet czytelników szkolnej
biblioteki, wręczając im kolorowe zakładki do książek. Zapraszamy do biblioteki!
Tuż po feriach nasi uczniowie
razem z opiekunami (J. Kuźmiński, R. Osiński i R. Szwajkowski)
mieli możliwość zwiedzenia największej farmy fotowoltaicznej
w Polsce. Zwiedzający spotkali

ekipę "Planety Energii", która zabrała najmłodszych na wyprawę
do fascynującego świata energii
elektrycznej. Można było przetestować gniazdka elektryczne z całego świata, dowiedzieć
się, jak prawidłowo segregować śmieci, oraz wziąć udział
w quizach z nagrodami. Dla
dorosłych wizyta w elektrowni
to także niepowtarzalna okazja poznania z bliska programu
"Planeta Energii" i zasad udziału
w konkursie dla szkół organizowanym przez grupę ENERGA.
MC
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Zimowe miesiące w Przedszkolu
Publicznym w Czernikowie

Z

ima kojarzy się ze stagnacją, monotonią, letargiem - ale nie w Przedszkolu
Publicznym w Czernikowie. Intensywny okres przedświąteczny rozpoczęliśmy
4 grudnia, kiedy to podsumowaliśmy akcję
„Ty też możesz zostać świętym Mikołajem”,
podczas której przedszkolaki przynosiły
zabawki, którymi chciałyby się podzielić
z dziećmi z najuboższych rodzin w gminie
Czernikowo. Zebrane pluszaki i lalki przekazane zostały w Urzędzie Gminy Wójtowi Zdzisławowi Gawrońskiemu. Dzięki
ofiarności naszych podopiecznych uśmiech
z pewnością zagościł na niejednej dziecięcej
buzi.
Tego samego dnia w godzinach popołudniowych udaliśmy się do budynku Centrum
Integracji Kulturalnej, gdzie oglądaliśmy
przedstawienie „W domu u Pani Mikołajowej” w wykonaniu aktorów z teatru MagMa.
Mogliśmy przyglądać się świątecznym porządkom u państwa Mikołajów i temu, jak

Choinka narobiła bałaganu. Na koniec do
domu wrócił strudzony św. Mikołaj i rozdał
wszystkim dzieciom prezenty z okazji zbliżających się Mikołajek. Przedstawienie odbyło
się dzięki wsparciu Teresy i Ryszarda Chlebowskich, Wiesławy i Sławomira Myszkowskich oraz Piotra Wieczyńskiego z Zespołu
Muzycznego HELIOS.
Kolejnym wydarzeniem był tradycyjny
wstęp starszaków na Wigilii Kombatantów
w Urzędzie Gminy. Przedszkolaki zaprezentowały krótkie przedstawienie o tematyce
świątecznej oraz zaśpiewały piosenki i pastorałki, po czym rozdały gościom własnoręcznie wykonane podarunki. Dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami i obdarowane
przez organizatorów wieloma słodkościami.
14 grudnia całe Przedszkole udało się
do Muzeum Piernika w Toruniu. Każdy
z przedszkolaków mógł samodzielnie wyrobić piernikowe ciasto, ułożyć je w foremce,
a upieczone i pięknie zapakowane zabrać do

domu. 18 i 21 grudnia odbyły się grupowe
Wigilie. Dzieci wystawiły krótkie przedstawienia, a następnie zaprosiły na wspólne
kolędowanie przy suto zastawionych stołach.
W niedzielę 10 stycznia starszacy po
żmudnych, wielotygodniowych próbach,
mogli przedstawić swoje aktorskie umiejętności podczas „Jasełek” w kościele parafialnym w Czernikowie. Piękne stroje, podniosła
chwila, zaduma i cudowny występ doprowadziły niejednego widza do łez. W środę
i czwartek 13 i 14 stycznia mury Przedszkola
znów wypełniły się gośćmi. Tym razem byli
to Dziadkowie, ponieważ w tych dniach odbyły się uroczystości właśnie dla nich. Maluchy przedstawiły piękne wiersze i piosenki,
natomiast Starszacy ponownie wystawili „Jasełka”. Po występach dzieci rozdały gościom
prezenty i rozpoczęto słodki poczęstunek.
Gorący okres zakończył bal karnawałowy,
który odbył się 15 stycznia. Dzieci przebrały
się w cudowne stroje - przystrojona sala wypełniła się wróżkami, policjantami, Spidermanami. Podczas balu dzieci tańczyły przy
muzyce oraz brały udział w konkursach i zawodach. Odwiedził nas też św. Mikołaj i rozdał dzieciom prezenty.
Ferie - mimo, że to dla nas okres normalnej pracy - były wytchnieniem. W lutym
wróciliśmy do codzienności. Starszacy znów
przygotowują się do szkoły, a maluchy nadal
rozwijają swoje zdolności i uczą się nowych
rzeczy. Ale nasze przedszkolne życie to nie
tylko uroczystości i wydarzenia. To ciągła
praca dydaktyczno-wychowawcza. Cały
czas poznajemy nowe zawody poprzez wizyty w różnych miejscach pracy. Co tydzień
można nas spotkać w Gminnej Bibliotece
Publicznej, gdzie rozwijamy się językowo
i obcujemy z książką. Braliśmy także udział
w konkursie plastycznym „W pogoni za Bielikiem”, otrzymując wyróżnienie. Aktywne
życie Przedszkola Publicznego można podglądać na naszej stronie facebookowej.
JW
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Co nowego w Niepublicznym
Przedszkolu „Słoneczko”?

a nami pierwszy semestr roku szkolnego
2015/2016. Wiele działo się w naszym przedszkolu w tym okresie. Odbyły się:
Dzień Przedszkolaka, Mikołajki,
spotkanie wigilijne, Dzień Babci
i Dziadka, Walentynki oraz bal
karnawałowy.
Podejmowano
także inne działania, głównie po
to, aby wspomagać dzieci w rozwijaniu ich zdolności.
Dzieci uczestniczą w warsztatach teatralnych, które mają na
celu stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczej działalności
dziecka, uwrażliwienie na piękno słowa mówionego. Biorą też
udział w warsztatach plastycznych, aby rozwijać uzdolnienia
i zainteresowania artystyczne
oraz wrodzone możliwości
twórcze poprzez różnorodne
działania plastyczne. Mają okazję także uczestniczyć w zajęciach z psychologiem, dzięki
którym mogą wiele dowiedzieć
się o swoich emocjach, uczuciach, reakcjach.
Przedszkole daje dzieciom
możliwość prezentacji własnych
umiejętności. Chętnie biorą one
udział w różnorodnych akcjach
i konkursach. Dużym zaangażowaniem dzieci wykazały się
podczas akcji ,,Góra grosza”
oraz ,,Zbieramy baterie”. Przedszkolaki brały także udział
w konkursie ekologicznym Buliba ,,Zrób to sam”, w konkursie
plastycznym ,,Gęś w podróży
po Kujawach i Pomorzu” oraz
w konkursie literackim ,,Czy
znasz te bajki?”.
Nasze przedszkole jest otwarte i chętne do współpracy. Zapraszamy do nas ciekawe osoby,

S

które przybliżają nam swoje pasje, zainteresowania, opowiadają
o swojej pracy w ramach akcji
„Spotkanie z ciekawą osobą z sąsiedztwa”.
Co miesiąc w przedszkolu
mamy kolorowy dzień, „sponsorowany” przez jedną barwę.
Był już dzień czerwony, pomarańczowy, fioletowy, biały i niebieski. Cyklicznie odwiedzają
nas rodzice, którzy w ramach
akcji ,,Czytamy naszym dzieciom” przybliżają przedszkolakom świat literatury. Dzieci
mają możliwość uczestniczenia
w przedstawieniach teatralnych
- sztuki wystawiają nauczyciele i rodzice, zapraszane są także
profesjonalne grupy teatralne.
Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom za wszelkie inicjatywy i pomoc. Dzięki wsparciu
naszych przedsięwzięć uśmiech
na twarzach dzieci może gościć

każdego dnia. Więcej informacji na temat realizowanych
przez nas przedsięwzięć można

znaleźć na stronie internetowej
www.sloneczko-przedszkole.
com oraz na facebooku.
IL

Czyż-Nie zaprasza do Włęcza

towarzyszenie „Czyż-nie” za próbę reaktywowania obyczajów
ludowych na ziemi dobrzyńskiej na bazie ratowania chaty we
Włęczu otrzymało już nagrodę „Rodzynki z Pozarządówki”,
nagrodę na najciekawszą inicjatywę społeczną powiatu toruńskiego
oraz nagrodę Wolontariusza Roku.
Po weselu dobrzyńskim (www.ziemiadobrzynska.pl) w tym roku
przedstawialiśmy kolejny raz Dziady i obyczaje kolędnicze we Włęczu oraz reaktywowaliśmy obyczaje zapustowe.
Grupa artystyczna Czyż-nie wraz z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
w Rypinie oraz Tak Trzeba zaprasza do Włęcza w dniu 29 marca na
godzinę 14:30 na pokaz obyczajów zapustowych, półpostnych, wielkopostnych oraz wielkanocnych. Wystarczy ubiór ludowy i gościniec. Zapraszamy!
DCh
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III Gminny
Turniej Piłki
Halowej MDP

W

sobotni, słoneczny poranek 27 lutego
2016 roku młodzi druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych działających na
terenie Gminy Czernikowo przystąpili do gminnych rozgrywek halowej piłki nożnej. Turniej rozegrano w trzech kategoriach wiekowych: szkół
podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na drużyny dziewczęce
i chłopięce. Młodzi strażacy wykazali się wysokimi umiejętnościami piłkarskimi, z zamiłowaniem
i pasją rozgrywając każdy mecz.
W turnieju łącznie wzięło udział 11 drużyn,
które reprezentowały Gminę Czernikowo 13 marca w Brodnicy na VI Wojewódzkim Turnieju Piłki
Halowej MDP. Zawody okazały się wielkim sukcesem naszych zespołów. Triumfowali uczęszczający
do szkół ponadgimnazjalnych młodzi druhowie
z Osówki oraz w kategorii szkół podstawowych
dziewczęta z MDP Czernikowo, które w finale
pokonały drużynę MDP Osówka. Rówieśnicy
dziewczynek (MDP Steklin) zdobyli srebrne medale, podobnie jak uczennice szkół ponadgimnazjalnych zrzeszone w jednostce steklińskiej. Gimnazjaliści zajęli trzecią, a gimnazjalistki – drugą
lokatę.
Bycie strażakiem to nie tylko gaszenie pożarów, ale również pogłębianie umiejętności, rozwijanie zamiłowań, szerzenie ducha fair-play, współpraca, współzawodnictwo, nauka samodyscypliny
i samoorganizacji. Wszystkim serdecznie dziękujemy!
ES

Fotowoltaika bez
tajemnic

W

dniach 4-5 lutego 2016 roku w elektrowni słonecznej
w Wygodzie odbyły się dni otwarte. Była to niepowtarzalna
okazja ku temu, by uczniowie kujawsko-pomorskich szkół,
mieszkańcy gminy, powiatu i województwa oraz wszyscy zainteresowani na własne oczy zobaczyli największą w Polsce elektrownię
fotowoltaiczną.
Inwestycja, zrealizowana przez Grupę Energa, to niemal 16 tys.
paneli słonecznych na powierzchni ponad 24 tys. metrów kwadratowych, które rocznie wyprodukować mogą nawet 3,5 tys. MWh
prądu. W ramach Dni Otwartych zorganizowano pokazy eksperymentalne, zainteresowanym przedstawiono mnóstwo ciekawostek
na temat prądu i jego historii, odnawialnych źródeł energii oraz
oszczędności energetycznej.
Farma, która jest w stanie zaspokoić potrzeby około 1600 gospodarstw domowych, powstała w ramach projektu Smart Toruń,
wdrażającego innowacyjne rozwiązania w zakresie inteligentnych
sieci energetycznych, takich jak modernizacja sieci dystrybucyjnej,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, system inteligentnego
oświetlenia drogowego oraz inteligentne sieci domowe.
PP, WFOŚiGW
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Ferie Zimowe w gminie Czernikowo

Złote Gody

