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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia  niosą ze sobą wiele 
radości oraz plany na nadchodzący, Nowy Rok. W tych wyjąt-
kowych dniach wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzymy 

chwil wypełnionych miłością i rodzinną atmosferą,  pełnych 
spokoju i odpoczynku.  Niech ten szczególny okres będzie dla 

Państwa czasem radości dzielonej z najbliższymi.

Wójt Gminy Czernikowo Przewodnicząca Rady Gminy
Zdzisław Gawroński Jadwiga Padlewska

oraz radni i pracownicy 
Urzędu Gminy Czernikowo
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W zakresie pozyskiwania środków 
w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 

Gmina Czernikowo aktywna była na prze-
strzeni całego okresu jego funkcjonowania. 
W miejsce popularnych „schetynówek” 
wprowadzono Program Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2020, co nie wpłynęło jednak na 
naszą skuteczność w aplikowaniu o środki. 
Z przyjemnością możemy Państwa poinfor-
mować, że tegoroczny projekt „Przebudowa 
drogi gminnej Nr 101119C w m. Steklinek 
i Jackowo” okazał się kolejnym infrastruk-
turalnym sukcesem gminy – nasz wniosek 
zajął drugie miejsce na opublikowanej przez 
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, liczącej 
73 pozycje liście rankingowej.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła  
1 190 940 zł, z czego 306 800 zł pokryte zo-
stanie ze środków Powiatu Toruńskiego, 
a 288 670 zł stanowić będzie wkład własny 
Gminy Czernikowo.  W związku z powyż-
szym dofinansowanie to kwota 595 470 zł.

W ramach zadania przebudowywany zo-
stanie odcinek drogowy o długości 1299,78 
mb, którego nawierzchnię stanowi obecnie 
żużel i kruszywo wapienne. Gmina Czerni-
kowo poprawi bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego poprzez wykonanie nawierzchni 
z obustronnymi poboczami, zatoką autobu-
sową z peronem i wyposażonym w oświetle-
nie solarne przejściem dla pieszych. Kosztem 
kwalifikowalnym jest także wynagrodzenie 
inspektora nadzoru. Finalizacja zadania pla-
nowana jest na październik przyszłego roku.

Przypomnijmy, że w połowie tego roku 
nastąpiło podpisanie umów pomiędzy Sa-
morządem Województwa Kujawsko-Po-
morskiego a włodarzami jednostek samo-
rządu terytorialnego na realizację projektów 
z zakresu infrastruktury drogowej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2012-2020. Przedsięwzięcie „Przebudo-
wa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz 
Strumykowej z odnogami w miejscowości 
Czernikowo”, na którego realizację finanso-
we wsparcie otrzymała Gmina Czernikowo, 
w znaczącym stopniu usprawni komunika-
cję w miejscowości gminnej. Na realizację 
zadania Gmina Czernikowo pozyskała 1 619 
154,00 zł.

PP

Dobry rok dla gminnych dróg

Po kilku latach posuchy na polu moż-
liwości pozyskania dofinansowania 
w zakresie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków, Gmina Czernikowo 
przystąpi do konkursu obejmującego ope-
racje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020, w myśl którego wy-
budowanych zostać ma sto biologicznych 
oczyszczalni.

Zgodnie z projektem Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania oraz wypłaty pomocy finansowej, 
z możliwości budowy oczyszczalni w ra-
mach PROW wyłączeni zostali mieszkańcy 
terenów aglomeracji, co w przypadku gminy 
Czernikowo oznaczało teren sołectwa Czer-
nikowo. Na podstawie terminu zgłoszenia 
zamiaru przystąpienia do programu przez 
mieszkańców oraz związanego z tym czasu 
oczekiwania na realizację przez Gminę bu-
dowy „przydomówek” wyłoniono sto gospo-
darstw domowych, na terenie których przed-
sięwzięcie zostanie zrealizowane. 

Obecnie trwają procedury formalne 
związane z przygotowaniem dokumentacji 
projektowej, oczekujemy też na ogłoszenie 
konkursu na pozyskanie finansowego wspar-
cia ze środków unijnych.

PP

Budowa przydomo-
wych oczyszczalni 
ścieków – umowy
 z beneficjentami 
podpisane

Ministerstwo Sportu i Turystyki ofe-
ruje różnym podmiotom finansowe 
wsparcie w zakresie szerokiej gamy 

inwestycyjnej – od wielkich przedsięwzięć 
o szczególnym znaczeniu dla polskiego spor-
tu po inwestycje regionalne i szkolne. 

W tym roku szansę na rządowe środki 
stworzyliśmy Szkole Podstawowej w Czer-
nikowie w ramach Programu Szkolnego 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na 
projekt „Remont sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego 
w Czernikowie” otrzymaliśmy już wsparcie 
w wysokości 121 200,00 zł wobec całkowitej 
wartości inwestycji wynoszącej 242 472,25 zł 
- w listopadzie, w postępowaniu przetargo-

wym wyłoniony został natomiast wykonaw-
ca przedsięwzięcia. 

Nowy blask czernikowskiej sali gimna-
stycznej nada Zakład Obróbki i Handlu 
Drewnem Gabriel Jamróz. Remont, który 
potrwać ma do końca marca 2017 roku, po-
legać będzie na wymianie systemu parkieto-
wego na podłogę sportową, wymianie sto-
larki drzwiowej, wykonaniu prac stolarskich 
i malarskich, wymianie instalacji c.o. oraz 
opraw oświetleniowych awaryjnych. Ponad-
to, na bazie istniejącej konstrukcji stalowej 
powstanie nowy magazynek sprzętu sporto-
wego. 

PP

Remont sali gimnastycznej przy 
czernikowskiej podstawówce – 
znamy wykonawcę robót
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Akademia z okazji Święta Niepodległości

Tradycja świętowania dnia, 
w którym Polska wróciła na 
mapę polityczną świata, pozo-

staje żywa, bo żywy jest patriotyzm 
w sercach Polaków i lokalnej społecz-
ności gminy Czernikowo. 10 listopada 
o godz. 16.00 w auli widowiskowej Ze-
społu Szkół w Czernikowie odbyła się 
uroczystość z okazji 98. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości.

W programie słowno-muzycznym 
wystąpiły dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego w Czernikowie, chóry Klu-
bu Seniora „Radość” i Koła Gospodyń 
Wiejskich „Jutrzenka” w Czernikowie, 
a także młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej im. K.K. Baczyńskiego w Czerni-
kowie (z chórem i teatrem „4-5-6”) 
oraz Zespołu Szkół im. M. Kopernika 
w Czernikowie (chór i zespół wokal-
ny).

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

Następnego dnia odbyła się uro-
czysta msza św. w intencji Ojczyzny, 
w której udział wzięły poczty sztan-
darowe szkół, jednostek OSP i Koła 
Łowieckiego „Bażant” oraz władze 
gminy z wójtem Zdzisławem Gawroń-
skim.

PP
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Wydarzenia mijające-
go roku ukazały siłę 
mieszkańców gminy 

Czernikowo, gdyż kolejny raz 
wszyscy zatrzymaliśmy się na 
chwilę, aby pomóc osobom po-
trzebującym. Dwie akcje chary-
tatywne - troje mieszkańców po-
trzebujących natychmiastowej 
pomocy. 

Choroba spadająca na jed-
ną osobę dotyka całą rodzinę, 
bliskich, przyjaciół, znajomych, 
sąsiadów. Każdy chce pomoc, 
jednak w pojedynkę niewiele 
można zdziałać. Dlatego znów 
w październiku zrobiło się go-
rąco, kilkadziesiąt bezpośrednio 
zaangażowanych osób i insty-
tucji, szereg działań, mnóstwo 
uczestników. Znów radość, 
uśmiech, świetna atmosfera. 

Wszystko zaczęło się 14 paź-
dziernika od turnieju darta, 

zorganizowanego przez UKS 
Comets Mazowsze (R. Szwaj-
kowski). Rewelacyjny turniej, 
którego losy trzymały uczestni-
ków w napięciu do ostatniego 
rzutu. 15 października w kolej-
nym turnieju darta zagrały dzie-
ci. W Osieku nad Wisłą dzień 
rozpoczął się mocnym uderze-
niem w wykonaniu koszykarzy 
(organizatorzy: B. Duszyński, 
J. Makowski). Świetny turniej, 
rewelacyjni ludzie, wspaniałe 
widowisko, a na koniec kolej-
na pełna puszka. Tego samego 
dnia na Orliku w Mazowszu 
(organizatorzy: T. Różewicki, D. 
Chylicka, M. Luberacki) odbył 
się turniej piłki nożnej. Dziesięć 
drużyn grało o życie i zdrowie 
osób potrzebujących - już na 
początku wszyscy byli wygrani. 
16 października na ulice gminy 
Czernikowo wyszli wolontariu-

sze (m.in. uczniowie ZS w Czer-
nikowie). Pomimo kiepskiej 
pogody puszki szybko się zapeł-
niały. Znów działo się coś nie-
samowitego, bo każda złotówka 
ratuje zdrowie i życie. Tego sa-
mego dnia kolejny raz zadrżała 
"podstawówka" w Czernikowie 
(Organizatorzy: Strefa Formy, 
A i R Szatkowscy). Inaczej być 
nie mogło - muzyka, śmiech, 
taniec, radość, mega power dla 
wszystkich uczestników. Taki 
zastrzyk pozytywnej energii za-
gwarantował maraton fitness. 
18 października w sali Zespołu 
szkół w Czernikowie odbył się 
charytatywny turniej piłki halo-
wej (organizatorzy: J. Zglinicki, 
G. Grzywiński). Udział wzięło 
pięć zespołów, których rywaliza-
cja obfitowała w świetne zagra-
nia i piękne bramki. W Szkole 
Podstawowej w Czernikowie od-
było się przedstawienie teatral-
ne "Królewna Śnieżka i siedmiu 
krasnoludków", w którym udział 
wzięli nauczyciele i pracownicy 
tejże szkoły. Wieczorek wzbo-
gacił występ chóru "Pikolo" oraz 
przedstawienie teatru "4-5-6". 21 
października w świetlicy wiej-
skiej w Czernikowie do stołu 
zasiedli pokerzyści (organiza-
torzy: P. Pujer, J. Lorenc). Cha-
rytatywny turniej zakończył się 
około północy, a puszka zapeł-
niła się po brzegi. Tego samego 
dnia w Sofie odbył się rewelacyj-
ny koncert ze świetnymi muzy-
kami: Karolem Lisińskim oraz 
Rafałem "Zwierzakiem" Zieliń-
skim (organizatorzy: M., G., M. 

i M. Wiśniewscy). W przerwach 
między występami odbywała się 
sprzedaż oraz licytacje przed-
miotów i usług przekazanych dla 
Hubercika i Marzeny.

Do akcji przyłączyły się także 
szkoły podstawowe w Steklinie, 
Makowiskach oraz Mazowszu, 
kluby sportowe, parafie. Pie-
niążki zbierały dzieci, rodzice 
oraz pracownicy z przedszko-
li: Niepublicznego Przedszko-
la SŁONECZKO, Publicznego 
Przedszkola w Czernikowie 
i Przedszkola przy Szkole Pod-
stawowej im. M. Kopernika 
w Łążynie. 23 października 
miało miejsce ostatnie działa-
nie w ramach tej wielkiej akcji 
miłości - tym razem, do stołów 
stanęli tenisiści (organizatorzy: 
SP Osówka, UKS Piątka, R. Ał-
tyn, Z. Stawicka). Świetna rywa-
lizacja i zacięte pojedynki, a tak 
naprawdę dowód na to, że kiedy 
zdarza się tragedia, jesteśmy ra-
zem. Za przeliczenie i dokona-
nie wpłaty pieniędzy serdecznie 
dziękuję Dyrektor oraz pracow-
nikom Kujawskiego Banku Spół-
dzielczego w Aleksandrowie Ku-
jawskim, oddział Czernikowo. 

Serdecznie dziękuję miesz-
kańcom gminy Czernikowo oraz 
Obrowo za to, że byli, są i wiem, 
że będziecie. Dziękuję za uczest-
nictwo, zaangażowanie, wspar-
cie, pomoc i pozdrowienia.

RR

Dla Hubercika i Pani Marzeny

Złote gody
W dniu 18 listopada 2016 roku w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Czernikowie odbyła się uro-

czystość wręczenia odznaczeń „Medalem 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale 
przyznawane są parom, które przeżyły co 
najmniej 50 lat w jednym związku małżeń-
skim. Odznaczenia „za miłość” sa symbolem 
uznania państwa dla jubilatów oraz ich ro-
dzin.

Na wniosek Wójta Gminy Czernikowo, 
po spełnieniu wszystkich wymaganych prze-
pisami procedur, Prezydent Andrzej Duda 
przyznał medale dla 12 par. 

• Stanisław i Jan Kalinowscy
• Barbara i Wacław Zduńscy
• Halina i Ryszard Schmidt
• Jadwiga i Zbigniew Sztangierscy
• Teresa i Jan Jachowscy
• Alicja i Tomasz Łazińscy
• Zofia i Ryszard Majda

• Aldona i Grzegorz Mąkowscy
• Hanna i Eugeniusz Siarnowscy
• Elżbieta i Władysław Sztandara
• Maria i Stanisław Wernerowicz
• Alfreda i Herman Wizer

W zorganizowanym spotkaniu wzięło 
udział osiem ostatnich małżeństw z powyż-
szej listy. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gmi-
ny Czernikowo Zdzisław Gawroński.

MO
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W dniu 21 listopada 2016 r. przedstawiciele toruńskiej delegatury 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - 
wicekurator Maria Mazurkiewicz oraz Jolanta Gruchlik i Dorota 

Rama - dokonały uroczystego wręczenia raportu z ewaluacji zewnętrznej 
Wójtowi Gminy Czernikowo Zdzisławowi Gawrońskiemu oraz dyrekto-
rowi placówki Ryszardowi Ałtynowi. 

Ewaluacja problemowa przeprowadzona została w październiku 
w dwóch obszarach: ,,Kształtowane są postawy i respektowane nor-
my społeczne” oraz ,,Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, 
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. Wizytatorzy zauważyli, że 
działaniom na przedmiotowych obszarach towarzyszy atmosfera przy-
jaźni, szacunku, zaufania, równości i wielopłaszczyznowej współpracy 
z Gminą Czernikowo, partnerami szkoły oraz Radą Rodziców. Planując 
działania dydaktyczne nauczyciele uwzględniają metody wyzwalające 
u uczniach aktywność poprzez stosowanie różnorodnych sposobów pracy 
dostosowanych do potrzeb ucznia i zachęcanie dzieci i młodzież do po-
dejmowania różnych aktywności. 

W ramach profilaktyki wobec zagrożeń szkoła współpracuje z Porad-
nią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dobrzejewicach, Policją, a także in-
stytucjami kulturalno-oświatowymi, Nadleśnictwem Dobrzejewice, Radą 
Rodziców i Kołem Łowieckim Nr 136 w Bydgoszczy. W tym szczególnym 
dla szkoły oraz środowiska lokalnego dniu gośćmi byli: przewodnicząca 
Rady Gminy Czernikowo Jadwiga Padlewska, inżynier nadzoru Nadle-
śnictwa Dobrzejewice Marcin Czajka, radna Bogusława Lewandowska, 
nauczyciele Katarzyna Kowalska, Anna Podkowska–Fehlau, Joanna Ma-
linowska oraz przedstawiciele Rady Rodziców w osobach Anety Kutnik, 
Hanny Mirowskiej, Katarzyny Zagrabskiej i Agnieszki Romanowskiej. 

Dyrektor placówki Ryszard Ałtyn przyjął raport z wielką satysfakcją 
stwierdzając, że wysokie oceny ewaluacji są potwierdzeniem pracy wszyst-
kich podmiotów szkoły i instytucji współpracujących ze szkołą. Podzięko-
wał wszystkim obecnym, życząc dalszych sukcesów i nowych inicjatyw.

AP-F

Uroczystość wręczenia raportu z ewaluacji 
w Szkole Podstawowej w Osówce

Liczba projektów, w które 
zaangażowane jest mazo-
wieckie Stowarzyszenie 

„Nasz czas”, rośnie z każdym 
miesiącem. W lipcu odbyło 
się podsumowanie pierwszego 
w historii konkursu na najład-
niejszy ogród przydomowy 
„Relaks”. Zgłosiło się siedem 
ogrodów mazowieckich. 15 lip-
ca komisja złożona z członków 
Stowarzyszenia dokonała oceny. 
Pierwsze miejsce ex -aequo za-
jęły panie Jadwiga Piotrowska 
i Justyna Burak. Drugie miejsce 
przypadło Jolancie i Zbigniewo-
wi Jankowskim. Zwycięzcy zo-
stali zakwalifikowani do powia-
towych zmagań na najładniejsze 
obejście w konkursie „Piękna 
zagroda 2016”. 

Nasi przedstawiciele brali 
udział w dożynkach gminnych 
w Czernikowie oraz w dożyn-
kach parafialnych w Mazowszu. 
Regularnym działaniem Stowa-

rzyszenia są zajęcia fitness, które 
odbywają się w każdy poniedzia-
łek w Szkole Podstawowej w Ma-
zowszu. Przedstawiciele Stowa-
rzyszenia uczestniczą również 
w działaniach Szkoły Podsta-
wowej w Mazowszu. 8 listopada 
podziwialiśmy montaż słowno-

-muzyczny podczas „Wieczorni-
cy katyńskiej”, zorganizowanej 
w ramach projektu „Katyń - oca-
lić od zapomnienia”. Do tradycji 
weszły już także bale organi-
zowane przez Stowarzyszenie. 
Ostatni – andrzejkowy - odbył 
się 19 listopada. Wieści o impre-

zie rozeszły się błyskawicznie, 
dzięki czemu nie było potrzeby 
wieszania ogłoszeń. Pyszne da-
nia zagwarantowała Restaura-
cja „Słoneczna” z Czernikowa, 
a muzykę zapewnił niezawodny 
Zespół Muzyczny HELIOS.

Członkowie Stowarzyszenia 
16 listopada brali udział w kon-
cercie charytatywnym „Koro-
wód wspomnień” z piosenkami 
Marka Grechuty i Czesława Nie-
mena. Swoja obecnością wspo-
mogli akcję „Winda dla Weroni-
ki”. Piękniejsza część „Naszego 
Czasu” 21 listopada wybrała się 
do Torunia na koncert Micha-
ła Bajora. W najbliższym czasie 
planujemy kolejne działania: 
warsztaty z decoupage, Orszak 
Trzech Króli, historyczny „Tur-
niej Pokoleń” i inne niespo-
dzianki, o których będziemy in-
formować.

AK

Stowarzyszenie Przyjaciół Mazowsza 
coraz aktywniejsze



7 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

Co roku Prezes Rady Ministrów 
przyznaje swoje stypendia dla naj-
lepszych uczniów w szkołach typu 

maturalnego. W poprzednich latach nasi 
uczniowie byli już honorowani tym wy-
różnieniem - tym razem laureatką została 
Julia Wróblewska.

Po raz kolejny uczniowie naszego gim-
nazjum, reprezentujący sekcję szachowo-
-warcabową UKS „Kopernik” pod opieką 
Jadwigi Padlewskiej,  wzięli udział w Mi-
strzostwach Torunia Szkół Gimnazjal-
nych w Warcaby Klasyczne „Copernicus 
SG 2016”. Drużyna w składzie: Zuzanna 
Gałczyńska, Oskar Bielski i Rikardo Do-
brzyński wywalczyła zaszczytne I miej-
sce, zapewniając tym samym utrzymują-
cą się od kilku lat wysoką pozycję szkoły 
w tym turnieju. W klasyfikacji indywidu-
alnej w grupie chłopców pierwsze miej-
sce wywalczył Oskar, a Zuzanna w grupie 
dziewcząt zajęła drugie miejsce. Zwycięz-
com gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.

20 października na boisku przy Ze-
spole Szkół w Czernikowie odbyły się 
Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe. 
Sportową rywalizację wygrali chłopcy 
z naszego gimnazjum. Drużynę repre-
zentowali Dariusz Nowak, Maciej Kubik, 
Oskar Bielski, Miłosz Tułodziecki, Filip 
Haraszkiewicz, Norbert Kutnik, Konrad 
Lubowicz, Mateusz Grudowski, Rikardo 
Dobrzyński i Tomasz Chojnacki. Opie-
kunem drużyny była A. Szymańska.

W Tłuchowie odbyła się XXI Kon-
ferencja Historyczna z cyklu „Historia 
Ziemi Dobrzyńskiej”. Nasze gimnazjum, 
pod opieką nauczyciela historii, repre-
zentowali Zuzanna Kamińska i Damian 
Kuźmiński.

Pod koniec października w naszej 
szkole na lekcji wychowania fizycznego 
gościliśmy trenerów oraz zawodniczkę 

z toruńskiej drużyny Energa-Katarzynki, 
występującej w Basket Lidze Kobiet. Bia-
łorusinka Maryna Ivashchanka prowa-
dziła zajęcia warsztatowe dla uczniów. Już 
za kilka dni uczniowie naszej szkoły zo-
baczą na żywo zawodniczkę w meczu pu-
charowym pomiędzy Energą-Katarzynki 
Toruń a litewskim zespołem Suduva Ma-
riumpol.

Nasza uczennica Julia Piwnicka zajęła 
II miejsce w finale Powiatowego Konkur-
su Krasomówczego „Ku pokrzepieniu 
serc”, który odbył się w Bibliotece Pu-
blicznej w Zelgnie w ramach obchodów 
Roku Henryka Sienkiewicza. Uczennicę 
przygotowała Grażyna Buczyńska.

2 listopada w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Toruniu uczniowie klas 
trzecich gimnazjów z terenu naszego 
powiatu uczestniczyli w Konkursie Orto-
graficznym  „O Pióro Starosty Toruńskie-
go”. Filip Dzwonkowski zajął II miejsce, 
natomiast Klaudia Korzeniewska i Karo-
lina Ryłowicz zajęły miejsce III. Opiekun 
- A. Ziółkowska. 

Uczennica Katarzyna Popławska zdo-
była Grand Prix w Powiatowym Kon-
kursie Piosenki dla Dzieci i Młodzieży 
„Muzyka Mistrzów - The Beatles”. Zespół 
wokalny gimnazjum uczestniczył w XIII 
Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patrio-
tycznej „Tobie Polsko” w Zamku Bierz-
głowskim. Dziewczęta zdobyły III miej-
sce. Chór Gimnazjum w Czernikowie 
„Kopernikanie” brał udział w Koncercie 
Chórów Regionu Bydgoszcz Projektu 
Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. 
W Powiatowym Konkursie Plastycznym 
Niemen – Grechuta (portret lub ilustra-
cja piosenki) nagrodę otrzymała Klaudia 
Korzeniewska. 

W ubiegłym tygodniu Zespół Szkół 
w Czernikowie został wyróżniony pre-
stiżową Europejską Odznaką Jakości za 

efektywną pracę w polsko-tureckim pro-
jekcie eTwinning „Learning as a bridge 
to children’s hearts”. By otrzymać po-
wyższą odznakę, projekt musiał spełnić 
następujące kryteria: uzyskać Krajowe 
Odznaki Jakości w Polsce oraz Turcji, być 
zintegrowanym z programem nauczania, 
wykorzystywać technologię informatycz-
ną, zawierać elementy innowacyjne oraz 
mieć udokumentowane rezultaty pod-
jętych działań. Opiekunami projektu są: 
D. Piwczyńska, W. Paczkowska i D. Jabł-
końska. Mamy nadzieję, że nasze kolejne 
międzynarodowe projekty będą równie 
efektywne i przyczynią się do rozwijania 
zainteresowań uczniów.

ZS

Echa GimLO
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Wrzesień w szkole 
w Makowiskach 
rozpoczęto od 

udziału w akcji „Sprzątanie 
świata". Tegorocznym dzia-
łaniom towarzyszyły poga-
danki na temat celowości po-
dejmowanych przedsięwzięć, 
potrzeby segregacji odpadów 
i dbałości o środowisko. Po 
pracach porządkowych odby-
ło się ognisko i pieczenie kieł-
basek. Wyrazem naszej troski 
o środowisko naturalne jest 
także coroczna zbiórka surow-
ców wtórnych.  We wrześniu  
uczniowie uczestniczyli też 
w wystawie zwierząt egzotycz-
nych. Wystawie towarzyszyły 
liczne atrakcje. Uczniowie za-
chwycili się różnorodnością 
zwierząt i ich niezwykłym 
funkcjonowaniem w środowi-
sku. 

Tradycją naszej szkoły jest 
aktywne włączanie się w róż-
ne akcje charytatywne. Nasi 
wychowankowie i ich rodzice 
po raz kolejny udowodnili, jak 

wielkie mają serca. Tym razem 
zbiórka przeznaczona była dla 
chorego Huberta. Loteria fan-
towa cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. Dzieci 
nie szczędziły zaskórniaków 
i chętnie wrzucały je do pu-
szek. Serdeczne podziękowa-
nia składamy wszystkim, któ-
rzy wsparli akcję. Szczególne 
podziękowania należą się Joli 
Chrobak, która z potrzeby ser-
ca, przygotowała przepyszne 
babeczki. 

W Dniu Edukacji Narodo-
wej wiele działo się w naszej 
szkole. Najpierw dzieci obej-
rzały bajkę w wykonaniu akto-
rów Teatru Kurtyna pt. „Świat 
według Reksia”. Zagadnienia 
profilaktyczne poruszone 
w przedstawieniu to m.in. 
promocja zdrowego stylu ży-
cia, zapobieganie agresji oraz 
kształtowanie właściwego sto-
sunku do zwierząt. Ucznio-
wie zaprezentowali także apel 
okolicznościowy. Zabawne 
scenki z życia szkoły dosko-

nale odzwierciedliły szkolny 
klimat i wywołały uśmiech na 
twarzach zebranych. Szczegól-
ne gratulacje odebrała nasza 
koleżanka, Hanna Mazurkie-
wicz, która otrzymała wyjąt-
kowe wyróżnienie - Medal 
Komisji Edukacji Narodowej. 

Pod koniec października 
dzieci z klasy pierwszej złożyły 
ślubowanie i zostały pasowane 
na uczniów. Z tej okazji przed-
stawiły krótką część artystycz-
ną. Choć wydarzenie to było 
dla nich dużym przeżyciem, 
z powodzeniem pokonały 
stres i z honorem złożyły ślu-
bowanie. Po pasowaniu ich na 
uczniów, dzieci z klasy II po-
witały pierwszaków w gronie 
uczniowskiej braci i obdaro-
wały drobnym upominkiem. 

Każdy wie, jak ważne dla 
naszego zdrowia jest prawi-
dłowe odżywianie się. Nasi 
uczniowie aktywnie włączyli 
się do akcji „Śniadanie Daje 
Moc”. Wspólny posiłek wywo-
łał radosną atmosferę i sprzy-

jał zacieśnianiu więzi koleżeń-
skich. 

W listopadzie uczniowie 
klas IV-VI uroczystą aka-
demią uczcili 98. rocznicę 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. W przystępnym 
montażu słowno-muzycznym 
przybliżyli ważne wydarze-
nia sprzed lat i przypomnieli 
o ponadczasowych warto-
ściach, o których należy pa-
miętać nie tylko przy okazji 
rocznic. Patriotyczną pieśnią 
i nostalgiczną recytacją wzru-
szyli słuchaczy i przywołali 
wspomnienia o tych, którzy 
swoją postawą przyczynili się 
do powrotu Polski na mapę 
Europy. Nasi uczniowie za-
wsze chętnie biorą udział 
w różnych konkursach.  

W listopadzie dwóch 
uczniów z klasy IV reprezento-
wało naszą szkołę w powiato-
wym konkursie muzycznym, 
zorganizowanym w ramach 
projektu obywatelskiego „Mu-
zyka Mistrzów". Konkurs po-
święcony był muzyce Marka 
Grechuty i Czesława Nieme-
na. Kacper Wachowski oraz 
Igor Strychalski wykonali 
piosenkę z repertuaru Marka 
Grechuty  „Dni, których nie 
znamy”. 

AL. HG

Jesienne wieści z Makowisk

Wójt Gminy Czer-
nikowo informuje 
o zakończeniu zadania 

polegającego na „Demontażu, 
transporcie i unieszkodliwieniu 
wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Czernikowo – 
etap IV”. 

Realizacja zadania przynio-
sła wymierne korzyści w postaci 

osiągniętego efektu rzeczowego 
i ekologicznego. Wyroby za-
wierające azbest, w postaci płyt 
azbestowo-cementowych zostały 
zdemontowane z obiektów bu-
dowlanych oraz odebrane z 15 
nieruchomości zlokalizowanych 
na terenie Gminy Czernikowo. 
W wyniku realizacji zadania 
zdemontowano i przekazano do 

unieszkodliwiania 24,634 Mg 
wyrobów (odpadów) zawiera-
jących azbest oraz odebrano 
i przekazano do unieszkodliwia-
nia 59,761 Mg odpadów zawie-
rających azbest. Łącznie przeka-
zano na składowisku odpadów 
niebezpiecznych 84,395 Mg  od-
padów zawierających azbest.

Całkowity koszt wykona-

nia przedsięwzięcia wyniósł  
38 190,43 zł. Na realizację zada-
nia Gmina Czernikowo uzyskała 
dofinansowanie z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w To-
runiu w wysokości 38 190,43 zł, 
co stanowi 100% wartości przed-
sięwzięcia.

MG

Azbest 2016 – sprawozdanie z realizacji programu
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Obecny rok szkolny rozpoczął się od 
uczestnictwa w Narodowym Czy-
taniu „Quo Vadis” H. Sienkiewicza 

(mini-inscenizacja z Neronem) i udziałem 
dwóch klas w festynie archeologiczno-hi-
storycznym w Kikole. Poza codzienną na-
uką uczestniczymy w zajęciach muzycznych 
w filharmonii, niektóre klasy były w teatrze, 
ale i Baj Pomorski był u nas z ciekawym 
przedstawieniem „Janko Muzykant”. 

Odbyły się wybory do samorządu 
uczniowskiego, a uczniowie z SU, poza orga-
nizacją zabaw i konkursu Strachy na Lachy, 
uczestniczyli też w objeździe po miejscach 
pamięci i brali udział w porządkowaniu 
cmentarzy. Odbył się Apel Pamięci, poświę-
cony nauczycielom aresztowanym 17 paź-
dziernika 1939 roku. Harcerze uczestniczyli 
w zlocie drużyn księstwa gniewkowskiego 
i odwiedzili miejsce pamięci pod Gniew-
kowem, brali udział w rajdzie pieczonego 
ziemniaka w Tłuchowie. Organizowaliśmy 
ciekawy projekt „Akcja-Integracja”, przybli-
żając w różnorodny sposób problem niepeł-
nosprawności. 

Pracownicy naszej szkoły rozpoczęli akcję 
charytatywną „Winda dla Weroniki”. Grupa 
nauczycieli i pracowników szkoły przygo-
towała w ramach projektu charytatywnego 
przedstawienie dla dzieci „Królewna Śnież-
ka”, które zostało także zaprezentowane dzie-
ciom na Dzień Edukacji Narodowej. 

Dzieci mają szansę uczestniczyć w projek-
cie Muzyka Mistrzów, startują w konkursach 
muzycznych i plastycznych poświęconych 
wybitnym muzykom. Otrzymują nagro-
dy i wyróżnienia w powiatowych i gmin-
nych konkursach plastycznych związanych 
z tymi wydarzeniami. Amelia Rumińska 
zdobyła II miejsce w konkursie muzycz-
nym, a w plastycznym nagrodę otrzymały 
Weronika Janowska i Emilia Maćkiewicz. 
Uczniowie wzięli też licznie udział w powia-
towym konkursie plastycznym „Mieszkam 
w ciekawym miejscu”; Amelia Rumińska 
otrzymała nagrodę, a sześcioro uczniów 
otrzymało wyróżnienia. Także wyróżnienie 
w międzynarodowym konkursie w Toruniu 
„Prawa dziecka” otrzymali uczniowie kla-
sy trzeciej. Ola Pracowity zajęła III miejsce 

w międzyszkolnym konkursie poezji pa-
triotycznej w Świętosławiu. Uczniowie brali 
udział w przedmiotowych konkursach kura-
toryjnych - Natalia Nocna i Paweł Prochera 
przeszli do następnego etapu w konkursie 
przyrodniczym. Sukcesy w szachach na 
poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim 
osiągnęła Wiktoria Sivickis, w Eliminacjach 
Strefowych do Mistrzostw Polski w Fojuto-
wie zajęła III miejsce w kategorii dziewcząt 
do lat 11. 

Uczniowie brali udział w projekcie Sto-
warzyszenia Czyż-nie pt. „Klejnoty powiatu 
toruńskiego”, uczestnicząc w poznawaniu 
zabytków powiatu toruńskiego, zwiedzając, 
opisując, fotografując i rysując obiekty zwią-
zane z kościołem barokowo-rokokowym 
w Młyńcu, pałacem neorenesansowo-eklek-
tycznym w Turznie i konkatedrą gotycką 
w Chełmży. Wiele akcji pro-czytelniczych 
i związanych z integracją i edukacją globalną 
odbywa się w bibliotece (akcje czytelnicze, 
warsztaty, projekcje, prelekcje, konkurs foto-
graficzny, wystawy). 

Dwie klasy uczestniczą w projekcie 
„Umiem pływać”. Weszliśmy z uczniami do 
projektu „Cyfrowobezpieczni.pl”, będzie-
my próbować zapoznawać uczniów i rodzi-
ców z pułapkami czyhającymi w Internecie. 
Nauczyciele szkolą się w Nauczycielskiej 
Akademii Internetowej i na różnorodnych 
warsztatach. Teatr 4-5-6 i chór Pikolo wy-
stąpiły podczas uroczystości niepodległo-
ściowych. Teatr 4-5-6 występował w Górsku 
i Mazowszu ze sztuką przygotowaną z okazji 
1050-lecia chrztu Polski. Niedługo czeka nas 
wystawienie ocen przymiarkowych z przed-
miotów, zbliża się koniec pierwszego okresu. 
Czeka nas też remont sali gimnastycznej. 

DC

Co słychać w Szkole Podstawowej 
w Czernikowie?

W dniu 29 września w Szkole 
Podstawowej im. T. Halika 
w Osówce, na zebraniu spra-

wozdawczo-wyborczym Rady Rodziców 
odbyły się wybory ,,nowych władz or-
ganizacji”. Przewodniczącą została Ane-
ta Kutnik, zastępcą - Hanna Mirowska, 
skarbnikiem - Katarzyna Zagrabska. 
Pozostali wybrani członkowie Zarządu 
to sekretarz Ewelina Makowska i człon-
kowie: Bogumiła Lewandowska, Inga 

Dobrzyńska, Anita Purcelewska, Ilona 
Kowalska. 

Wybrano również Komisję Rewizyjną 
w składzie: Ewa Haraszkiewicz, Żaneta 
Gąsiorowska i Zofia Ałtyn. Nowo wy-
brani członkowie Zarządu dziękują do-
tychczasowym władzom za dobry wynik 
finansowy i deklarują kontynuację roz-
woju działalności na rzecz społeczności 
uczniowskiej SP Osówka. 

RA

Wybory w Osówce
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Piękna, słoneczna pogoda sprzyja wy-
cieczkom dydaktycznym, toteż ucznio-
wie klas II i III Szkoły Podstawowej 

w Mazowszu 26 września zwiedzali Czer-
nikowo, a w nim Urząd Gminy, Bank Spół-
dzielczy i piekarnię. Proces powstawania 
chleba zainteresował dzieci tym bardziej, 
że zostały poczęstowane pysznym ciastem 
drożdżowym. Następnego dnia ta sama 
grupa wyjechała do lasu - wczesnojesienne 
obserwacje mają wiele uroku. Najmłodsi 
uczniowie postanowili urządzić święto pie-
czonego ziemniaka i połączyć je z Dniem 
Chłopca. Znalazły się też kiełbaski; było 
smacznie i wesoło.

14 października nie zabrakło życzeń dla 
nauczycieli i pracowników. Pod kierunkiem 
Ewy Suleckiej-Jaskólskiej uczniowie wyśpie-
wali piękne życzenia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Dziękujemy serdecznie uczniom 
i Rodzicom, którzy także dołączyli do ży-
czeń.

Szkoła w Mazowszu była jedyną placów-
ką z terenu gminy, która zgłosiła się do akcji 
bicia Rekordu Guinnessa w jednoczesnym 
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo–od-
dechowej w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 17 października to-
warzyszyli nam ratownicy z lipnowskiego 
WOPR oraz przedstawiciel KM PSP w To-
runiu. W akcji w Mazowszu udział wzięło 
31 osób (w Polsce ponad 85 tysięcy osób 
- ustanowiony przez Niemców rekord 11 
840 został pobity), którzy w ramach zain-
scenizowanej lekcji ćwiczyli resuscytację na 
trzech fantomach przez ponad 36 minut. Je-
steśmy ekstremalnie zadowoleni i dumni, że 
w tej "zadymie w środku jesieni" wzięliśmy 
udział. Inicjatorem przyłączenia się do akcji 
był Robert Szwajkowski. Wszyscy uczniowie 
mogli w tym dniu wziąć udział w spotkaniu 

z ratownikami, obejrzeć i dotknąć (a nawet 
przymierzyć) specjalistyczny sprzęt. Roz-
strzygnięto także konkurs plastyczny "Na 
ratunek".

W Powiatowym Konkursie Piosenki dla 
Dzieci i Młodzieży "Muzyka Mistrzów - The 
Beatles" swoich sił spróbowały Kornelia 
Szwajkowska i Natalia Urbańska. Kornelia, 
piosenką "I'm looking through you", wyśpie-
wała II miejsce, Natalia za wykonanie "Do 
you want to know a secret?" otrzymała wy-
różnienie. W konkursie plastycznym w ra-
mach „Muzyki Mistrzów” Amelia Urbańska 
została wyróżniona nagrodą rzeczową 
i zaproszeniem na koncert. 9 listopada od-
była się kolejna część Konkursu Muzyka Mi-
strzów - Korowód Wspomnień: Grechuta & 
Niemen. Kornelia Szwajkowska za wykona-
nie utworu "Wolność" M. Grechuty zdobyła 
III miejsce. Gratulacje! 

W ramach akcji "Śniadanie daje moc!" 
uczniowie klas II i III oraz dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego wspólnie przygotowywali 
śniadanie. Działania dzieci wspierały mamy. 
Dzieci wyczarowały smaczne kanapki, sałat-
ki i soki. Śniadaniem poczęstowały też star-
szych kolegów. 

8 listopada odbyła się w szkole wieczor-
nica „Katyń - ocalić od zapomnienia...”, sta-
nowiąca otwarcie realizacji projektu eduka-
cyjnego o tym samym tytule. W uroczystości 
wzięli udział m.in. Prezes Stowarzyszenia 
Rodzina Katyńska w Toruniu Barbara Sę-
kowska-Reinke wraz z członkami stowarzy-
szenia, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Oskara Kolberga w Ciechocinie Marzena 
Dulczewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Września 1939 r. w Święto-
sławiu Marzanna Suchorzyńska, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Makowiskach Han-
na Graczyk, a także opiekunowie i delegacje 

uczniów z powyższych szkół i  Szkoły Pod-
stawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ste-
klinie, Szkoły Podstawowej im. Tony Hali-
ka w Osówce, Zespołu Szkół im. Mikołaja 
Kopernika w Czernikowie; przedstawiciele 
Stowarzyszenia Przyjaciół Mazowsza „Nasz 
Czas”: Joanna Wieczyńska, Małgorzata An-
drzejewska i Przemysław Pujer, Przewodni-
cząca Rady Rodziców szkoły Ewa Zaporo-
wicz, nauczyciele, rodzice i uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Mazowszu. Po pięknym pro-
gramie słowno - muzycznym w wykonaniu 
uczniów i wystąpieniu Gości, zaproszono 
obecnych do udziału w projekcie, na który 
składają się konkursy: literacki, plastyczny 
i multimedialny. Zakończenie i podsumo-
wanie działań zaplanowano na kwiecień 
2017 r. Składamy serdeczne podziękowania 
osobom, które przyjęły nasze zaproszenie 
do wzięcia udziału w wieczornicy. Podzię-
kowania także dla występujących uczniów 
i nauczycieli czuwających nad przebiegiem 
uroczystości. (A. Kopaczewska, E. Sulecka – 
Jaskólska, K. Blonkowska, Ryszard Osiński 
i R. Szwajkowski).

Święto Niepodległości uczciliśmy 10 li-
stopada przemarszem przez Mazowsze, 
"udekorowani" biało-czerwonymi kokard-
kami i balonikami. Napotkanym po drodze 
mieszkańcom także przypinaliśmy kokardki. 
Nie ominęliśmy sklepów i ośrodka zdro-
wia. Przejeżdżający kierowcy uśmiechali 
się do nas, naciskając klaksony swoich aut. 
Na szkolnym boisku w górę unosiły się bia-
łe i czerwone balony. Życzenia radosnego 
Święta, dumy i satysfakcji z bycia Polakiem 
dotarły we wszystkie zakątki naszej miejsco-
wości.

MC

Jesień w Szkole Podstawowej 
w Mazowszu
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Tradycyjnie na początku roku szkol-
nego klasa IV odwiedziła Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Czernikowie. 

Zapoznano nas z działalnością biblioteki, 
księgozbiorem oraz zasadami korzystania 
z czytelni ogólnej i multimedialnej. Najbar-
dziej spodobał nam się dział dla dzieci, gdzie 
jest kolorowo i  przytulnie. Pracowaliśmy ze 
słownikami i lekturami, w których ukryte 
były różne hasła związane z  czytelnictwem. 
Dyrektor placówki zachęcała do aktywnego 
korzystania z biblioteki, w której odbywają 
się ciekawe zajęcia pozalekcyjne. 

Część artystyczna Dnia Edukacji Naro-
dowej przygotowana została przez klasy IV-
-VI. Zaprezentowaliśmy pracę pedagogów 
w żartobliwym przedstawieniu „Pokaz mody 
nauczycielskiej”. Przy dźwiękach znanych 
melodii kolejno wychodziliśmy na scenę 
i prezentowaliśmy robocze stroje nauczycie-
li. Dzień ten uświetniliśmy przedstawieniem 
kabaretowym. Na zakończenie, pieśnią i sło-
wem oraz drobnym upominkiem, podzię-
kowaliśmy nauczycielom za codzienny trud 
włożony w naszą edukację i wychowanie. 
Serdeczne słowa popłynęły także w kierunku 
pracowników obsługi. O naszych pedago-
gach nie zapomnieli również rodzice, którzy 
wręczyli im piękne kwiaty. 

8 listopada odbył się zintegrowany finał 
akcji „Śniadanie Daje Moc. Zdrowo jem, 
więcej wiem”. Dzień ten rozpoczęliśmy od 
przygotowania zdrowego śniadania przez 
wszystkie klasy młodsze i oddziały przed-
szkolne. Przed wspólną degustacją dzieci 
obejrzały efekty wcześniejszych działań, któ-
rych celem było poznanie właściwości wa-
rzyw i owoców. Klasa III wystawiła przedsta-
wienie kukiełkowe do wiersza Jana Brzechwy 
„Na straganie” oraz piosenkę „Urodziny 
marchewki”, zinterpretowaną ruchowo przy 
pomocy własnoręcznie wykonanych sylwet 
warzyw, a dziewczęta z klasy VI samodziel-
nie wykonanymi kukiełkami zobrazowały 
treść wiersza Brzechwy „Pomidor”. Klasa II 

zaprezentowała kostiumową ilustrację pio-
senki „Jesienne witaminy”. Dzieci poznały 
12 zasad zdrowego odżywiania, przedsta-
wionych w postaci haseł i zobrazowanych 
w piramidach zdrowia. Elementy dekora-
cyjne korytarza szkolnego to wielobarwne 
plakaty zachęcające do jedzenia surowych 
darów jesieni. Zaprezentowano też pisemko 
zachęcające do rezygnowania ze słodyczy. 
W wesołych nastrojach i z wiedzą na temat 
zdrowego stylu życia wszyscy udaliśmy się 
na konsumpcję przygotowanych potraw. 

30 września dziewczynki przygotowały 
dla swoich kolegów zabawy, konkursy i dys-
kotekę z okazji Dnia Chłopca. W dniach 10-
21 października na terenie szkoły Samorząd 
Uczniowski, ze wsparciem uczennic klas IV-
-VI, zbierał pieniądze na leczenie Huberta 
Borek i rehabilitację Marzeny Laskowskiej. 
Dzięki wielkim sercom i hojności lokalnej 
społeczności udało nam się zebrać 2183 zł. 8 
listopada  przedstawicielki SU wzięły udział 
w wieczornicy „Katyń – ocalić od zapomnie-

nia”, zorganizowanej przez SP w Mazowszu. 
29 listopada cała społeczność szkolna włą-
czyła się do akcji „Góra grosza”. 

W dniach 23-24 listopada uczniowie klas 
IV- VI wzięli udział w dwudniowym wyjeź-
dzie, którego celem było poznanie sylwetki 
i dokonań Pani z  Zamku Golubskiego – 
Anny Wazówny. Mimo listopadowych dni 
pogoda dopisywała i mogliśmy posrzelać 
z łuku, rzucać do celu włócznią, toporkiem 
i sztyletem. Mistrzami w tych dyscyplinach 
zostali Aleksandra Paurowska, Bartosz Prze-
więźlikowski, Jakub Grąbczewski i Miłosz 
Sierocki. Wiele ekscytujących wrażeń do-
starczyło nocne zwiedzanie zamku z latar-
niami. Każdy uczestnik wyjechał z Golu-
bia–Dobrzynia z własnoręcznie wykonaną 
pamiątką z gliny.                 Drugiego dnia 
wycieczki udaliśmy się do Kościoła Wniebo-
wzięcia NMP w Toruniu pod nagrobek Anny 
Wazówny. 

MR, MP, EF, AS

Wieści ze SP w Steklinie

Jesień potrafi być inspirują-
ca, o czym doskonale wie-
dzą dzieci z Niepublicznego 

Przedszkola Słoneczko. Mijający 
okres obfitował w wiele różno-
rodnych działań. 

Jesienna aura sprzyjała spa-
cerom po najbliższej okolicy. 
Dzieci odkrywały jej piękno. Do 
niezwykle udanych należał także 
wyjazd do auli UMK w Toruniu, 
gdzie dzieci miały okazję obej-
rzeć balet pt. ,,Królewna Śnieżka 
i siedmiu gnomów” w wykona-
niu artystów z Ukrainy. 

Po raz kolejny udało nam się 
zintegrować całą przedszkol-
ną społeczność do wspólnego 
działania podczas akcji chary-
tatywnej ,,Pomagamy Huber-
cikowi i pani Marzence”. Było 
zdrowo, smacznie i kolorowo, 
dzięki słodkościom, pajdzie 

chleba Słoneczko oraz kramowi 
„eko”, gdzie można było nabyć 

lampiony, anioły oraz ozdoby in-
spirowane jesiennym spacerem. 

Akcja uwrażliwiła przedszkola-
ki, a jej wymierny efekt przerósł 
nasze najśmielsze oczekiwania. 

15 listopada świętowaliśmy 
drugie urodziny przedszkola. 
Był urodzinowy tort, wspólne 
konkursy i zabawy oraz spektakl 
teatralny, przygotowany przez 
kadrę przedszkola. Zyskał on 
uznanie obecnych na uroczysto-
ści rodziców. 

Nie zabrakło okazji do od-
krywania świata w ramach ak-
cji: ,,Śniadanie daje moc”, Dzień 
Jabłka, Dzień Marchewki, ko-
lorowego dnia w przedszko-
lu.  

Więcej o nas i naszym przed-
szkolu na naszej stronie inter-
netowej www.sloneczko-przed-
szkole.com oraz na facebooku. 

IL

Jesień inspiracją dla Niepublicznego Przedszkola Słoneczko
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W ostatni piątek li-
stopada milusińscy 
obchodzili dzień 

Pluszowego Misia. Obchody 
rozpoczęliśmy od przeczyta-
nia krótkiej historii powsta-
nia tego święta, odbyły się 
również wybory Króla spo-
tkania. W castingu wygrał 
największy Miś Stefan. Dzieci 
wykonały również pamiąt-
kowe medale, rozwiązywały 
quiz o niedźwiedziach, słu-
chały bajki o Paddingtonie 
i rysowały podobiznę misia 
z zasłoniętymi oczami, co 
wywołało salwy śmiechu. 
Bardzo dziękujemy Kamili 
Bułakowskiej za współudział 
w organizacji imprezy.

Gminny etap konkursu 
krasomówczego "Ku pokrze-
pieniu serc" dostarczył dużo 
pozytywnych emocji. Mło-
dzież przedstawiająca wątki 
z powieści Sienkiewicza wy-
kazała się dużą wrażliwością 
i umiejętnością interpretacji. 
W finale powiatowym wzięły 
udział: Julia Piwnicka, Pau-
lina Bruzdowska i Wiktoria 
Górczyńska. Julia zdobyła 
drugie miejsce.

Jedno z wtorkowych popo-
łudni czytelniczki Biblioteki 
Publicznej w Mazowszu spę-
dziły w twórczej atmosferze. 
Uczestniczki spotkania pod 
kierunkiem instruktor ręko-
dzieła ludowego i artystycz-

nego Małgorzaty Góreckiej 
zapoznały się z techniką ma-
larstwa akrylowego na szkle. 
W rezultacie powstały pięk-
ne obrazy, których motywem 
przewodnim były kwiaty

Pierwsze spotkanie w ra-
mach Bajkowych Poranków 
w roku szkolnym 2016/17 
dostarczyło wiele radości. 
Dzieci z Przedszkola Publicz-
nego oglądały i aktywnie bra-
ły udział w przedstawieniu 
"O rybaku i złotej rybce", 
przygotowanym przez pra-
cowników biblioteki. Kolejne 
spotkania w przygotowaniu. 
Po wakacyjnej przerwie roz-
poczęliśmy także cykl odwie-
dzin klas "0" SP w Czerniko-
wie pod hasłem "Spotkania 
z legendą". Pierwsze przed-
stawienie to teatrzyk kukieł-
kowy pt. " Król Popiel".

Ruszyły prowadzone 
przez bibliotekarkę z Osówki 
Agnieszkę Romanowską za-
jęcia z dziećmi pod hasłem 
„Stacja Biblioteka”. Pierwszy 
„przystanek” dotyczył da-
rów jesieni. Rozmawialiśmy 
o tym, co możemy jesienią 
znaleźć w sadzie, ogrodzie, 
lesie i na polu. Dzieci chętnie 
słuchały wierszyków o tema-
tyce jesiennej i kolorowały 
obrazki. Na koniec poczęsto-
wały się smacznymi jabłkami.

MS

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
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Jesień mimo, że zwykle sentymentalna 
i ponura, w Przedszkolu Publicznym 
w Czernikowie objawiła się dosyć 

radośnie. Starszacy poznali nowe litery, 
uczyli się czytać i pisać, a także wystę-
powali przed szerszą publicznością. 10 
listopada pokazali swój montaż słowno–
muzyczny na uroczystości z okazji Świę-

ta Niepodległości. 14 grudnia wystąpili 
natomiast na Wigilii Kombatantów. 

A co u Maluchów? Już zaadaptowane 
„nowe” i „stare” przedszkolaki również 
intensywnie pracują. Aktywnie działają 
na zajęciach matematycznych, wykonują 
tematyczne prace plastyczne adekwatne 
do omawianego tematu tygodniowego. 

Obie grupy uczestniczą w cotygodnio-
wych spotkaniach w Gminnej Bibliotece 
Publicznej. Nowością są zajęcia szacho-
we dla chętnych. 

Aktywnie uczestniczyliśmy w akcji 
charytatywnej, w której zbieraliśmy pie-
niążki dla Hubercika i Marzeny. Dzieci 
samodzielnie malowały talerze i kubki, 
które następnie przekazały na kiermasz. 
Sprzedawaliśmy także książki, obrazy 
malowane na szkle i stroiki z kasztanów. 
Nie można zapomnieć o wyjeździe na 
Żniwa Dyniowe. W dniu 20 paździer-
nika Starszacy oraz 4- i 5-latki z grupy 
młodszej wyjechały do gospodarstwa 
agroturystycznego „Babaluda” w Paro-
wie Falęckiej. Poznały zwierzęta żyjące 
w gospodarstwie, sposoby wypieku plac-
ków dyniowych, dojenie kóz i inne obo-
wiązki wynikające pracy na roli. Obecnie 
przygotowujemy się do występów świą-
tecznych z udziałem rodziców. A nasze 
postępy i wydarzenia można na bieżąco 
śledzić na stronie na Facebooku.

JW

Przedszkole Publiczne wycieczkowo 
i uroczyście

Zakończyła się jesienna runda piłkarskich rozgrywek w sezonie 2016/2017 pomiędzy drużynami chłopców ze szkół podsta-
wowych w ,,Mini Lidze”, organizowanej przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Piątka” z Osówki.

Mistrzem jesieni została drużyna ,,Czernikowo I” prowadzona przez Marka Kopaczewskiego Drugie miejsce w tych 
rozgrywkach zajęła drużyna ,,Osówka I”, z niewielką przewagą punktowa nad drużyną z Mazowsza. Wkrótce runda rewanżowa.

L.p. Nazwa drużyny Mecze Punkty Bramki
zd. - str. Różnica bramek

1. Czernikowo I 7 21 31-4 +27
2. Osówka I 7 16 28-10 +18
3. Mazowsze 7 15 28-12 +16
4. Makowiska 7 10 19-13 +6
5. UKS Olimpijczyk 7 7 19-21 -2
6. Steklin 7 6 12-33 -21
7. Czernikowo II 7 4 6-24 -18
8. Osówka II 7 3 8-34 -25

RA

Zakończenie rozgrywek ,,Ligi Szkół 
Podstawowych Gminy Czernikowo”
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Sezon 2016 był szczególnie ważny 
dla UKS Comets. W rozegranym 5 
czerwca wyłaniającym najlepsza dru-

żynę województwa dwumeczu baseballiści 
z naszej gminy pewnie pokonali tamtejsze 
Dęby 21:11 oraz 15:4. Warto podkreślić, 
że ponad połowę uczestników wyjazdu 
stanowiły dziewczęta, wobec czego klub 
zdecydował się na stworzenie drużyny 
dziewczęcej i rozpoczęcie programu gry 
w softball. Z uwagi na fakt, że większość 
dziewcząt jest z Czernikowa, drużyna nosi 
nazwę Sówki Czernikowo i nawiązuje do 
leśnego charakteru gminy. 

Dziewczęta swoje pierwsze kroki posta-

wiły w wakacje mierząc się z MKS Stal Bis 
Kutno, klubem z tradycjami. Debiut był 
udany, bowiem na własnym boisku w Ma-
zowszu Sówki wygrały mecz dość wysoko 
22:13, ku zaskoczeniu gości z Kutna.

W dniu 10 września drużyna wzięła 
udział w Turnieju Softballu, zorganizowa-
nym na obiektach Europejskiego Centrum 
Małej Ligi Baseballowej w Kutnie. W tur-
nieju udział wzięły trzy drużyny: Stalówki 
Kutno, Steel Angels Krośniewice oraz na-
sza. Choć Czernikowo miało najmłodszy 
skład, nie przeszkodziło to w rozegraniu 
wyrównanych meczów. W pierwszym me-
czu Sówki spotkały się z Krośniewicami. 

Niestety, w trzeciej zmianie mecz został 
przerwany przez kontuzję jednej z rywalek 
i konieczne było uznanie za końcowy nie-
korzystnego wówczas dla nas wyniku 8:13. 
W meczu drugim Sówki wygrały 12:10 ze 
Stalówkami Kutno. W trzecim meczu tur-
nieju Stalówki Wygrały ze Steel Angels 9:7 
przez co każda z drużyn zanotowała po 
jednej wygranej i do wyłonienia zwycięzcy 
potrzebne było liczenie straconych obie-
gów. W tej sytuacji to nasza drużyna miała 
niekorzystny bilans spowodowany nie-
dogranym meczem z Krośniewicami. 11 
września po raz kolejny spotkaliśmy się ze 
Stalówkami, tym razem rozgrywając mecz 
sparingowy. Po raz kolejny Sówki okazały 
się lepsze, wygrywając 15:11. 

17 września drużyna naszych baseballi-
stów wygrała w Kutnie Superpuchar Polski 
Młodzików, w finałowych rozgrywkach 
pokonując Bazę Bydgoszcz 16:8 oraz De-
mony Miejska Górka 5:3.

W październiku UKS Comets Mazow-
sze rozpoczęło treningi z nową grupą za-
wodników. W grupie znalazły się wyłącz-
nie dzieci urodzone w latach 2011-2013 
(16 osób). Elementy gry w baseball i soft-
ball wprowadzane będą powoli, póki co za-
jęcia ukierunkowane są ogólnorozwojowo. 

W listopadzie drużyna naszych basebal-
listów uczestniczyła w Międzynarodowym 
Turnieju Halowym Żory Cup 2016 na po-
łudniu kraju. Turniej przyniósł ze sobą nie 
tylko możliwość sprawdzenia poziomu 
gry drużyn z Górnego Śląska, ale również 
rozegranie meczu międzynarodowego. 
W meczu z Arrows Ostrawa (Czechy) ule-
gliśmy 1:10. W turnieju zajęliśmy czwarte 
miejsce na sześć drużyn uczestniczących.

Do wydarzeń mijającego roku należy 
dodać coroczny obóz sportowy z kadrą tre-
nerów z Teksasu oraz Senior Games Czer-
nikowo 2016 - wspólny projekt z Czerni-
kowskim Stowarzyszeniem „Czyż-Nie”. 
Wszystko uzupełnić należy lokalnymi 
meczami pomiędzy naszymi zawodnikami 
podzielonymi na dwie umowne drużyny. 
Sezon uważamy za udany. Teraz, oprócz 
baseballu, mamy również softball i grupę 
maluchów. Jest co robić. 

Wszystkie nasze poczynania nie mia-
łyby miejsca, gdyby nie pomoc instytucji 
i dotacji ze Starostwa Powiatowego w To-
runiu oraz Urzędu Gminy Czernikowo, 
które pozyskaliśmy w drodze konkursów. 
Podziękowania należą się również osobom 
prywatnym i sympatykom, którzy wspie-
rają nasze działania.

RS

Komety podsumowują sezon 2016
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Niekorzystna aura dla organizacji 
rozgrywek karcianych w Polsce nie 
zniechęca członków społeczności lo-

kalnej. 10 listopada do stołów pokerowych 
zasiedli uczestnicy szóstej edycji Czerniko-
wo Open - turnieju No Limit Texas Hold’em, 
uznawanego za nieoficjalne mistrzostwa 
gminy. Przedsięwzięcie ustępuje prestiżem 
rozgrywkom ligowym, jednak rokrocznie 
przyciąga wielu graczy, którzy nie są goto-
wi na regularne uczestnictwo w turniejach 
przez niemal cały rok. 

Turniej, oprócz lokalnych uczestników 
ligowych zmagań, przyciągnął także graczy 
z Torunia, Kikoła, Chełmży czy Grudziądza, 
dzięki czemu udało się osiągnąć rekordową, 
dwudziestosiedmioosobową frekwencję. Już 
jako pierwszy odpadł broniący tytułu Rado-
sław Stańczyk; dość szybko z grą pożegnał 
się też m.in. brązowy medalista ostatniej 
edycji Ligi, Łukasz Marciniec. W pierwszej 
fazie szalał natomiast Paweł Karbowski, kon-
sekwentnie eliminując kolejnych przeciwni-
ków. 

Przy stole finałowym znalazło się miejsce 
zarówno dla doświadczonych wyjadaczy, jak 
i kompletnych nowicjuszy. Agresywną i wy-
jątkowo luźną grę uskuteczniali reprezentan-
ci Kikoła Aleksander Olszewski i Patryk Le-
wandowski; na ich błędy czyhali natomiast 
m.in. utytułowani Adrian Szalkowski (te-
goroczny mistrz Ligi), Jan Zdzisław Kwiat-
kowski (wicemistrz Ligi w latach 2013-2015) 
i Przemysław Pujer (czterokrotny mistrz 
i dwukrotny wicemistrz Ligi, triumfator 
Czernikowo Open 2011). Ostatecznie ryzy-
kowna gra młodych graczy z Kikoła opłaci-
ła się i między sobą rozegrali oni pojedynek 
o czernikowski czempionat, w którym lepszy 

okazał się Olszewski. Finałowa eliminacją 
zapewnił sobie on także statuetkę „Knockout 
Trophy”.

Przedsięwzięcie organizacyjnie wsparł 
Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroń-
ski, któremu należą się serdeczne podzięko-
wania.

Czołówka Czernikowo Open 2016:

1. Aleksander OLSZEWSKI
2. Patryk LEWANDOWSKI
3. Adrian SZALKOWSKI
4. Dawid DOBRZEŃSKI
5. Jan KWIATKOWSKI
6. Przemysław PUJER
7. Marcin TOKARZ
8. Paweł SOWIŃSKI

Kilka minut po godzinie 18:00 w dniu 
2 grudnia 2016 roku rozpoczęto pierwsze 
spotkanie turnieju mistrzowskiego w makao 
tradycyjnym przy stolikach dwuosobowych 
– wariantu najbardziej prestiżowego, bo naj-
rzetelniej odzwierciedlającego umiejętności 
graczy. To już szóste mistrzostwa w tej for-
mule i dwunasty turniej makao w historii 
gminy.

W pierwszej rundzie zmagań obyło się 
bez niespodzianek, czego nie można powie-
dzieć o fazie następnej. Spory sukces osią-
gnął brązowy medalista sprzed roku Marcin 
Pożoga, który, wygrywając 8:7 z Przemysła-
wem Pujerem, zagwarantował sobie miejsce 

w finale. Po raz pierwszy w rozstrzygającym 
pojedynku zabraknąć miało natomiast Puje-
ra – sześciokrotny mistrz gminy i dziesięcio-
krotny medalista rozgrywek w makao mu-
siał przebijać się więc lewą stroną rosyjskiej 
siatki spotkań. W drugim półfinale także 
zmierzyli się jedni z najlepszych specjalistów 
w dziedzinie – broniący tytułu Krzysztof Se-
weryn zagrał z wicemistrzem z 2012 roku 
i zwycięzcą rywalizacji w wariacie pełnego 
stołu w roku 2015, Jarosławem Lorenc. Mi-
nimalnie lepszy okazał się ten pierwszy. 

Zgodnie z przewidywaniami Lorenc i Pu-
jer poradzili sobie w repasażach i między 
sobą rozstrzygnęli awans do strefy medalo-
wej. Tu znów gra była wybitnie wyrównana, 
a zwycięstwo w stosunku 5:4 wyszarpał re-
prezentant Parceli Mazowieckich. W wiel-
kim finale Krzysztof Seweryn uporał się 
z Marcinem Pożogą i obronił tytuł zdobyty 
przed rokiem. Młody torunianin zdobył brą-
zowy medal, bo w meczu o „srebro” udanie 
zrewanżował mu się Przemysław Pujer.

Czołówka VI Mistrzostw Gminy Czerniko-
wo w Makao Tradycyjnym „1 na 1”:

1. Krzysztof SEWERYN
2. Przemysław PUJER
3. Marcin POŻOGA
4. Jarosław LORENC
5-6. Sebastian PARADOWSKI
5-6. Rafał ZIELIŃSKI

PP

Olszewski wygrywa Czernikowo Open, 
Seweryn broni tytułu w makao
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