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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości oraz plany na nadchodzący, 

Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach wszystkim miesz-
kańcom naszej gminy życzymy chwil wypełnionych miło-
ścią i rodzinną atmosferą, pełnych spokoju i odpoczynku. 

Niech ten szczególny okres będzie dla Państwa czasem 
radości dzielonej z najbliższymi.

Wójt Gminy Czernikowo
Zdzisław Gawroński

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Padlewska

oraz radni i pracownicy 
Urzędu Gminy Czernikowo
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XXIX Sesja Rady Gminy Czernikowo
Dnia 24 listopada 2017 r. 

o godzinie 14.00 w sali 
posiedzeń Urzędu Gmi-

ny Czernikowo odbyła się XXIX 
Sesja Rady Gminy w Czerniko-
wie. 

Na sesji jednogłośnie pod-
jęto uchwały w sprawie zmian 
w budżecie na 2017 rok, zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej, zaliczenia dróg do kate-
gorii dróg gminnych, podatku 
od środków transportowych, 
zmiany Programu Rewitaliza-
cji Gminy Czernikowo na lata 
2017-2023, przyjęcia Programu 
Współpracy Gminy Czernikowo 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami pro-

wadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2018, stwier-
dzenia przekształcenia dotych-
czasowych szkół sześcioletnich 
w ośmioletnie Szkoły Podsta-
wowe w Czernikowie, Mazow-
szu, Makowiskach, Steklinie 
i w Osówce, w sprawie utworze-
nia Technikum w Czernikowie 
(zmieniająca) oraz utworze-
nia Branżowej Szkoły I stopnia 
w Czernikowie (zmieniająca). 
Następnie Wójt przedstawił in-
formację ze swojej działalności 
w okresie między sesjami. Peł-
na wersja protokołu z przebiegu 
tej sesji znajduje się w Urzędzie 
Gminy Czernikowo - pok. nr 29.

HK

Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne dla Byd-
gosko-Toruńskiego Ob-

szaru Funkcjonalnego stano-
wią dla Gminy Czernikowo 
główne spektrum pozyskiwania 
środków unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego w obecnym 
programowaniu. Druga poło-
wa bieżącego roku jest dla nas 
w przedmiotowym zakresie nie-
zwykle aktywna.

Niecierpliwie wyczekiwa-
ną przez społeczność lokalną 
inwestycją jest przeniesienie 
Przedszkola Publicznego do 
skrzydła budynku Zespołu 
Szkół, przygotowanego do tego 
celu w wysokich standardach 
i z wykorzystaniem nowocze-
snych rozwiązań. Projekt „Ada-
ptacja części pomieszczeń Ze-
społu Szkół w Czernikowie na 
przedszkole” powinien sprostać 
oczekiwaniom najbardziej wy-
magających rodziców – zakłada 
bowiem utworzenie czterech sal 
edukacyjno-zabawowych dla 
czterech grup przedszkolnych, 
przestronnej sali do rytmiki, 
stołówki, pokoju nauczycielskie-
go, pomieszczeń szatniowych, 
dwóch dużych łazienek (i dodat-
kowej dla niepełnosprawnych) 

oraz magazynku i pomieszcze-
nia gospodarczego. Na otoczo-
nym ścianami budynku placu 
powstanie teren rekreacyjny 
z urządzeniami zabawowymi. 
Zakłada się, że realizacja projek-
tu pozwoli uczęszczać do Przed-
szkola Publicznego 84 dzieciom. 
Obecnie trwają czynności zwią-
zane z postępowaniem przetar-
gowym. 

Nowy obiekt przedszkolny 
będzie niezwykle barwny i funk-
cjonalny. Charakterystycznym 
tematem przewodnim będzie 
zaprojektowanie dekoracji pod-
łóg i ścian tak, by uczyły zasad 
ruchu drogowego – na koryta-
rzu będziemy mieli więc dwu-
kierunkową jezdnię ze „skrzy-
żowaniami” do sal, na ścianach 
– m.in. drogowe znaki. W salach  

wyodrębnione zostaną strefy: 
zabawowo-ogólnorozwojowa, 
edukacyjna (ze stołami i krzesła-
mi) oraz relaksacyjna (z mięk-
kim podłożem oraz mnóstwem 
poduch i poduszek). Do po-
szczególnych stref prowadzić 
będą „przejścia dla pieszych”.

Całkowita wartość projektu, 
obejmująca roboty budowlane, 
wyposażenie oraz promocję pro-
jektu, oszacowana została na 1 
273 735, 29 zł, z czego przeszło 
milion złotych gmina otrzy-
ma w ramach dofinansowania. 
Przedsięwzięcie stanowi składo-
wą projektu zintegrowanego – 
w ramach części tzw. „miękkiej” 
złożyliśmy wniosek obejmujący 
zatrudnienie nauczyciela wy-
chowania przedszkolnego oraz 
personelu dodatkowego - dwóch 
osób pomagających nauczycie-
lowi. Wartość projektu „Tworze-
nie nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego w Przedszkolu 
Publicznym w Czernikowie po-
przez zatrudnienie nauczyciela 
wychowania przedszkolnego 
i personelu dodatkowego” to 
127 444,88 zł, przy dofinansowa-
niu planowanym w kwocie 108 
328,12 zł. 

PP

Przedszkolne przenosiny z unijnym 
dofinansowaniem
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W zakresie pozyskiwania 
środków w ramach 
Narodowego Progra-

mu Przebudowy Dróg Lokal-
nych Gmina Czernikowo ak-
tywna była na przestrzeni całego 
okresu jego funkcjonowania. 
W miejsce popularnych „schety-
nówek” wprowadzono Program 
Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019, co nie wpłynęło 
jednak na naszą skuteczność 
w aplikowaniu o środki. Z przy-
jemnością możemy Państwa po-

informować, że tegoroczny pro-
jekt „Przebudowa drogi gminnej 
nr 101136C w miejscowości 
Kiełpiny” okazał się kolejnym 
infrastrukturalnym sukcesem 
gminy – nasz wniosek zajął dzie-
wiąte miejsce na opublikowanej 
przez Wojewodę Kujawsko-Po-
morskiego, liczącej 74 pozycje 
liście rankingowej.

Całkowita wartość inwestycji 
wyniesie 1 965 164,15 zł, z cze-
go 982 582,15 zł stanowić będzie 
wkład własny Gminy Czerniko-
wo.  Dofinansowanie to kwota 

982 582,00 zł.
W ramach zadania przebudo-

wywany zostanie odcinek drogo-
wy o długości 1851,44 m, Począ-
tek opracowania zlokalizowany 
jest w miejscu, gdzie kończy się 
istniejąca nawierzchnia bi-
tumiczna (zrealizowana w 2017 
r. z własnych środków gminy), 
koniec projektowanej drogi zlo-
kalizowany jest na włączeniu 
drogi gminnej nr 101135C. Żuż-
lowa nawierzchnia drogi  jest 
skoleinowana, posiada ubytki 
i nierówności – w jej miejscu 

powstanie droga o szerokości 5 
m z obustronnymi poboczami, 
przebudową przepustu, barie-
rami ochronnymi, zatoką auto-
busową z peronem dla pieszych 
oraz przejściem dla pieszych 
wyposażonym w oświetlenie 
solarne i aktywne oznakowanie 
w postaci znaków pionowych 
z lampami ostrzegawczymi. 
Skrzyżowanie z drogą 101135C 
zostanie przebudowane w ra-
mach zadania.

PP

Kolejna „schetynówka” w przyszłym roku

Po kilku latach posuchy na 
polu możliwości pozyska-
nia dofinansowania w za-

kresie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków Gmina 
Czernikowo przystąpiła do kon-
kursu obejmującego operacje 
typu „Gospodarka wodno-ście-
kowa” w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, w myśl którego 
wybudowanych zostać ma sto 
biologicznych oczyszczalni. 

Po podpisaniu umowy o do-
finansowanie (na kwotę 1 092 
360,00 zł, która stanowi 63,63% 
kosztów kwalifikowalnych ope-
racji) nastąpiło rozstrzygnięcie 
postępowania przetargowego. 
Jedynym oferentem okazał się 
być Wielobranżowy Zakład 
Usługowy Andrzeja Sieradzkie-
go z Włocławka. Przedsiębior-
stwo zobowiązało się zrealizo-
wać przedmiot umowy za 1 728 

150,00 zł. Pierwsze oczyszczal-
nie zostały już wybudowane.

Zgodnie z projektem Rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty po-
mocy finansowej, z możliwości 
budowy oczyszczalni w ramach 
PROW wyłączeni zostali miesz-
kańcy terenów aglomeracji, co 
w przypadku gminy Czernikowo 
oznaczało teren sołectwa Czer-
nikowo. Przedmiotowy obszar 
został jednak także objęty plana-
mi znaczących usprawnień w za-
kresie wodno-kanalizacyjnym. 
Realizujemy bowiem „Roz-
budowę oczyszczalni ścieków 
w Czernikowie” – umowa o do-
finansowanie została podpisana 
25 maja 2017 roku w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toru-
niu. Całkowita wartość projektu 

wyniosła 6 481 639,13 zł, z cze-
go 3 245 833,67 zł stanowić ma 
unijne wsparcie.

Celem inwestycji jest przebu-
dowa i rozbudowa istniejącego 
układu oczyszczania ścieków, 
zmniejszenie oddziaływania 
oczyszczalni na stan powietrza 
atmosferycznego oraz dopro-
wadzenie ścieków komunalnych 
odprowadzanych z gminy do 
stanu i składu umożliwiającego 
ich wprowadzenie do środowi-
ska zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zakres inwestycji 
obejmuje m.in. adaptację istnie-
jącej komory osadu czynnego na 
zbiornik retencyjny, wykonanie 
nowych komór osadu czynnego 
o pojemności około 1500 m3, 
wykonanie nowego osadnika 
wtórnego o powierzchni około 
100 m2 oraz wykonanie nowe-
go budynku technicznego o po-
wierzchni około 150 m2, w któ-

rym znajdowały się będą m. in. 
stacja dmuchaw, stacja odwad-
niania osadu i pompy operacyj-
ne. 

Wykonawcą zadania jest fir-
ma MELBUD S.A. z Grudziądza, 
której wynagrodzenie stanowić 
będzie kwota 8 105 287,64 zł. Po-
przetargowa cena wykonawstwa 
znacząco przekroczyła założenia 
kosztorysu inwestorskiego, co 
jest przykrą konsekwencją za-
istniałej koniunktury w zakresie 
inwestycji związanych z gospo-
darką wodno-ściekową. Na eta-
pie projektowania i szacowania 
wartości przedsięwzięcia sytu-
acja na rynku była zupełnie inna. 

Pełnienie nadzoru inwe-
storskiego powierzone zostało 
Przedsiębiorstwu Inżynierskie-
mu ProEko Kazimierza Karkow-
skiego i Ireneusza Plichty.

PP

Oczyszczalnie ścieków – 
działamy kompleksowo
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Mamy znakomitą wiado-
mość przede wszystkim 
dla mieszkańców Czer-

nikowa, Mazowsza i Steklinka 
– trzy wnioski złożone przez 
nas do Lokalnej Grupy Działa-
nia Gmin Dobrzyńskich Region 
Południe w ramach środków 
Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność 
na lata 2016-2023 zostały wy-
brane do dofinansowania, dzię-
ki czemu w 2018 roku znacząco 
zwiększymy gminną bazę rekre-
acyjną. Pod względem meryto-
rycznym nasza dokumentacja 
zyskała uznanie Lokalnej Grupy 
Działania Gmin Dobrzyński Re-
gion Południe – pozostaje jesz-
cze ocena (głównie formalna), 
której dokonać ma Urząd Mar-
szałkowski Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego. Wyrażamy 
jednak nadzieję, że podpisanie 
stosownych umów będzie jedy-
nie kwestią czasu.

Projekt „Budowa placu za-
baw w Parku 700-lecia w miej-
scowości Czernikowo” zakłada 
dostawę i montaż dużego ze-
stawu zabawowego, huśtawki 
podwójnej, huśtawki typu waż-

ka, karuzeli krzyżowej, dwóch 
sprężynowców pojedynczych, 
gry "kółko i krzyżyk" oraz zjazdu 
linowego. Oprócz tego zamonto-
wane zostaną: ławka z oparciem, 
regulamin placu zabaw, kosz na 
śmieci i podwójna lampa solar-
na. Całkowita wartość zadania 
to 97 041,94 zł, a dofinansowanie 
wyniesie 61 552,00 zł.

Projekt „Budowa placu 
zabaw i siłowni zewnętrznej 

w miejscowości Mazowsze” re-
alizowany będzie przy Wiejskim 
Domu Kultury. Przedsięwzięcie 
zakłada zwiększenie  funkcjonal-
ności i zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego poprzez dostawę 
i montaż karuzeli krzyżowej oraz 
ścianki linowej a także urządzeń 
siłowni zewnętrznej: krzesła do 
wyciskania i wyciągu górnego, 
biegacza i orbitreka, ławki i pro-
stownika pleców, prasy nożnej 

i wioślarza, roweru i jeźdźca. 
Oprócz tego zakupione zostaną: 
ławka z oparciem, regulamin 
placu zabaw, kosz na śmieci oraz 
zestaw zawierający stoły i krze-
sła. Całkowita wartość zadania 
to 63 938,79 zł, przy wsparciu 
w wysokości 40 489,00 zł.

Projekt „Budowa placu 
zabaw i siłowni zewnętrznej 
w miejscowości Steklinek” re-
alizowany będzie na działce nr 
38/2. Plac zabaw zostanie wypo-
sażony w zestaw zabawowy, huś-
tawkę podwójną, huśtawkę typu 
ważka oraz czworokąt sprawno-
ściowy. Siłownia zewnętrzna zo-
stanie wyposażona w zestawy na 
słupie typu: surfer i twister, ław-
ka i prostownik pleców, biegacz 
i orbitrek. Oprócz tego zamonto-
wane zostaną: ławka z oparciem, 
regulamin placu zabaw i kosz na 
śmieci. Całkowita wartość zada-
nia to 64 242,53 zł, z czego dofi-
nansowanie wynosi 40 682,00 zł.

PP

Inwestujemy w infrastrukturę rekreacyjną

Mieszkańcy gminy Czer-
nikowo wielokrotnie ak-
centowali istotność wła-

ściwego oświetlenia dróg i ulic 
dla komfortu przemieszczania 
się i własnego bezpieczeństwa. 
Projekt „Modernizacja oświetle-
nia na terenie gminy Czerniko-
wo”, złożony w ramach Działania 
3.5 Efektywność energetyczna 
i gospodarka niskoemisyjna 
w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 

Zrównoważona mobilność miej-
ska i promowanie strategii nisko-
emisyjnych w ramach ZIT, sche-
mat: Modernizacja oświetlenia 
ulicznego w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT) Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020, jest niejako odpowie-
dzią władz gminy na zrozumienie 
istoty problemu.

Przedmiotowy projekt re-
alizowany będzie przy ulicach: 
Zajączkowo, Toruńska, Zyg-
muntowo, Akacjowa, Ogrodo-
wa, Osiedle Młodych, Kwiato-
wa, Góry, Leśna, Nowe Osiedle, 
Wiśniowa, oraz w Czernikówku, 
Steklinku, Osówce i Wygodzie. 
Wyeksploatowane, tradycyjne 
lampy sodowe i rtęciowe zosta-
ną zastąpione żarówkami typu 
LED. Dzięki temu zwiększy się 

efektywność systemu, co bę-
dzie miało ogromne znaczenie 
proekologiczne i ekonomiczne. 
Przebudową objętych zostanie 
186 punktów oświetleniowych. 
Dodatkowo wybudowanych zo-
stanie 26 nowych punktów.

Wartość projektu to 615 
412,85 zł, a dofinansowanie ze 
środków unijnych stanowić bę-
dzie 85% tej kwoty.

PP

Energooszczędnie oświetlenie – 
pozyskaliśmy dofinansowanie!

Szlakiem natury, szlakiem 
przeszłości” to tytuł pro-
jektu, na realizację którego 

Gmina Czernikowo otrzyma-
ła dofinansowanie ze środków 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego w ramach 
Poddziałania 4.6.3. „Wsparcie 
ochrony zasobów przyrodni-
czych w ramach ZIT”. 

Przedmiotem przedsięwzię-
cia jest utworzenie ścieżki edu-
kacyjno-przyrodniczej na tere-

nie Gminy Czernikowo w celu 
wzmocnienia działań z zakresu 
ochrony środowiska naturalne-
go oraz zasobów kulturowych, 
ściśle związanych z obszarem 
gminy. W ramach projektu po-
wstanie trasa rowerowa prowa-
dząca przez obszar północnej 
i centralnej części gminy Czerni-
kowo, uwydatniając największe 
walory krajobrazowe, przyrod-
nicze i historyczne gminy. Szlak 
łączyć będzie osiem terenów 
objętych inwestycją, tworząc 

ścieżkę edukacyjno-przyrodni-
czą. W tych ośmiu tzw. punktach 
odpoczynku powstaną obiekty 
architektury (wiaty) z tablicami 
edukacyjnymi i zagospodarowa-
niem terenu. 

Miejscowości objęte zakre-
sem zadania to Czernikowo, 
Kijaszkowo, Liciszewy, Kiełpiny, 
Makowiska, Osówka, Steklin 
i Steklinek. W określonych loka-
lizacjach mają powstać wyposa-
żone w stoły z ławami wiaty na 
konstrukcji żelbetowo-drewnia-

nej, a także m.in. stojaki na ro-
wery i tereny zielone. W każdym 
z punktów odpoczynku staną 
dwie tablice edukacyjne – zielo-
na (opisująca przyrodę charakte-
rystyczną dla danej lokalizacji) 
oraz czerwona (nawiązująca do 
historii, zabytków). 

Całkowita wartość projek-
tu to 483 199,13 zł, a planowa-
ne dofinansowanie wynosi 410 
719,26 zł.

PP

Zielone światło dla ścieżki edukacyjnej
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Azbest – rusza kolejny nabór
Wójt Gminy Czerniko-

wo informuje miesz-
kańców, o zamiarze 

przystąpienia do konkursu 
ogłoszonego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toru-
niu na dofinansowanie przed-
sięwzięć w zakresie demontażu, 
transportu oraz unieszkodliwia-
nia lub zabezpieczenia odpadów 
zawierających azbest. Jest to ko-
lejna edycja naboru wniosków 
z zakresu usuwania wyrobów 
azbestowych z terenu Gminy 
Czernikowo przewidziana do re-
alizacji w 2018 roku. 

Dofinansowanie dotyczyć bę-
dzie kosztów demontażu wyro-
bów azbestowych wraz z trans-
portem i unieszkodliwianiem 
odpadów zawierających azbest 
i/lub kosztów działania obej-
mującego wyłącznie transport 
i unieszkodliwianie zdemonto-
wanych wyrobów azbestowych 
magazynowanych na terenie 
nieruchomości należącej do 
wnioskodawcy. Warunkiem 
uzyskania dotacji, jest realizacja 
przedsięwzięcia do 30 września 
2018 roku oraz posiadanie przez 
Wnioskodawcę stosownego po-
zwolenia na budowę bądź zgło-

szenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych, wydanego przez 
Starostę Toruńskiego.

Dotacja nie obejmuje kosztów 
nowego pokrycia dachowego. 

W związku z powyższym 
prosimy wszystkie zainteresowa-
ne udziałem w konkursie osoby 
(właścicieli nieruchomości), 
które planują dokonać wymia-
ny w 2018 roku pokrycia da-
chowego z azbestu na inne, lub 
posiadają już zdemontowane 
pokrycie, o złożenie stosowne-
go wniosku wraz z załącznika-

mi i oświadczeniem w Urzędzie 
Gminy Czernikowo do dnia 28 
lutego 2018 r.

Formularz dostępny jest 
w Urzędzie Gminy w Czerniko-
wo oraz na stronie internetowej 
www.czernikowo.pl w zakładce 
Formularze – Ochrona Środo-
wiska. 

Wszelkie dodatkowe infor-
macje w przedmiotowej sprawie 
można uzyskać w Urzędzie Gmi-
ny Czernikowo - pok. nr 27, tel. 
(56) 287 50 01 wew. 33.

MG

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

ta, pozostaje żywa, bo żywy jest 
patriotyzm w sercach Polaków 
i lokalnej społeczności gmi-
ny Czernikowo. 10 listopada 
o godz. 16.00 w auli widowisko-
wej Zespołu Szkół w Czerniko-
wie odbyła się uroczystość z oka-
zji 99. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

W programie słowno-
-muzycznym wystąpiły dzie-
ci z Przedszkola Publicznego 
w Czernikowie, chóry Klubu 
Seniora „Radość” i Koła Go-
spodyń Wiejskich „Jutrzenka” 
w Czernikowie, a także młodzież 
ze Szkoły Podstawowej im. K.K. 
Baczyńskiego w Czernikowie. 

Szkoły Podstawowej im. mjr 
H. Sucharskiego w Mazowszu, 
Szkoły Muzycznej w Czerniko-
wie oraz Zespołu Szkół im. M. 
Kopernika w Czernikowie.

Organizowane corocznie ob-
chody Święta Niepodległości 
tradycyjnie przyciągnęły liczne 
grono widzów, dla których pa-
mięć o minionych, wzniosłych 
wydarzeniach jest niezwykle 
istotna – ona bowiem stanowi 
świadectwo naszej narodowej 
tożsamości. Akademia jest zna-
komitą okazją do integracji lu-
dzi starszych z młodzieżą w at-
mosferze poszanowania tradycji 
i pielęgnowania polskości.

PP

Akademia z okazji Święta Niepodległości



7 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

Program Rewitalizacji Gmi-
ny Czernikowo na lata 
2017-2023 wkrótce stanie 

się dokumentem niezbędnym 
w kontekście aplikowania o środ-
ki unijne w wielu programach. 
Gminie Czernikowo udało się 
uzyskać unijne wsparcie na jego 
przygotowanie. 24 listopada 2017 
roku Rada Gminy Czernikowo 
uchwaliła program. Aktualnie 

czynione są starania o wpis do 
Wykazu programów rewitalizacji 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego. 

Niestety dla tempa procedo-
wania Programu jako obowią-
zującego dokumentu, zespół 
oceniający Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego jest, w porównaniu 
do innych województw, wyjątko-

wo gorliwy i restrykcyjny, jeśli 
chodzi  treść rewitalizacyjnych 
zapisów. Powyższe potwierdza 
m.in. skromna lista jednostek, 
którym udało się uzyskać wpis 
do Wykazu, opinie ogólnopol-
skich ekspertów oraz historie 
wielomiesięcznych batalii, jakie 
toczą z Urzędem Marszałkow-
skim niektóre miasta i gminy. My 
wyrażamy nadzieję, że Program 

Rewitalizacji Gminy Czerniko-
wo na lata 2017-2023 zdobędzie 
przychylność instytucji oceniają-
cej na początku przyszłego roku.

W ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Techniczna na 
lata 2014-2020 wydatki związane 
z przygotowaniem GPR pokryte 
zostaną w 90%, co stanowić ma 
kwotę 41 584,50 zł.

PP

Gminny Program Rewitalizacji uchwalony przez radnych

Samorządy szkół odwiedziły 
w ramach działań Gmin-
nej Komisji ds Męczeństwa 

miejsca pamięci. Zaczęliśmy od 
obelisku poświęconego nauczy-
cielom J. Suskiemu, J. Klimczew-
skiemu i S. Kołaczyńskiemu. 

Uczciliśmy też podchorążych 
rezerwy zamordowanych w Ka-
tyniu i Charkowie (T. Kołaczyń-
skiego i L. Gimpla). 

Byliśmy przy Krzyżu dzięk-
czynnym za wyzwolenie z 1946 
roku. Na cmentarzu przyko-

ścielnym złożyliśmy hołd po-
mordowanym w czasie II woj-
ny: Zagrabskiemu, Olszewskim, 
Warawanowi, Celmerowi i in-
nym. Miejscem pamięci jest kru-
chta w kościele (pamięci A. Na-
łęcza i J. Nosarzewskiego oraz 
K. Zielińskiego). Na cmentarzu 
głównym uszanowaliśmy rodzi-
nę Ziemkiewiczów, powstań-
ca styczniowego A. Górskiego, 
nauczyciela w zaborczej szko-
le Z. Sołtykiewicza, księdza A. 
Tymińskiego, M. Góreckiego, 
rozstrzelanego przez Żołnierzy 
Walczących Zielskiego, J. Pa-
dlewskiego, żołnierzy AK i LWP,  
I. Rapkiewicz, T. Usenkę i in-
nych. Byliśmy przy obelisku pa-
mięci wojny w 1920 roku.

W Mazowszu odwiedzili-
śmy Dęby Pamięci (oficerowie 
rezerwy zginęli w Charkowie, 
Katyniu), odwiedziliśmy grób 
zamordowanego Gronczew-
skiego, ziemian z Niedźwiedzia 
i Kijaszkowa, kaplicę odznaczo-

nego Krzyżem Virtuti Militari L. 
Lisowskiego. Byliśmy na miejscu 
powieszenia 10 mieszkańców 
okolic Mazowsza w odwecie za 
zranienie policjanta. 

W Steklinie zapaliliśmy znicz 
przed Dębem Pamięci, w Mako-
wiskach byliśmy na cmentarzu 
ewangelickim i oglądaliśmy wy-
stawę prac z akcji TAK TRZEBA. 
Przekazaliśmy znicz do miejsca 
pamięci w Rozstrzałach. Byli-
śmy na miejscu rozstrzelania M. 
Warawana, na miejscu pogrze-
bania zamęczonych hitlerowca 
J. Olszewskiej z ojcem za pomoc 
jeńcowi angielskiemu (Wilcze 
Kąty). Na cmentarzu ewangelic-
kim w Wilczych Kątach zapalili-
śmy znicz nauczycielowi ewan-
gelickiemu  Jest jeszcze grób 
Błaszkiewicza, rozstrzelanego 
w Czernikówku-Wałach.

DC

Gminny Objazd Miejsc Pamięci Narodowej



Złote gody
W dniu 1 grudnia 2017 

roku w sali konfe-
rencyjnej Urzędu 

Gminy w Czernikowie od-
była się uroczystość wręcze-
nia odznaczeń „Medalem za 
Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”. Medale przyznawane są 
parom, które przeżyły co naj-
mniej 50 lat w jednym związ-
ku małżeńskim. Odznacze-
nia „za miłość” są symbolem 
uznania państwa dla jubila-
tów oraz ich rodzin.

Na wniosek Wójta Gmi-
ny Czernikowo, po spełnie-
niu wszystkich wymaganych 
przepisami procedur, Pre-
zydent Andrzej Duda przy-
znał medale dla ośmiu par. 
W organizowanym spotkaniu 

wzięły udział wszystkie od-
znaczone pary małżeńskie:
•  Barbara i Ryszard Błaszkie-

wiczowie z Witowąża,
•  Ewa i Ireneusz Bruzdowscy 

z Mazowsza,
•  Salomea i Zdzisław Kwiat-

kowscy ze Steklinka,
•  Urszula i Zdzisław Mar-

chlewscy z Czernikowa,
•   Krystyna i Leon Pokorzyń-

scy z Czernikowa,
•  Regina i Tadeusz Rudewi-

czowie z Czernikówka,
•  Krystyna i Bernard Rut-

kowscy z Nowogródka,
•  Alicja i Wacław Zasadziń-

scy z Czernikowa.
Aktu dekoracji doko-

nał Wójt Gminy Czerniko-
wo Zdzisław Gawroński. 

W uroczystości wzięła rów-
nież udział Przewodnicząca 
Rady Gminy Jadwiga Padlew-
ska, która złożyła jubilatom 
serdeczne życzenia. Spotka-
nie odbyło się przy kawie 
i ciastku oraz symbolicznej 

lampce szampana. W imieniu 
jubilatów Alicja Zasadzińska 
podziękowała wójtowi za pa-
mięć i uznanie osób starszych 
w środowisku gminnym.

MO

XVI Wojewódzkie Za-
wody MDP wg regu-
laminu CTIF, które 

odbyły się 16 września w Byd-
goszczy, okazało się popisem 
młodych druhów z jednostki 
OSP w Steklinie. Dobrze ra-
dziły sobie zarówno dziew-
częta, jak i chłopcy, a pierwsza 
drużyna tych drugich zdoby-
ła mistrzostwo województwa. 
3 listopada 2017 roku odbyło 
się spotkanie podsumowują-
ce występ strażaków, na któ-
rym nagrodzono ich zaanga-
żowanie.

Zwycięską drużynę two-
rzyli Miłosz Jaranowski, Ra-
fał Gronczewski, Rikardo 
Dobrzyński, Konrad Lubo-
wicz, Bartłomiej Baranowski, 
Mateusz Matuszak, Norbert 
Kutnik, Maciej Kubik i Jakub 
Dobrzeński. Na spotkaniu 
obecni byli m.in. Prezes Za-
rządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP dh Zdzisław 
Dąbrowski, Członek Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego 
oraz Prezes Wojewódzkiego 
Kolegium Sędziów Sportów 
Pożarniczych Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dh 
Leszek Szmyt, Prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego 

ZOSP RP dh Bogdan Sowiń-
ski, Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP dh Zdzi-
sław Gawroński, komendant 
gminny dh Wiesław Ziół-
kowski oraz Przewodnicząca 
Rady Gminy Jadwiga Padlew-
ska. Organizatorem spotka-
nia była Prezes OSP Steklin, 
Ewelina Sulińska, która pełni-
ła także pieczę nad należytym 
przygotowaniem młodych 
druhów do zawodów.

PP

Spotkanie honorujące mistrzowską 
drużynę MDP ze Steklina

Prawdziwą wartość sąsiedzkiej serdeczności weryfikują naj-
trudniejsze chwile. Gdy mieszkańcom Witowąża spłonął 
dom, spotkali się z dużą pomocą ze strony lokalnej spo-

łeczności, za co chcą na łamach „Dwóch Słów” podziękować.
„Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim, którzy 

podali pomocną dłoń, tym którzy podtrzymują nas na duchu, 
wspierają, pocieszają i są z nami cały czas. Serdeczne podzięko-
wania dla wszystkich sąsiadów, tych bliższych i dalszych, miesz-
kańców Witowąża, Sołtysa Pana Adama Malinowskiego, jak 
również dla wszystkich za okazaną pomoc i wsparcie - dziękuje-
my Wam. Magda i Radek”.

PP

Podziękowanie dla 
mieszkańców Witowąża
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Pomimo jesiennej aury hu-
mory przedszkolakom do-
pisują, a uśmiech zawsze 

gości na ich twarzach. Malusz-
ki już dawno zaadaptowały się 
w placówce i nikt już nie płacze. 
A na małe smuteczki najlepszym 
lekarstwem jest wspólna zabawa. 

 Początek września mi-
nął pod hasłem „W zdrowym 
ciele – zdrowy duch”. Akcję 
prozdrowotną rozpoczęliśmy 
wycieczką do sadu p. Kaspro-
wicza. Kolejnym miejscem na 
mapie naszych podróży było 
gospodarstwo agroturystyczne 

„Babaluda”, gdzie uczestniczy-
liśmy w „Żniwach dyniowych”. 
Hucznie obchodziliśmy „uro-
dziny marchewki”. Pamiętali-
śmy również o święcie naszych 
chłopców. Chcemy być bez-
pieczni – wybraliśmy się więc 
także do jednostki gaśniczo-po-
żarniczej w Toruniu.

Listopad jest miesiącem za-
dumy. Pamiętamy o tych, którzy 
odeszli, wobec czego odwiedzili-
śmy groby pracowników przed-
szkola. Głodni wiedzy udaliśmy 
się do leśniczówki „Bielawy” 
w Toruniu.

Nauczycielki realizują pod-
stawę programową wychowania 
przedszkolnego w tygodniowych 
blokach tematycznych. Przepro-
wadzono obserwacje i diagnozę 
wstępną. Realizujemy również 
moduły matematyczne, uczest-
niczymy w wyjściach bibliotecz-
nych. Jak co roku nasze starszaki 
wzięły udział w Akademii z oka-
zji Święta Niepodległości.

Zapach i aura Świąt Boże-
go Narodzenia towarzyszą nam 
od początku grudnia. Wiele 
radości sprawiło dzieciom wła-
snoręczne wykonanie i zdobie-

nie pierników. Jesteśmy dumni 
z przedszkolaków, które zajęły 
zaszczytne miejsca w konkur-
sie ekologiczno-plastycznym, 
zorganizowanym przez Urząd 
Gminy Czernikowo. Lubimy 
eksperymentować, dlatego też 
odwiedził nas po raz kolejny 
Bartosz Pałucki ze swym poka-
zem fizyczno-chemicznym. 

Długo czekaliśmy na najbar-
dziej wyjątkowego z gości – Mi-
kołaj przybył do nas o czasie. 
Dzielnie przygotowaliśmy się do 
występu z okazji Wigilii Komba-
tantów oraz „Jasełek”. Wreszcie 
po raz kolejny wyjechaliśmy do 
Parowy Falęckiej, gdzie gospo-
darze czekali na nas z warsztata-
mi świątecznymi. 

Dziękujemy rodzicom za 
udaną współpracę. Bez ich 
wsparcia i pomocy nasze małe 
i duże inicjatywy byłyby trudne 
do zrealizowania. Na mapie na-
szych podróży pojawiły się kolej-
ne miejsca, o których napiszemy 
już w przyszłym roku.

MM

Podróże małe i duże – Przedszkole 
Publiczne w Czernikowie

Szachy wizytówką gminy
W dniach 28-29 grudnia 

2017 roku odbędzie się 
w Zespole Szkół im. 

Mikołaja Kopernika III Czerni-
kowski Festiwal Szachowy. Nasz 
Festiwal zdobył uznanie w śro-
dowisku szachowym i cieszy się 
coraz większą popularnością – 
w ubiegłej, wrześniowej edycji 
wzięło udział 105 zawodników. 

Szachy stały się już wizytówką 
gminy Czernikowo. Jesteśmy or-
ganizatorami mistrzostw w sza-
chach dla szkół naszego powiatu. 
Aktualnie 20 osób z Czernikowa 
posiada kategorie szachowe i cią-
gle są one podwyższane dzięki 
udziałowi w różnych turniejach. 
Z Mistrzostwa Pomorza i Kujaw 
w Świeciu w szachach szybkich 
przywieźliśmy trzy puchary, 
a z dwudniowego Festiwalu Sza-
chowego z Gdańska w różnych 
kategoriach nasza czternasto-
osobowa reprezentacja przy-
wiozła aż osiem medali, a sześć 

osób podniosło swoje kategorie. 
Wszyscy nasi zawodnicy zdobyli 
dodatkowo nowe doświadcze-
nia,  rozgrywając partie szacho-
we z wymagającymi szachistami 

z województwa pomorskiego. 
Szachy są nie tylko dobrą 

rozrywką dla umysłu, ale i wy-
magającym sportem. Wszyscy 
nasi szachiści trenują w Zespole 

Szkół w Czernikowie i przygo-
towują się do nowych zawodów 
pod okiem instruktora szacho-
wego Andrejusa Sivickisa.  

AS
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Aktywność, podejmowa-
nie wyzwań i wspólna 
nauka poprzez zabawę 

to nieodłączne elementy składa-
jące się na codzienność przed-
szkolaków z Niepublicznego 
Przedszkola Słoneczko. Dużo 
się działo w naszym przedszkolu 
w ostatnim okresie. 

Do najciekawszych i niezwy-
kle interesujących wydarzeń 
należy zaliczyć spotkanie z nie-
zwykłą, uzdolnioną mamą jed-
nego z naszych przedszkolaków, 
Kamilą Czajka, w ramach naszej 
akcji ,,Spotkanie z osobą z są-
siedztwa”. Podczas warsztatów 

dzieci dużo dowiedziały się na 
temat malarstwa, a - co więcej 
- same miały okazję stworzyć 
swoje wspólne dzieło - obraz. 

Dobra zabawa, rozwijanie 
swoich zainteresowań, cho-
ciażby podczas warsztatów ku-
linarnych, teatralnych czy też 
tanecznych, są niezwykle ważne 
dla wspierania wielokierunko-
wej aktywności dziecka, która 
sprzyja nabywaniu doświadczeń 
w fizycznym, emocjonalnym, 
społecznym i poznawczym ob-
szarze jego rozwoju. 

Jednak stawiamy także na 
wychowanie, stąd podejmuje-

my działania, które mają służyć 
rozwijaniu wrażliwości, empatii, 
szacunku do drugiego człowie-
ka. Wobec tego nasze przed-
szkolaki, dzięki wsparciu wspa-
niałych rodziców, wzięły udział 
m.in. w akcji „Grosz do grosza”. 
Zebrane środki zostały przezna-
czone na obiady dla potrzebu-
jących dzieci. Także w okresie 
przedświątecznym pamiętamy 
o innych, stąd zbiórka potrzeb-
nych artykułów dla Domu Sa-
motnej Matki w Ciechocinku. 

Więcej informacji na temat 
innych podejmowanych przez 
nas działań na naszej stronie 

internetowej www.sloneczko-
-przedszkole.com oraz na face-
booku. 

Zbliżają się najpiękniejsze 
święta Bożego Narodzenia, z tej 
okazji składamy wszystkim naj-
serdeczniejsze życzenia; aby 
chwile spędzone w rodzinnym 
gronie dały radość i siłę na ko-
lejne, codzienne dni, a magicz-
na moc wigilijnego wieczoru 
na długo pozostała w naszych 
sercach. 

IL

Aktywność i edukacja w Niepublicznym 
Przedszkolu Słoneczko

Kolejna edycja konkursu 
„Segregujesz! Zyskujesz” 
została podsumowana 5 

grudnia. Celem konkursu było 
podniesienie edukacji w zakre-
sie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, kształtowanie 

prawidłowych postaw ekolo-
gicznych oraz promowanie se-
lektywnego zbierania odpadów 
i recyklingu odpadów na tere-
nie gminy Czernikowo. Zadanie 
to zrealizowane zostało rów-
nież w celu zachęcenia uczniów 

i ich opiekunów do aktywnego 
wspierania działań związanych 
z ochroną środowiska oraz pro-
mowania kompostowania jako 
przyjaznej środowisku metody 
na zagospodarowanie odpadów 
zielonych.

Konkurs cieszył się, bar-
dzo dużym zainteresowaniem 
o czym może świadczyć liczba 
złożonych prac. Komisja kon-
kursowa miała bardzo trudne 
zadanie, aby wybrać najlepsze 
prace spośród tak dużej ilości 
przygotowanych plakatów. Za 
najciekawsze prace w katego-
riach przedszkole oraz klasy I-III 
narody otrzymali:
KATEGORIA:  
PRZEDSZKOLE

I miejsce -  Julia Głowacka 
i Martyna Krupińska 

II miejsce ex aequo – Anto-
nina Pujer i Zofia Szczęśniak

III miejsce – Karol Górczyń-
ski

KATEGORIA: KLASA I-III
I miejsce – Fabian Rumiński, 

klasa I SP Mazowsze
II miejsce – Oliwia Kamiń-

ska , klasa  I SP Makowiska
III miejsce – Szymon Wojtul-

ski, klasa III SP Mazowsze
Wyróżnienie – Natalia Byt-

ner – klasa II SP Osówka
Wyróżnienie – Karolina 

Maćkiewicz - klasa IIIB SP Czer-
nikowo

Wyróżnienie – Weronika 
Wojciechowska - kl. II SP Steklin

Uroczystość wręczenia na-
gród odbyła się w Urzędzie Gmi-
ny w Czernikowo. Wójt Zdzisław 
Gawroński pogratulował wszyst-
kim uczestnikom pomysłów, 
dziękując jednocześnie za za-
angażowanie i wysiłek włożony 
w przygotowanie każdej z prac. 
A za rok zapraszamy na kolejną 
edycję konkursu ekologicznego 
promującego selektywną zbiórkę 
odpadów.

JM

„Segregujesz! Zyskujesz” – 
konkurs rozstrzygnięty
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Ekologicznie i patriotycznie w SP Osówka
Akcja „Sprzątania Świa-

ta” to społeczna kampa-
nia ekologiczna, która 

inspiruje i zachęca do działań 
mających na celu utrzymanie 
dobrego stanu środowiska na-
turalnego, zachowania czystości 
oraz wyrabiania nawyków pro-
ekologicznych. Akcja jest stałym 
punktem kalendarza działań 
w Szkole Podstawowej im. T. Ha-
lika w Osówce. 21 września klasy 
0-II porządkowały teren Osów-
ki. Uczniowie klas III – VII,  pod 
przewodnictwem leśników, zaję-
li się sprzątaniem lasu. Wszyst-
kie osoby biorące udział w akcji 
odznaczały się dużym zapałem 
do pracy, zaangażowaniem oraz 
dużą świadomością ekologiczną.

W dniach 2-4 październi-
ka uczniowie klas V-VII wzięli 
udział w wyjeździe do Szkoły 
Leśnej na Barbarce. Uczestniczy-
li w warsztatach edukacyjnych, 
zajęciach artystycznych, konkur-
sach, zabawach integracyjnych 
oraz grach sportowych. Zwiedzi-
li także Muzeum Podróżników 
im. Tony’ego Halika.

12 października uroczystym 
apelem uczciliśmy Dzień Edu-
kacji Narodowej oraz Święto Pa-
trona Szkoły. Dyrektor  Ryszard 
Ałtyn wraz z przedstawicielami 
Rady Rodziców złożył życzenia 
oraz wręczył Nagrody Dyrekto-
ra nauczycielom i pracownikom 
obsługi. Podziękowania otrzy-
mali także rodzice. Część arty-
styczną przygotowali uczniowie 
kl. IVa z wychowawcą I. Jarzec. 
16 października dyrektor wziął 
udział w uroczystości z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, która 
odbyła się w Sali Mieszczańskiej 

Ratusza Staromiejskiego w Toru-
niu. Z rąk Kujawsko-Pomorskie-
go Kuratora Oświaty dyrektor 
Ryszard Ałtyn otrzymał Medal 
Komisji Edukacji Narodowej.

30 października uczniowie 
Zuzanna Haraszkiewicz, Oli-
wia Opatrzyk i Karol Trzebniak 
z opiekunem Żanetą Wachow-
ską wzięli udział w objeździe po 
Miejscach Pamięci Narodowej. 
Odwiedzili cmentarze oraz miej-
sca pamięci w Czernikowie, Ma-
zowszu, Steklinie, Makowiskach. 
Uczestniczyli w złożeniu wień-
ców oraz zapalili znicze.

Na początku listopada nastą-
piło rozstrzygnięcie konkursu 
na plakat reklamujący bibliote-
kę. W kategorii klas młodszych 
I miejsce zajęła Kamila Lewan-
dowska, II miejsce - Julia Ko-

walska, a III miejsce - Natalia 
Bytner. W kategorii klas star-
szych I miejsce zajęła Wiktoria 
Zagrabska, II miejsce - Nikola 
Wiśniewska, III miejsce - Karina 
Lewandowska. 

10 listopada w ramach Dnia 
Otwartych Koszar uczniowie 
klas I-VII odwiedzili Centrum 
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia 
w Toruniu. Na placu apelowym 
odbył się pokaz sprzętu znajdu-
jącego się na wyposażeniu jed-
nostki.

„Marszem Pierwszej Bry-
gady” rozpoczęła się uroczysta 
akademia z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości w Świetli-
cy Wiejskiej w Osówce. Historię 
walki Polaków o niepodległość 
przedstawili uczniowie klas 
IV-VII. Dziewczęta recytowa-

ły wiersze oraz śpiewały pieśni 
patriotyczne, natomiast chłopcy 
wystąpili w rolach Józefa Piłsud-
skiego i żołnierzy. Po części arty-
stycznej dyrektor szkoły wygłosił 
przemowę na temat znaczenia 
Święta Niepodległości dla Pola-
ków. 

15 listopada dzieci z klas 0-III 
wyjechały do Teatru im. Wilama 
Horzycy w Toruniu na spektakl 
„Dwanaście miesięcy”. Gra ak-
torska, kreacje oraz scenografia 
zrobiły bardzo duże wrażenie 
na dzieciach, które z zacieka-
wieniem śledziły losy skromnej 
i dobrej dziewczynki, którą od 
śmierci na mrozie uratowało 
dwunastu braci. 

ŻW

Tradycyjnie 6 grudnia 
w Zespole Szkół w Czer-
nikowie odbywają się 

dwie uroczystości: Święto Szko-
ły - dzień imienin Mikołaja oraz 
zwyczajowe Mikołajki. W trak-
cie zajęć wspólnie bawiliśmy się 
przy scenkach z życia Kopernika, 
jedliśmy wyśmienite piernicz-
ki i słuchaliśmy mikołajkowych 
piosenek. Potem odbył się kon-
kurs wiedzy ogólnej na wesoło, 
w którym liczyła się szybkość 
reakcji, pomysłowość, kreatyw-
ność i dobra zabawa. Zwyciężyła 
klasa branżowa. Gratulujemy.

Po południu zaprosiliśmy 
rodziców na wywiadówkę z nie-

spodzianką - wesołym przedsta-
wieniem w wykonaniu uczniów 
gimnazjum, liceum i technikum, 
koncertem naszych uczniów 
i pokazem tańca. Później odbył 
się poczęstunek dla rodziców, 
podczas którego świetnie zapre-
zentowały się nasze uczennice 
z klasy branżowej, dbając o miłe 
i smaczne przyjęcie gości. Na ko-
niec rozpoczęła się wywiadów-
ka, ale dobry humor rodziców 
pomógł uczniom przetrwać jej 
skutki.  

ZS

Święto Szkoły w Zespole Szkół w Czernikowie
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Najmłodsi uczniowie 
postanowili spraw-
dzić, czy jesień za-

witała już na dobre do lasu. 
28 września na ścieżce przy-
rodniczej w Czernikowie 
wsłuchiwali się w różnorod-
ne odgłosy, sami jednak nie 
zakłócali spokoju leśnym 
mieszkańcom. Dzieci uczyły 
się wyznaczać strony świa-
ta na podstawie obserwacji 
drzew, rozpoznawały warstwy 
lasu, nazywały krzewy i drze-
wa. Następnego dnia grupa 
36 uczniów z klas III - VII, 
oglądała balet "Kopciuszek", 
wystawiony na scenie Opery 
NOVA w Bydgoszczy. 

15 października uczniowie 
zaprezentowali w mazowiec-
kim kościele program słowno 
- muzyczny, poświęcony syl-
wetce Wielkiego Polaka - Św. 
Jana Pawła II. Program tema-
tycznie związany był z XVII 
Dniem Papieskim obchodzo-
nym w tym roku pod hasłem 
"Idźmy naprzód z nadzieją".

16 października w Sali 
Mieszczańskiej Ratusza Sta-
romiejskiego w Toruniu od-
było się uroczyste wręczenie 
odznaczeń, medali i nagród 
dla dyrektorów szkół, nauczy-
cieli i pracowników oświaty. 
Uczestniczyli w nim również 
nauczyciele z naszej szkoły, 
którym przyznano odzna-
czenia i nagrody: Ewie Sulec-
kiej - Jaskólskiej i Ryszardowi 
Osińskiemu - Medal Złoty 

za Długoletnią Służbę, Boże-
nie Pałaszyńskiej i Januszo-
wi Kuźmińskiemu - Medal 
Srebrny za Długoletnią Służ-
bę, Robertowi Szwajkowskie-
mu - Brązowy Krzyż Zasługi. 
Nagrodę kuratora otrzymała 
natomiast dyrektor szkoły 
Mariola Ciechacka.

17 października, dzieci 
z oddziału przedszkolnego 
i uczniowie klasy I i III wyje-
chali do Cinema City w Toru-
niu. Młodsi obejrzeli komedię 
"Emotki. Film", opowiadają-
cy historię o świecie emoti-
konek, które mieszkają we-
wnątrz aplikacji. Film dla 
trzecioklasistów - "Tarapaty" 
- poruszał kwestie relacji mię-
dzy rówieśnikami: nieufności 
i przyjaźni.

W programie wychowaw-
czo - profilaktycznym szkoły 
ważne miejsce zajmują dzia-
łania skierowane do rodziców 
uczniów. Jednym z nich są 
zajęcia poświęcone profilak-
tyce uzależnień, relacjom in-
terpersonalnym i przemocy 
w rodzinie. W październiku 
rodzice uczniów uczestni-
czyli w szkoleniu warsztato-
wym, prowadzonym przez 
certyfikowanego terapeutę 
uzależnień, Ireneusza Mar-
gola. Uczestniczki warsztatów 
zajmowały się komunikacją 
interpersonalną w duchu dia-
logu motywującego, pozna-
wały koncepcję powstawania 
uzależnień, ale także zjawisko 

fonoholizmu, uzależnienia 
od komputera, internetu oraz 
substancji psychoaktywnych 
(rozpoznawanie, diagnozo-
wanie oraz formy wsparcia). 
Znalazł się także czas na te-
mat związany z przemocą 
w rodzinie. 4 grudnia zaś od-
były się warsztaty dla uczniów 
klas VI i VII.

30 października już po raz 
drugi gościliśmy w szkole 
Bartosza Pałuckiego, dokto-
ranta Fizyki UMK. Wszyscy 
chętni uczniowie, także dzie-
ci z oddziału przedszkolnego, 
wzięli udział w naukowych 
eksperymentach. Spotkania 
z Bartoszem Pałuckim są peł-
ne niespodzianek, ciekawych 
pokazów i fascynujących ćwi-
czeń.

Krystyna Blonkowska, 
opiekunka SKO, podsumo-
wała wykonanie zadań paź-
dziernikowych, związanych 
z oszczędzaniem. Były to 
m.in. gazetki propagują-
ce oszczędzanie, piosenki 
i przysłowia, prace plastyczne, 
a także systematyczne wpłaty 
na książeczkę SKO. W mie-
siącu oszczędzania I m. zajęły 
dzieci z oddziału przedszkol-
nego.

W listopadzie samorząd 
uczniowski przeprowadził 
trzydniową akcję charytatyw-
ną mającą na celu wsparcie 
Fundacji „Czerwone Noski 
Klown w szpitalu”. Udało się 
zebrać 760 zł. Podziękowania 

dla wszystkich, którzy zazna-
czyli swój udział w akcji. 

Nie ma to jak wspólne 
przygotowanie i zjedzenie 
śniadania. 8 listopada we 
wszystkich klasach pojawiły 
się różnorodne, zdrowe pro-
dukty niezbędne do sporzą-
dzenia posiłku. Apetyczne 
kanapki można było popić 
własnoręcznie wyciśniętym 
sokiem owocowo - warzyw-
nym.

W czwarty czwartek listo-
pada odbył się w naszej szkole 
wieczorek językowy z oka-
zji amerykańskiego Święta 
Dziękczynienia. Inicjatorami 
byli uczniowie z kółka języka 
angielskiego wraz z nauczy-
cielem Robertem Szwajkow-
skim. Zgromadzeni rodzice, 
rodziny uczniów oraz nauczy-
ciele mogli zapoznać się z hi-
storią święta i sposobami jego 
obchodzenia za Wielką Wodą. 
Całość uzupełniła jesienna 
dekoracja i muzyka country, 
a uczniowie recytowali wier-
sze w języku angielskim.

24 listopada dzieci z klas 0, 
I i III z okazji Dnia Pluszowe-
go Misia przyniosły do szkoły 
swoje ukochane pluszaki. Od-
było się wiele ciekawych zajęć 
wokół przytulanek: rysowa-
nie i opis misia, kodowanie, 
śpiewanie piosenek, nauka 
wierszyków, konkurs na naj-
mniejszego i największego 
przyniesionego zwierzaka.

MC

Jesień w Szkole Podstawowej 
w Mazowszu

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO 12



Jesienne wydarzenia z  Makowisk

Szkolny Klub Wolontariusza „Podaj Dalej”

Na początku października 
odbyły się pokazowe za-
jęcia edukacyjne „Pierw-

sza pomoc przedmedyczna”. 
Prelekcja oraz pokaz zostały zor-
ganizowane w celu podniesienia 
poziomu wiedzy i umiejętności 
uczniów w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy w razie wy-
padku, urazu lub nagłego ataku 
choroby. Uczniowie zapoznali 
się także z zasadami dobrego 
odżywania. Zajęcia zostały zor-
ganizowane przez pielęgniarkę 
szkolną Wiolettę Borowicz.

W warsztatach uczestniczyli 
także rodzice. Zorganizowano 
dla nich warsztaty w zakresie 
działań środków odurzających, 
konsekwencji ich zażywania 
i sposobów diagnozowani stanu 
dziecka pod katem ich obecności 
w organizmie. W grudniu w po-
dobnym przedsięwzięciu uczest-
niczyli uczniowie klas VI i VII. 

Już od siedmiu lat 8 listopada 
obchodzimy Dzień „Śniadanie 
Daje Moc”. Nasi uczniowie za-
wsze aktywnie włączają się w or-

ganizację, przygotowując wspól-
nie pyszne i zdrowe śniadania 
w klasie. Uświadamiają sobie 
przy okazji, że śniadanie to naj-
ważniejszy posiłek dnia i że dzię-
ki niemu mają energię do nauki, 
lepiej koncentrują się podczas 
lekcji i mają siłę do zabawy. 

Kolejnym wydarzeniem była 
uroczystość z okazji ślubowania 
pierwszoklasistów i pasowania 
na ucznia. Podczas zaprezento-
wanej części artystycznej pierw-
szaki udowodniły, jak wiele już 
potrafią. Kierownik ZOS Doro-
ta Czarnecka złożyła życzenia 
w imieniu wójta Zdzisława Ga-
wrońskiego. 

Dzień Mola to nieoficjalne 
święto chemików, które rozpo-
wszechniło się również w szko-
łach. Nauczyciele i koła naukowe 
organizują różne imprezy i zaba-
wy, aby zainteresować uczniów 
tą gałęzią nauki. Nasi uczniowie 
z klasy VII uczestniczyli w poka-
zach chemicznych zorganizowa-
nych na UMK w Toruniu. 

Z okazji Narodowego Świę-

ta Niepodległości 10 listopada 
odbyła się uroczysta akademia. 
Część artystyczna wprowadzi-
ła zgromadzonych w atmosfe-
rę wydarzeń poprzedzających 
dzień 11 listopada 1918 roku. 
Podczas występu ukazano ducha 
narodu polskiego, który w czasie 
123 lat niewoli wciąż wychodził 
z inicjatywą walki za ojczyznę. 
Uczestnicząc corocznie w ob-
chodach Święta Niepodległości 
dajemy wyraz pamięci o tych, 
dzięki którym żyjemy dzisiaj 
w wolnej Polsce. Podczas ape-
lu rozdane zostały upominki 
uczniom, którzy wzięli udział 
w konkursie plastycznym „Pol-
ska, moja Ojczyzna”. 

Listopad to miesiąc skłania-
jący do refleksji nad przemija-
niem, odchodzeniem bliskich 
nam osób oraz sensem istnienia. 
Julia Kujawska oraz Igor Stry-
chalski reprezentowali szkołę 
podczas spotkania w bibliotece 
SP w Czernikowie na „Zadusz-
kach poetyckich”. Nasi uczniowie 
zaprezentowali wiersz Wisławy 

Szymborskiej „Kot w pustym 
mieszkaniu” oraz utwór Tade-
usza Różewicza „Drzwi”.

Pod koniec listopada odbył 
się szkolny konkurs plastyczny 
pt. „Sowa przyleciała do biblio-
teki". Wielu uczniów wykona-
ło piękne i oryginalne prace. 
Wszystkie zostały wyróżnione, 
a ich autorzy zostali nagrodzeni. 
Na szczególną uwagę zasłuży-
ły prace: Weroniki Wenderlich, 
Dominiki Śmiegielskiej oraz 
Pawła i Alicji Dankowskich. 

W IX Powiatowym Konkursie 
Plastycznym „Mieszkam w cie-
kawym miejscu – nadwiślański 
pejzaż” nagrodę w kategorii klas 
IV-VI otrzymała Dominika Śmi-
gielska. Oliwia Kamińska ode-
brała w Urzędzie Gminy nagrodę 
za zajęcie II miejsca w gminnym 
konkursie o tematyce ekologicz-
nej pt. „Segregujesz-zyskujesz”.

HG, AL

Od 2011 r. w Zespole Szkół 
w Czernikowie funk-
cjonuje Szkolne Koło 

Wolontariatu, dzięki któremu 
uczniowie mają możliwość po-
dejmowania regularnej i dłu-
gofalowej pracy w różnych in-
stytucjach. W obecnym roku 
szkolnym wolontariusze uczęsz-
czają do Niepublicznego Przed-
szkola Słoneczko w Czernikowie, 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Czernikowie i Ośrodka Reha-
bilitacji Dzieci i Młodzieży TRA-
TWA w Steklinku.

Ponadto, nauczyciele wraz 
z uczniami organizują wiele ak-

cji okolicznościowych. Aktualnie 
są to Marzycielska Poczta (pole-
ga na wysyłaniu kartek i listów 
wspierających chore dzieci), kon-
kurs międzyklasowy „Zakręcona 
klasa” (celem jest zbiórka nakrę-
tek z przeznaczeniem na rehabi-
litację Filipka), zbiórka książek 
w ramach akcji „Trochę czytania 
dla radości i zainteresowania” 
(zebrane zbiory zostaną przeka-
zane do Domu Pomocy Społecz-
nej w Dobrzejewicach). W tym 
roku w ramach Ogólnopolskiego 
Programu Edukacyjnego, prowa-
dzimy także zbiórkę baterii.

ZS
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Nasza szkoła położona jest 
w niezwykle ciekawym 
miejscu. Niespełna 3 km 

na północ, na granicy z gminą 
Kikół, znajduje się średniowiecz-
ne grodzisko – pozostałość po 
osadzie obronnej. Na początku 
XXI w., u stóp wału prowadzo-
ne były badania archeologicz-
ne. Z dna jeziora archeolodzy 
z UMK wydobyli liczne milita-
ria, narzędzia rolnicze, przed-
mioty rybackie, brązową misę. 
Do najciekawszych znalezisk 
należy dłubanka datowana na IX 
w. To właśnie w tym miejscu zor-
ganizowany był Dzień Grodu. 
Uczniowie z całej gminy mieli 
możliwość uczestniczenia w ży-
wej lekcji historii. Nasza szkoła 
prezentowała średniowieczne 
piśmiennictwo oraz potrawy. 
Każdy mógł skosztować wiej-
skiego chleba ze smalcem, kaszy 
czy owoców. 

Niezwykłym przeżyciem był 
dwudniowy wyjazd do Warsza-
wy. Jest to jeden z punktów po-
dróży „Śladami Patrona”. W Ar-
chikatedrze  św. Jana Chrzciciela  
złożyliśmy hołd przy grobie H. 
Sienkiewicza. Zwiedziliśmy Sta-
rówkę, Zamek Królewski, PKiN, 
Pałac Prezydencki, Stadion Na-
rodowy oraz Pałac w Wilanowie.

Dzień Patrona, w piętnastą 
rocznicę nadania szkole imienia 

Henryka Sienkiewicza i wręcze-
nia sztandaru, miał charakter 
szczególny, gdyż stanowił pod-
sumowanie działań  edukacyjno-
-wychowawczych. Swoją obec-
nością zaszczycili nas ks. kan. dr 
Piotr Siołkowski, wójt Zdzisław 
Gawroński oraz rodzice. Ho-
nory gospodarza uroczystości 
pełnił dyrektor Grzegorz Ko-
złowski, który wręczył dyplomy 
i nagrody uczniom konkursów 
inspirowanych twórczością au-
tora Trylogii. W klimat czasów 
sienkiewiczowskich wprowadził 
uczestników polonez, przygoto-
wany przez uczniów klas VI-VII. 
Ponadto mieliśmy okazję obej-

rzeć prezentację multimedialną 
przypominającą najważniejsze 
fakty z życia i twórczości pisa-
rza. Następnym punktem pro-
gramu była zabawna scenka, 
w której nasi koledzy, przebrani 
za bohaterów utworów sien-
kiewiczowskich, przypomnieli 
najważniejsze dzieła Litwosa. 
Na zakończenie wniesiono jubi-
leuszowy tort. Fakt otrzymania 
tak zaszczytnego imienia zo-
bowiązuje całą społeczność do 
godnego reprezentowania szkoły 
w środowisku lokalnym. Stara-
my się sprostać jego ideałom. 

Śniadanie Daje Moc - dzień 
ten rozpoczęliśmy od przygoto-

wania zdrowego śniadania przez 
wszystkie klasy. Wykonane po-
trawy zostały wystawione na 
korytarzu szkolnym na pięknie 
udekorowanych stołach. Przed 
wspólną degustacją obejrzeliśmy 
efekty wcześniejszych działań, 
których celem było poznanie 
właściwości warzyw i owoców 
oraz ich zdrowotnego wpływu  
na nasz organizm. Elementy 
dekoracyjne korytarza to wielo-
barwne plakaty zachęcające do 
jedzenia surowych darów jesie-
ni. Było smacznie i zdrowo! 

Tradycyjnie na początku roku 
szkolnego klasa IV odwiedziła 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Czernikowie. Zapoznano nas 
z działalnością biblioteki, księ-
gozbiorem oraz zasadami korzy-
stania z czytelni ogólnej i mul-
timedialnej. Uczestniczyliśmy 
w zabawie, w której wykorzysty-
waliśmy nowości wydawnicze, 
ukryte w nich bowiem były różne 
hasła związane z  czytelnictwem. 
Układaliśmy też opowiadanie na 
podstawie wylosowanych przed-
miotów. Nie zabrakło również 
głośnego czytania. Pani dyrek-
tor zachęcała nas do aktywnego 
korzystania z gminnej biblioteki, 
w której odbywają się ciekawe 
zajęcia pozalekcyjne.

MP

Wieści z SP w Steklinie

Pod koniec września gim-
nazjaliści brali udział 
w powiatowych zawodach 

w indywidualnych biegach prze-
łajowych. W klasyfikacji indy-
widualnej na III miejscu w ka-
tegorii dziewcząt uplasowała się 
Weronika Luberadzka, a wśród 
chłopców III miejsce zajął Kac-
per Dobrzeński. W klasyfikacji 
drużynowej, zarówno dziewczę-

ta, jak i chłopcy, zajęli I miejsce 
i tym samym uzyskali awans do 
udziału w zawodach wojewódz-
kich.

Kolejny medal – srebrny 
- zdobyła drużyna chłopców 
w sztafetowych biegach przełajo-
wych podczas zawodów powia-
towych w Czernikowie.

ZS

Jesienne biegi 
na medal

W ramach organizacji 
zajęć o tematyce edu-
kacyjno-ekologicznej 

uczniowie technikum, liceum 
i koła chemicznego uczestniczyli 
w dwóch wyjazdach edukacyj-
nych. 

Z okazji Dnia Mola w ponie-
działek 23 października uczestni-
cy obejrzeli pokazy doświadczeń 
chemicznych zorganizowane 
przez Studenckie Koło Naukowe 
Chemików na Wydziale Chemii 
UMK w Toruniu. Dodatkową 
atrakcją był konkurs przeprowa-
dzony podczas pokazów, który 
wygrały dwie osoby. Jedną z nich 

był Jakub Grzybek - uczeń kla-
sy pierwszej liceum. W nagrodę 
otrzymał wykrystalizowany chlo-
rek miedzi (II) dwuhydrat.   

8 listopada, podczas zajęć 
w sali dydaktycznej MPO w To-
runiu, uczniowie obejrzeli pre-
zentację o nowo wybudowanej 
w Bydgoszczy Spalarni Odpa-
dów, poznali zasady segregacji 
odpadów oglądając film w tech-
nologii 3D, prześledzili proces 
technologiczny ich sortowania 
przez szybę okna sali, a na zakoń-
czenie wykonali karty pracy na 
tabletach.

AP

Edukacyjne wyjazdy 
uczniów Zespołu Szkół
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Czernikowska szkolą pod-
stawowa pozostaje nie-
zwykle aktywna.  Uczest-

niczymy w „Programie dla szkół", 
realizujemy dodatkowe zajęcia 
z języka angielskiego w ramach 
innowacji pedagogicznych. Jest 
wiele dodatkowych zajęć przed-
miotowych: koła matematyczne, 
polonistyczne, historyczne, pla-
styczne, angielskiego, SKS, teatr, 
chór, recytatorskie, artystyczne, 
ludowe, modelarskie, korek-
cyjno-kompensacyjne, logope-
dyczne, rewalidacyjne, indywi-
dualne, gimnastyki korekcyjnej, 
zajęcia wspierające, świetlicowe.. 
Od grudnia korzystamy z kilku 
godzin w-f w auli ZS.

Rozpoczęły się konkursy 
kuratoryjne. Z przyrody P. Pro-
chera przeszedł do następne-
go etapu, aż czworo uczniów 
przedostało się z matematyki 
(M. Lesińska, M. Śliwiński, K. 
Iwaniuk, M. Głowacki), jedna 
z języka angielskiego (M. Hurn), 
jedna z historii (P. Prochera). 
Dzieci uczestniczą w wielu kon-
kursach, w warsztatach teatral-
nych w Górsku i w warsztatach 
ceramicznych „Ginące Zawody”. 
Tego roku w powiatowym kon-
kursie plastycznym „Mieszkam 
w ciekawym miejscu” nagrodę 
otrzymał S. Wasilewski a wy-
różnienia: M. Dankowska, M. 
Durmowicz, Z. Trendewicz, M. 
Lesińska, P. Kropkowska, M. Le-
wandowska. Zorganizowaliśmy 
konkurs  powystawowy Oblicza 
Matki Boskiej Skępskiej. W XII 
WKL-P „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie” III nagrodę otrzyma-
ła Ada Kozłowska, wyróżnienie 
- M. Lesińska. W XIV WFPP 
„Tobie Polsko” A. Rumińska za-

jęła III miejsce. Do finału woje-
wódzkiego „Potyczek na Zamku 
Golubskim” zakwalifikowała się 
A. Kozłowska. O. Kujawski zdo-
był wyróżnienie w konkursie po-
etyckim, zespół (J. Kowalewska 
K. Sivickis) zwyciężył eliminacje 
szkolne i otrzymał wyróżnienie 
za udział w finale. Uczniowie 
K. Mazur i W. Mąkólski brali 
udział w Festiwalu Nauki, Sztuki 
i Przedsiębiorczości z prezen-
tacją  (swoją oraz B Łuszczaka, 
Z. Pokorzyńskiej i M. Wiśniew-
skiej) o działaniach SP Czer-
nikowo w związku z Rokiem 
Rzeki Wisły.  W regionalnym 
konkursie literackim we Wło-
cławku „Wisło ty rzeko moja” 
nagrodę otrzymała Ola Pracowi-
ty. W III Konfrontacjach Teatral-
nych w Górsku przedstawienie  
„Dziękuję Wam!” Teatru 4-5-6 
został wysoko ocenione.

W woj. konkursie  „Prawa 
dziecka” wyróżnienie zdobył Jan 
Kwiatkowski. W woj. projekcie 
edukacyjnym HaDwaO! wyróż-
niono P. Sadowską, M. Barszczy-
ka, I. Makowską, A. Hartung i W. 
Jedrzejewską. 

Rozpoczęliśmy działania 
w programie „Myśliwi dzieciom, 
dzieci zwierzętom”, braliśmy 
udział w akcji sieci CEO Kujawy 
„Przeciw Przemocy”. Braliśmy 
udział w projekcie warsztatów 
przeciwpowodziowych w Przy-
sieku. Uczestniczyliśmy kilka-
krotnie w audycjach Toruńskiej 
Orkiestry Symfonicznej.

Odbył się festyn historyczny 
w Steklinie Niedźwiedziu. Przez 
warsztaty przemknęło ponad 
400 osób, były warsztaty garn-
carskie, wioślarskie, obozowisko 
Wikingów do zwiedzenia, stro-

je Skandynawów, stroje Braci 
Dobrzyńskich i szlacheckie; gry 
i zabawy plebejskie, strzelanie 
z łuków, rzuty siekierkami, rzu-
ty do celu, stanowisko pisarskie 
(benedyktyńskie) i biblioteczne, 
nauka tańca średniowiecznego, 
poczęstunek średniowieczny, 
przemarsz przez majdan grodzi-
ska. Dziękujemy sponsorom, SP 
Steklin i Stowarzyszeniu Czyż-
-nie.

Rada pedagogiczna szkoliła 
się z pierwszej pomocy, ochro-
ny danych osobowych, kompe-
tencji kluczowych, efektywności 
pracy domowej, nowej podsta-
wy programowej. Weszliśmy do 
programu Cyfrowobezpieczni, 
jesteśmy w  ramach Klubu CEO 
SUS w Nauczycielskiej Akademii 
Internetowej.

W auli SM Czernikowo od-
był się występ charytatywny dla 
Państwa Piotrowskich z Elgisze-
wa. Zespół chóru występował 
także na „Zbiórce dla Patryka”. 
Uczniowie organizują „Paczkę 
dla bezdomniaka”. Rozpoczę-
liśmy coroczną kwestę „Czyż 
nie warto zostać św. Mikołajem 
w gminie Czernikowo”.  

Pożegnaliśmy specjalnym 
spotkaniem sekretarza szkoły 
Annę Sosnowską i pracownika 
Bożenę Kowalską. Dla Elżbiety 
Lewandowskiej - nauczycielki 
z pasją - przygotowaliśmy bene-
fis.

W ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnic-
twa zakupiliśmy 970 pięknych 
nowych książek do biblioteki. 
Było wiele wydarzeń w biblio-
tece promujących czytelnictwo, 
akcje: m.in. „Jak nie czytam, jak 
czytam”, „Z komiksami nam do 

twarzy”. Jesteśmy Szkołą Lide-
rów Edukacji Globalnej.

Rozpoczęliśmy z uczniami 
cykl zajęć socjoterapeutycznych 
z psychologiem i pedagogiem 
poświęconych uzależnieniom. 
Startuje konkurs plastyczny 
w grudniu „Alkohol szkodzi 
zdrowiu i zagraża rodzinie”. 
Otrzymaliśmy wsparcie z TTPS 
w ramach 1%, przeznaczyliśmy 
je na pomoce szkolne dla nie-
pełnosprawnych. Prawie 600 zł 
pozyskaliśmy na zbiórce elek-
trośmieci.

Odbywają się cotygodniowe 
zbiórki harcerskie. Razem z har-
cerzami z 8 DH i 23 DH, a także 
z DH z Kikoła uczestniczyliśmy 
w zlocie w Zajeziorzu, rajdzie 
pieczonego ziemniaka. W Ka-
tarzynki odprawiliśmy obrzędy 
Katarzynkowe i Andrzejkowe, 
były Mikołajki. 

17 października to rocznica 
aresztowania nauczycieli naszej 
szkoły (Kołaczyńskiego, Suskie-
go i Klimczewskiego) i okazja 
do pogadanki o wartościach, 
odpowiedzialności, do uczcze-
nia Apelem Pamięci i Apelem 
Poległych oraz akademią.  Od-
bywa się szkolny konkurs histo-
ryczny „Ludzie z obelisku i inni”, 
połączony z uczczeniem 500 lat 
reformacji. D. Chylicka zdobyła 
IV m. w Mistrzostwach Polski 
w tenisie stołowym n-li, a K. Bej-
ger otrzymała w nagrodę za pre-
zentację o UE. D. Chrobak zajął 
I miejsce w konkursie recytator-
skim „Co mi w duszy gra”.

DC

Co słychać w SP im. K. K. 
Baczyńskiego w Czernikowie?
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Od października rozpo-
częliśmy cykl spotkań 
z uczniami klas III Szko-

ły Podstawowej w Czernikowie. 
Magdalena Gogulska-Dębska 
z Ośrodka Czytelnictwa Cho-
rych i Niepełnosprawnych z To-
runia - Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej - Książnicy Koper-
nikańskiej w Toruniu przybliża 
dzieciom temat niepełnospraw-
ności. Tematem pierwszych spo-
tkań było funkcjonowania osób 
niewidomych w życiu codzien-
nym. Zajęcia są przewidziane na 
cały rok szkolny 2017/2018. 

Od października przy Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Czer-

nikowie działa Dyskusyjny Klub 
Książki dla dzieci i młodzieży. 
Moderatorem klubu jest Dorota 
Zmudzińska, która miała okazję 
uczestniczyć w dwudniowym 
ogólnopolskim szkoleniu dla 
moderatorów i zjeździe koordy-
natorów DKK w Warszawie. Wy-
darzenie zostało zorganizowane 
przez Instytut Książki. Spotkanie 
organizacyjne klubu odbyło się 
w Szkole Podstawowej w Czerni-
kowie. W spotkaniu brali udział 
uczniowie klasy 4b i 6c. Do 
współpracy zaproszono Ma-
rzennę Daszkowską oraz Kamilę 
Bułakowską. 21 listopada odbyło 
się pierwsze spotkanie DKK na 

temat tolerancji i akceptacji od-
mienności w codziennym życiu. 

W dalszym ciągu kontynu-
ujemy  zajęcia  „Bajkowe po-
ranki z przedszkolakami” oraz 
prowadzimy zajęcia dla uczniów 
klas zerowych SP Czerniko-
wo. W ramach spotkań odbył 
się m.in. Dzień Postaci z Bajek, 
Światowy Dzień Zwierząt oraz 
Teatrzyk Małego Widza pt. 
„O (nie)grzecznym Rycerzu”. 
Podczas zajęć zachęcamy mło-
dych czytelników do obcowania 
z książką.

W  październiku i listopadzie 
odwiedziła nas grupa dzieci ze 
SP w Steklinie z nauczycielką 
Małgorzatą Przewięźlikowską. 
Uczniowie zapoznali się z no-
wym systemem wypożyczania 
książek, bardzo chętnie oglądali 
nowości książkowe i wspólnie 
czytali wybraną lekturę. 5 listo-
pada odwiedziłyśmy uczniów kl. 
0-3 Szkoły Podstawowej w Ma-
kowiskach, wcielając się w rolę 
przyjaznej Czarownicy, Smerfet-
ki i Fizi Pończoszanki w ramach 
Międzynarodowego Dnia Posta-
ci z Bajek. 

8 listopada 26 gimnazjalistów 
z 9 gmin powiatu toruńskiego 
uczestniczyło w Konkursie Or-
tograficznym „O Pióro Starosty 
Toruńskiego”. Konkurs organi-
zowany jest przez Powiatową 
i Miejską Bibliotekę Publiczną 
im. Juliana Prejsa w Chełmży 

wspólnie ze Starostwem Powia-
towym w Toruniu i gminnymi 
bibliotekami publicznymi. Gmi-
nę Czernikowo reprezentowały 
Dominika Kowalska i Wiktoria 
Górczyńska z Zespołu Szkół im. 
Mikołaja Kopernika w Czerni-
kowie.

Po przerwie wakacyjnej 
Agnieszka Romanowska rozpo-
częła spotkania z cyklu „Stacja 
Biblioteka” w Bibliotece w Osów-
ce. W ramach  spotkań przepro-
wadzono następujące zajęcia: 
"Dzień Zwierząt", "Brzydkie ka-
czątko" i "Słowik" - teatrzyk ka-
mishibai, „Jak powstało Czerni-
kowo” z książki "Bajki i legendy 
powiatu toruńskiego, czyli pod-
toruńskie czary-mary", "Dzień 
pluszowego Misia" oraz "Trady-
cje i obrzędy związane z nadcho-
dzącymi Świętami Bożego Naro-
dzenia". W zajęciach uczestniczą 
uczniowie kl. 0-V SP w Osówce.  
Z kolei Filię w Mazowszu od-
wiedziły dzieci z klubu malucha 
w Mazowszu.  Zajęcia "O Ryba-
ku i złotej rybce"  poprowadziła 
Donata Luberacka. Biblioteka 
w Mazowszu gościła również 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Mazowszu. 

W dniach 23-24 listopada 
w Łodzi odbył się ósmy Ogól-
nopolski Kongres Bibliotek Pu-
blicznych „Biblioteka twórców. 
Więcej niż kongres!”. W tego-
rocznym spotkaniu uczestniczy-
ło ponad 200 bibliotekarek i bi-
bliotekarzy z całej Polski. Naszą 
Bibliotekę reprezentowała Do-
rota Zmudzińska, która podczas 
kongresu brała udział w licznym 
warsztatach i dyskusjach na te-
mat działalności bibliotekarzy 
w Polsce.  

7 grudnia wspólnie z ucznia-
mi klasy IV-VI SP w Steklinie 
wzięliśmy udział w "Maratonie 
Pisania Listów", organizowanym 
przez Amnesty International. 
Maraton odbywa się co roku 
w okolicach 10 grudnia, kie-
dy przypada Międzynarodowy 
Dzień Praw Człowieka. Celem 
maratonu jest przeciwstawianie 
się łamaniu praw człowieka. 

Biblioteka w Czernikowie 
włączyła się również w ogól-
nopolską kampanię czytelniczą 
"Kultura Na Widoku". Głównym 
celem projektu Fundacji Legalna 
Kultura jest promowanie uczest-
nictwa w kulturze oraz świado-
mego korzystania z jej legalnych 
źródeł.

MS, DZ

Aktualności z krainy książek
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Poker sportowy zagościł 
w gminie Czernikowo 
w 2011 roku. Dotychczas 

rozegrano blisko osiemdziesiąt 
turniejów w czternastu różnych 
odmianach i wariantach, a Liga 
Pokera Sportowego doczekała 
się zwieńczenia siódmego sezo-
nu. 

W poprzednim sezonie, po 
latach dominacji, goryczy poraż-
ki przyszło zaznać Przemysławo-
wi Pujerowi, od którego lepszy 
okazał się Adrian Szalkowski. 
Trzecie miejsce w klasyfikacji 
końcowej zajął wówczas Łukasz 
Marciniec, a całą trójkę graczy 
od pozostałych zawodników 
w tabeli dzieliła przepaść. W te-
gorocznym cyklu było podobnie 
– jedynie Marcin Pożoga i – do 
pewnego momentu – Andrzej 
Laskowski potrafili dotrzymać 
kroku medalistom sezonu szó-
stego. Ostatecznie jednak to 
Pujer, Szalkowski i Marciniec 
rozstrzygnęli między sobą losy 
najcenniejszych „krążków”. 

Jeszcze po siedmiu kolejkach 
przewaga Szalkowskiego nad 
grupą pościgową była olbrzy-
mia i wydawało się, że nikt nie 
będzie w stanie powstrzymać go 
przed obroną tytułu. Świetny fi-
nisz Pujera pozwolił mu jednak 

ostatecznie o dwa punkty wy-
przedzić swojego głównego ry-
wala w ostatnich latach. Trzecie 
miejsce znów zajął Łukasz Mar-
ciniec, który aż połowę kolejek 
kończył w czołowej dwójce, lecz 
przegrywał wszystkie decydują-
ce pojedynki.  

Tradycyjnie po zakończeniu 
sezonu odbył się turniej No Li-
mit Texas Hold’em „Czerniko-
wo Open”. 21 października do 
stołów zasiadło 23 pokerzystów. 
Poprzednie turnieje kończyły 
się niekiedy niespodziankami 
– w tym roku przy final table 
w większości zagrali jednak li-

gowi wyjadacze. Brązowy medal 
przypadł Przemysławowi Puje-
rowi, drugie miejsce zajął nato-
miast notujący świetną końców-
kę roku Rafał Zieliński (zgarnął 
także nagrodę „Knockout”). 
Zwyciężył Adrian Szalkowski, 
czym potwierdził dobrą dyspo-
zycję na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat. 

Karciany sezon rokrocznie 
kończą mistrzostwa w makao 
tradycyjnym przy stolikach 
dwuosobowych – wariantu naj-
bardziej prestiżowego, bo naj-
rzetelniej odzwierciedlającego 
umiejętności graczy. Siódme mi-
strzostwa w tej formule i czter-

nasty turniej makao w historii 
gminy odbył się 17 listopada 
w Centrum Integracji Kultural-
nej.

Świetnie swoje pojedynki 
rozpoczął najbardziej utytuło-
wany Przemysław Pujer, który 
zdobył sporo istotnych punktów 
w kontekście ewentualnej ko-
nieczności posłużenia się „małą 
tabelą”. Dobrze radzili sobie 
Zbigniew Ziółkowski i Danuta 
Chylicka. Przed ostatnimi spo-
tkaniami Pujer miał już zapew-
niony triumf, zaś Ziółkowski 
i Chylicka z niecierpliwością śle-
dzili pojedynek broniącego tytu-
łu Krzysztofa Seweryna z Rado-
sławem Stańczykiem. Seweryn 
ostatecznie uległ, dzięki czemu 
Zbigniew Ziółkowski zajął dru-
gie miejsce, minimalnie wyprze-
dzając Chylicką. 

Udział we wszystkich turnie-
jach był bezpłatny, a rywalizacja 
nie toczyła się o nagrody rzeczo-
we czy pieniężne. Gracze i orga-
nizatorzy pragną podziękować 
za wsparcie Wójtowi Gminy 
Czernikowo Zdzisławowi Ga-
wrońskiemu.
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M. Nazwisko i imię Pkt.
1. PUJER Przemysław 270
2. SZALKOWSKI Adrian 268
3. MARCINIEC Łukasz 258
4. POŻOGA Marcin 220
5. ZIELIŃSKI Rafał 205
6. STAŃCZYK Radosław 202
7. ZIÓŁKOWSKI Zbigniew 186
8. CHYLICKA Danuta 173
9. AFFELT Dawid 169
10. PARADOWSKI Sebastian 159
11. LASKOWSKI Andrzej 154
12. ORCZYKOWSKI Sebastian 140
13. SEWERYN Krzysztof 119
14. KWIATKOWSKI Jan 104
15. LEWANDOWSKI Wojciech 104
16. DOBRZEŃSKI Dawid 93
17. LORENC Jarosław 84
18. JANKOWSKI Tomasz 82

Czołówka klasyfikacji końcowej LPS 2017:

M. Nazwisko i imię
1. SZALKOWSKI Adrian

2. ZIELIŃSKI Rafał

3. PUJER Przemysław

4. DOBRZEŃSKI Dawid

5. AFFELT Dawid

6. KWIATKOWSKI Jan

7. DOBRZYŃSKI Rikardo

8. CHYLICKA Danuta

Czołówka Czernikowo Open 2017:

Wyniki VII Mistrzostw Gminy w Makao Tradycyjnym „1 na 1”:

M. Nazwisko i imię
1. PUJER Przemysław

2. ZIÓŁKOWSKI Zbigniew

3. CHYLICKA Danuta

4. SEWERYN Krzysztof

5. STAŃCZYK Radosław

6. LORENC Jarosław

Liga Pokera Sportowego – 
powrót starego mistrza
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L.p. Nazwa drużyny Mecze Punkty Bramki zd. - str. Różnica bramek
1. Czernikowo II 4 12 18 - 4 +14
2. Steklin II 4 9 18 - 8 +10
3. Młoda Victoria 4 4 16 - 9 +7
4. Osówka 4 4 9-12 -3
5. Makowiska 4 0 0-28 -28

L.p. Nazwa drużyny Mecze Punkty Bramki zd. - str. Różnica bramek
1. Czernikowo II 5 15 21 - 0 +21
2. UKS ,,Piątka”- Osówka 5 12 15 - 4 +9
3. KS ,,Olimpijczyk 5 7 12 - 10 +2
4. Mazowsze 5 7 8 - 10 -2
5. Makowiska 5 3 3 - 17 -14
6. Steklin II 5 0 2 - 20 - 18

RA

Tabela  rozgrywek w piłkę nożną chłopców, w rozgrywkach  ,,Ligi Szkół Podstawowych 
Gminy Czernikowo”- sezon jesień/wiosna 2017/2018 (grupa młodsza kl. IV-V) 

Tabela rozgrywek w piłkę nożną chłopców, w rozgrywkach ,,Ligi Szkół Podstawowych 
Gminy Czernikowo”- sezon jesień/wiosna 2017/2018  (grupa starsza kl. VI-VII) 

Tabele rozgrywek w piłkę nożną chłopców

W sobotę 25 listopada 
w Czernikowie ro-
zegrano mistrzostwa 

gminy w piłce siatkowej drużyn 
4-osobowych. Do rywalizacji 
o awans do finału powiatowego 

przystąpiły dziewczęta z czte-
rech szkół podstawowych.

Turniej wygrały uczennice 

SP Czernikowo przed. SP Ma-
kowiska. Trzecie miejsce zajęła 
drużyna SP Mazowsze, czwar-
te były reprezentantki szkoły w  
Steklinie.

Tydzień później w Czerni-
kowie odbył się turniej gminny 
w mini-siatkówce chłopców. 
Tym razem zwycięstwo donieśli 
zawodnicy SP Osówka, przed 
szkołami z Mazowsza, Steklina 
i Czernikowa.

GG

Siatkarskie mistrzostwa uczniów
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Akademia z okazji 
Święta Niepodległości



Złote Gody


