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Aktywni w ZIT – umowy podpisujemy hurtowo

Na przestrzeni ostatnich 
miesięcy informowali-
śmy Państwa o złożo-

nych przez gminę Czernikowo 
licznych wnioskach, które ocze-
kiwały na przyznanie dofinanso-
wania ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskie-
go na lata 2014-2020. Z przyjem-
nością możemy poinformować, 
że wszystkie nasze projekty do-
czekały szczęśliwego finału – 1 
lutego 2018 roku podpisane zo-
stały aż trzy umowy na realizację 
przedsięwzięć inwestycyjnych 
z zakresu edukacji, turystyki 
i infrastruktury oświetleniowej. 

Projekt „Modernizacja 
oświetlenia na terenie gminy 
Czernikowo”, złożony w ramach 
Działania 3.5 Efektywność ener-
getyczna i gospodarka nisko-
emisyjna w ramach ZIT, Pod-
działania 3.5.2 Zrównoważona 
mobilność miejska i promowa-
nie strategii niskoemisyjnych 
w ramach ZIT, schemat: Mo-
dernizacja oświetlenia uliczne-
go w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT), 
realizowany będzie przy czer-
nikowskich ulicach: Zajączko-
wo, Toruńska, Zygmuntowo, 
Akacjowa, Ogrodowa, Osiedle 
Młodych, Kwiatowa, Góry, Le-
śna, Nowe Osiedle, Wiśniowa, 
oraz w Czernikówku, Steklinku, 
Osówce i Wygodzie. Wyeks-
ploatowane, tradycyjne lam-
py sodowe i rtęciowe zostaną 
zastąpione żarówkami typu 
LED. Dzięki temu zwiększy się 
efektywność systemu, która bę-
dzie miała ogromne znaczenie 
proekologiczne i ekonomiczne. 
Przebudową objętych zostanie 
186 punktów oświetleniowych. 

Dodatkowo wybudowanych 
zostanie 26 nowych punktów. 
Wartość projektu to 615 412,85 
zł, a dofinansowanie ze środków 
unijnych stanowić będzie 85% 
tej kwoty.

„Szlakiem natury, szlakiem 
przeszłości” to tytuł projektu, 
na realizację którego Gmina 
Czernikowo otrzymała dofinan-
sowanie w ramach Poddziałania 
4.6.3. „Wsparcie ochrony zaso-
bów przyrodniczych w ramach 
ZIT”. Przedmiotem przedsię-
wzięcia jest utworzenie ścieżki 
edukacyjno-przyrodniczej na te-
renie Gminy Czernikowo w celu 
wzmocnienia działań z zakresu 
ochrony środowiska naturalnego 
oraz zasobów kulturowych, ści-
śle związanych z obszarem gmi-
ny. W ramach projektu powsta-
nie trasa rowerowa prowadząca 
przez obszar północnej i central-
nej części gminy Czernikowo, 
uwydatniając największe walo-
ry krajobrazowe, przyrodnicze 
i historyczne gminy. Szlak łączyć 
będzie osiem terenów objętych 
inwestycją, tworząc ścieżkę edu-
kacyjno-przyrodniczą. W tych 
ośmiu tzw. punktach odpoczyn-
ku powstaną obiekty architek-
tury (wiaty) z tablicami eduka-
cyjnymi i zagospodarowaniem 
terenu. Miejscowości objęte za-
kresem 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 projektu to 483 199,13 
zł, a planowane dofinansowanie 
wynosi 410 719,26 zł.

Projekt „Adaptacja części 
pomieszczeń Zespołu Szkół 
w Czernikowie na przedszkole” 
powinien sprostać oczekiwa-
niom najbardziej wymagających 
rodziców – zakłada bowiem 
utworzenie czterech sal eduka-
cyjno-zabawowych dla czterech 
grup przedszkolnych, przestron-
nej sali do rytmiki, stołówki, 
pokoju nauczycielskiego, po-
mieszczeń szatniowych, dwóch 
dużych łazienek (i dodatkowej 
dla niepełnosprawnych) oraz 
magazynku i pomieszczenia 
gospodarczego. Na otoczonym 
ścianami budynku placu powsta-
nie teren rekreacyjny z urządze-
niami zabawowymi. Zakłada się, 
że realizacja projektu pozwoli 
uczęszczać do Przedszkola Pu-
blicznego 84 dzieciom. 

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 korytarzu 
będziemy mieli więc dwukierun-
kową jezdnię ze „skrzyżowania-
mi” do sal, na ścianach – m.in. 
drogowe znaki. W salach  wyod-
rębnione zostaną strefy: zabawo-
wo-ogólnorozwojowa, edukacyj-
na (ze stołami i krzesłami) oraz 

relaksacyjna (z miękkim pod-
łożem oraz mnóstwem poduch 
i poduszek). Do poszczególnych 
stref prowadzić będą „przejścia 
dla pieszych”. 

Wyłonionym w postępowa-
niu przetargowym wykonawcą 
przedsięwzięcia zostało przed-
siębiorstwo WIKSBUD Spółka 
z o.o. z Lipna, które na podpi-
saniu umowy w dniu 13 lutego 
2018 r. reprezentował prokurent 
Zbigniew Sieradzki. Wynagro-
dzenie wykonawcy to 1 423 
500,00 zł. Nadzór nad zadaniem 
sprawować będzie Biuro Usług 
Budowlanych Macieja Polcyna 
z Łabiszyna za kwotę 36 900,00 
zł. Dofinansowanie zadania wy-
niesie 1 080 000,00 zł.

Przedsięwzięcie stanowi skła-
dową 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 dofinanso-
waniu w kwocie 108 328,12. 
Umowa o dofinansowanie tego 
projektu podpisana została 25 
stycznia w Toruniu.

PP
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Infrastruktura rekreacyjna: cztery 
przedsięwzięcia, 160 tys. zł do wzięcia

W poprzednim nume-
rze „Dwóch Słów” 
informowal iśmy 

Państwa, że trzy wnioski zło-
żone przez nas do Lokalnej 
Grupy Działania Gmin Do-
brzyńskich Region Południe 
w ramach środków Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kiero-
wanego przez Społeczność 
na lata 2016-2023 zostały 
wybrane do dofinansowania. 
Pod względem merytorycz-
nym nasza dokumentacja 
najpierw zyskała uznanie Lo-
kalnej Grupy Działania Gmin 
Dobrzyński Region Południe 
– w ostatnim czasie podobnie 
uczynił Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Po-
morskiego. Stosowne umowy 
podpisane zostały 20 marca 
w Toruniu.

Projekt "Budowa placu 
zabaw w Parku 700-lecia 
w miejscowości Czernikowo" 

zakłada dostawę i montaż du-
żego zestawu zabawowego, 
huśtawki podwójnej, huśtaw-
ki typu ważka, karuzeli krzy-
żowej, dwóch sprężynowców 
pojedynczych, gry "kółko 
i krzyżyk" oraz zjazdu linowe-
go. Oprócz tego zamontowa-
ne zostaną: ławka z oparciem, 
regulamin placu zabaw, kosz 
na śmieci i podwójna lam-
pa solarna. Całkowita war-
tość zadania to 97 041,94 zł, 
a dofinansowanie wyniesie 61 
552,00 zł.

Projekt "Budowa placu 
zabaw i siłowni zewnętrz-
nej w miejscowości Ma-
zowsze" realizowany będzie 
przy Wiejskim Domu Kultu-
ry. Przedsięwzięcie zakłada 
zwiększenie  funkcjonalno-
ści i zagospodarowanie te-
renu rekreacyjnego poprzez 
dostawę i montaż karuzeli 
krzyżowej oraz ścianki lino-

wej a także urządzeń siłowni 
zewnętrznej: krzesła do wy-
ciskania i wyciągu górnego, 
biegacza i orbitreka, ławki 
i prostownika pleców, prasy 
nożnej i wioślarza, roweru 
i jeźdźca. Oprócz tego zaku-
pione zostaną: ławka z opar-
ciem, regulamin placu zabaw, 
kosz na śmieci oraz zestaw 
zawierający stoły i krzesła. 
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 
wyposażony w zestaw zaba-
wowy, huśtawkę podwójną, 
huśtawkę typu ważka oraz 
czworokąt sprawnościowy. 
Siłownia zewnętrzna zosta-
nie wyposażona w zestawy na 
słupie typu: surfer i twister, 

ławka i prostownik pleców, 
biegacz i orbitrek. Oprócz 
tego zamontowane zostaną: 
ławka z oparciem, regulamin 
placu zabaw i kosz na śmieci. 
Całkowita wartość zadania to 
64 242,53 zł, z czego dofinan-
sowanie wynosi 40 682,00 zł.

W lutym aplikowaliśmy 
także o środki Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach 
tegorocznej edycji Otwartych 
Stref Aktywności. Popularna 
„OSA” powstać ma w Stekli-
nie obok utworzonego w 2010 
roku placu zabaw. Wart 50 
000,00 zł projekt (dofinan-
sowanie pokryje połowę tej 
kwoty) zakłada m.in. mon-
taż sześciu urządzeń siłowni 
zewnętrznej, czterech ławek, 
dwóch stołów do chińczyka 
i szachów oraz nasadzenia 
zieleni. 

PP

Gmina Czernikowo od 
kilku już miesięcy reali-
zuje w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 projekt bu-
dowy stu przydomowych, bio-
logicznych oczyszczalni ścieków. 
Wykonawcą zadania jest Wie-
lobranżowy Zakład Usługowy 
Andrzeja Sieradzkiego z Wło-
cławka. Przedsiębiorstwo zobo-
wiązało się zrealizować przed-
miot umowy za 1 728 150,00 zł. 
Po ustąpieniu niekorzystnych 
warunków atmosferycznych 
prace sa kontynuowane. Dofi-
nansowanie inwestycji wyniesie 
blisko 700 tys. zł.

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 pla-
nami znaczących usprawnień 
w zakresie wodno-kanaliza-
cyjnym. Realizujemy bowiem 
„Rozbudowę oczyszczalni ście-
ków w Czernikowie”. Całkowita 
wartość projektu wynosi 8 105 
287,64 zł, z czego 3 245 833,67 zł 
stanowić ma unijne wsparcie ze 
środków Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020.

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 czynne-
go o pojemności około 1500 

m3, wykonanie nowego osad-
nika wtórnego o powierzchni 
około 100 m2 oraz wykonanie 
nowego budynku technicznego 
o powierzchni około 150 m2, 
w którym znajdowały się będą 
m. in. stacja dmuchaw, stacja 
odwadniania osadu i pompy 
operacyjne. Wykonawcą zada-
nia jest firma MELBUD S.A. 
z Grudziądza.  Pełnienie nad-
zoru inwestorskiego powierzone 
zostało Przedsiębiorstwu Inży-
nierskiemu ProEko Kazimierza 
Karkowskiego i Ireneusza Plich-
ty.

PP

Oczyszczalnie ścieków – mrozy ustąpiły, praca wre



5 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

Podpisanie umów na „schetynówkową” 
drogę w Kiełpinach

Program Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktu-
ry Drogowej na lata 2016-

2019 to jeden z najważniejszych 
instrumentów dofinansowania 
inwestycji infrastrukturalnych. 
W ramach projektu „Przebudo-
wa drogi gminnej nr 101136C 
w miejscowości Kiełpiny”, któ-
ry zrealizowany zostanie w tym 
roku, 8 lutego podpisano umowę 
z wykonawcą oraz inspektorem 
nadzoru.

Wyłonionym w postepowa-
niu przetargowym wykonawcą 
przedsięwzięcia zostało Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych 
Spółka z o.o. z Lipna, które na 
podpisaniu umowy reprezen-
tował wiceprezes Stanisław 
Detmer. Wynagrodzenie wyko-
nawcy to 1 893 580,45 zł. Nadzór 
nad zadaniem sprawować będzie 
firma AS Projektowanie i Nad-

zory Marcina Jabłońskiego z So-
kołowa za kwotę 16 095,44 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. Dofinansowanie 
pokryje połowę wartości inwe-
stycji.

PP

Przyjęte w maju 2016 r. przez 
Unię Europejską ogólne 
rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych (RODO) za-
stępuje dyrektywę w tym zakre-
sie z 1995 r. RODO ma zharmo-
nizować prawo ochrony danych 
osobowych w Europie. Zacznie 
obowiązywać od 25 maja 2018 
r. Nowe przepisy znacząco zmie-
niają dotychczasowe podejście 
do ochrony danych, a admini-
stratorzy danych w większym niż 
dotąd stopniu staną się podmio-
tami odpowiedzialnymi za to, by 
dane osobowe były przetwarza-
ne zgodnie z prawem.

RODO przewiduje m.in., że 
aby dane użytkownika mogły 
być przetworzone, musi on wy-
razić na to wyraźną zgodę, np. 
poprzez zaznaczenie na stronie 
internetowej pola z potwierdze-
niem wyrażenia zgody na prze-
twarzanie danych. Niewybranie 
żadnego pola albo pola zazna-
czone automatycznie nie mogą 
być uznane za wyrażenie zgody. 
Nowe przepisy mają też ułatwić 
użytkownikowi wycofanie zgody 
na przetwarzanie danych; ma to 
być równie proste, jak wyrażenie 
tej zgody. Podstawowe zasady 
ochrony danych osobowych, to 
jest zapewnienie ich poufno-
ści, integralności, rozliczności 

i dostępności (dla odpowiednich 
osób) pozostają niezmienne.

Wójt Gminy Czernikowo za-
rządzeniem nr 9/2018 z dnia 12 
lutego 2018 r. powołał komisję 
zadaniową do spraw opracowa-
nia systemu wdrożenia reformy 
w gminie Czernikowo. W skład 
komicji weszli Anna Baranow-
ska (przewodnicząca), Wiesław 
Wernerowicz (wiceprzewodni-
czący), Marta Dulczewska (se-
kretarz) oraz Dorota Czarnec-
ka, Monika Majewska, Andrzej 
Mielniczuk i Emilia Mamżyń-
ska. Zadaniem komisji będzie 
w szczególności przygotowa-
nie i przeprowadzenie audytu 
przygotowawczego w Urzędzie 
Gminy oraz w jednostkach gmi-
ny organizacyjnych w zakresie 
spełniania wymogów RODO 
przez istniejące systemy, wybór 
techniki szacowania ryzyka ade-
kwatnej do systemów ochrony 
danych w Urzędzie Gminy i jego 
jednostkach oraz opracowanie 
standardów funkcjonowania 
RODO w Gminie. Mieszkań-
cy gminy mogą być zatem spo-
kojni o swoje dane osobowe 
i mieć pewność, iż władze gminy 
z należytą starannością wdrażać 
będą zapisy rozporządzenia.

PP

Gmina Czernikowo gotowa 
na wdrażanie RODO

Dnia 9 marca 2018 r. w sie-
dzibie Starostwa Powia-
towego w Toruniu miało 

miejsce podpisanie umów dwu-
stronnych w związku z rozpo-
częciem realizacji edukacyjnego 
projektu partnerskiego „EU–ge-
niusz w naukowym labiryncie” 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. 
Innowacyjna Edukacja, Działa-
nie 10.1 Kształcenie ogólne i za-
wodowe w ramach ZIT Poddzia-
łanie 10.1.2 Kształcenie ogólne 
w ramach ZIT.

Projekt realizowany będzie od 
marca br. do 30 września 2020 r. 
Uczniowie z Gminy Czernikowo 
, w ramach europejskiego pro-
gramu, będą mieli okazję posze-

rzyć swoją wiedzę i wziąć udział 
w edukacyjnych wyjazdach do 
Młyna Wiedzy. Nauczyciele zaś 
zdobędą nowe kompetencje za-
wodowe poprzez udział w kur-
sach i szkoleniach.

Poza tym, że dzieci będą mo-
gły skorzystać z dodatkowych 
zajęć matematycznych, języko-
wych i przyrodniczych, pojawi 
się również możliwość uczest-
nictwa w bezpłatnych zajęciach 
z robotyki z wykorzystaniem 
klocków LEGO, programowania 
Scratch i wyjazdów edukacyj-
nych. W ramach projektu szkoły 
zostaną doposażone w materiały 
i pomoce dydaktyczne niezbęd-
ne do przeprowadzenia zapla-
nowanych w projekcie atrakcyj-
nych i innowacyjnych zajęć. 

DC

EU-geniusz powraca
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Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego
Kwota przyznana 
przez członków 

komisji
1. LZS w Steklinie Organizacja rozgrywek w piłkę nożną 17.300,00 zł

2. KS „Olimpijczyk” Czerni-
kowo

Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udział w rozgrywkach  
ligowych, i turniejach piłki siatkowej 2.500,00 zł

3. UKS Comets Mazowsze Baseball, softball 11.800,00 zł

4. LZS „VICTORIA”  
Czernikowo

Rozgrywki piłkarskie drużyn LZS VICTORIA, klasa A, kategoria Żak,  
sezon wiosna jesień 2018 28.000,00 zł

5. UKS „ KOPERNIK” przy 
ZS w Czernikowie Szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej i piłki halowej 4.800,00 zł

6. UKS Piątka w Osówce Szkolenie dzieci w zakresie poprawy umiejętności gry w piłkę nożną 5.600,00 zł
Razem: 70.000,00 zł

HK

W związku z zakończe-
niem oceny wniosków 
złożonych w ramach 

konkursu ofert na wykonanie 

zadań publicznych w zakresie 
kultury fizycznej, sportu i rekre-
acji poniżej zamieszczamy listę 
podmiotów, których wnioski 

zostały pozytywnie zaopiniowa-
ne przez Komisję Konkursową, 
a tym samym otrzymają wspar-
cie na realizację zadań.

Wysokość środków przeka-
zanych do rozdysponowania 
w ramach konkursu w roku 
2018 wyniosła 70.000 zł.

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

Lista podmiotów dotowanych w 2018 roku

W dniu 27 lutego 2018 
r. o godzinie 9:15 
w Urzędzie Gminy 

Czernikowo odbyło się zebranie 
konsultacyjne w sprawie opra-
cowania dokumentacji Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Niziny 
Ciechocińskiej. Opracowywanie 
danej dokumentacji na zlece-
nie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Po-

morskiego wykonuje firma GI-
SGRAPH, którą na spotkaniu 
reprezentowali Emilia Skłucka 
i Szczepan Burak. Ze strony 
gminy spotkanie prowadzi-
li sekretarz Anna Baranowska 
i Szymon Czakon, pracownik 
zajmujący się sprawami ochrony 
środowiska. Na spotkanie licznie 
przybyli również zainteresowani 
mieszkańcy gminy.

Celem spotkania było przed-
stawienie obecnie funkcjonu-
jących zakazów na terenie Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu, 
omówienie występujących pro-
blemów mieszkańców w związ-
ku z funkcjonowaniem zakazów 
oraz możliwości wniesienia od 
nich wyłączeń w konkretnych 
przypadkach. Z licznych wystą-
pień mieszkańców wynika, iż za-

kazem nastręczającym najwięcej 
problemów, wręcz ograniczają-
cym prawa władania nierucho-
mością jest zakaz lokalizowania 
obiektów budowlanych w pasie 
szerokości 100 m od linii brze-
gów rzek, jezior i innych zbior-
ników wodnych. 

Ustalono, że do dnia 13 mar-
ca 2018 r. każdy mieszkaniec, 
który jest ograniczony zakazami 
może złożyć wniosek o korektę 
(zmniejszenie) linii wyłączo-
nej spod możliwości zabudo-
wy. Wnioski za pośrednictwem 
Urzędu Marszałkowskiego zo-
staną przekazane firmie GIS-
GRAPH, która rozpatrzy każdy 
przypadek indywidualnie i za-
projektuje możliwe do wypraco-
wania odstępstwa od zakazów.

Utworzony został baner na 
internetowej stronie gminy, 
dzięki któremu można na bie-
żąco śledzić postępy prac firmy 
GISGRAPH oraz uzyskać inne 
informacje na temat Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Niziny 
Ciechocinskiej.

SC

Spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowywanej 
dokumentacji Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Niziny Ciechocińskiej
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Nie liczy się to, ile posia-
dasz, ale ile dajesz innym 
i jak się z nimi dzielisz” 

- powyższa sentencja niesie ze 
sobą tyle prawdy, co trudno-
ści we wdrażaniu jej przesłania. 
Praca społeczna realizowana 
poprzez inicjatywy oddolne i łą-
czenie się społeczności w grupy 
wspólnych celów i idei to z de-
finicji działalność bez przymusu 
i narzuconej formy, to naturalne 
wyjście do drugiego człowieka 
z ofertą umacniania wspólnych 
więzi. Stąd też stowarzyszenia, 
koła, kluby, związki i fundacje 
mają dla tworzenia i rozwoju 
społeczności wyjątkowe znacze-

nie. Światowy Dzień Organizacji 
Pozarządowych był znakomi-
tą okazją, by je zaakcentować 
i w imieniu władz lokalnych za-
znaczyć swą wdzięczność.

Na zorganizowane 27 lute-
go 2018 r. w świetlicy wiejskiej 
w Czernikowie przez Wójta 
Gminy Czernikowo spotkanie 
zaproszeni zostali przedstawi-
ciele następujących organizacji 
pozarządowych: 

1) Ochotnicza Straż Pożarna 
w Osówce,

2) Ochotnicza Straż Pożarna 
w Makowiskach,

3) Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mazowszu,

4) Ochotnicza Straż Pożarna 
w Steklinku,

5) Ochotnicza Straż Pożarna 
w Steklinie,

6) Ochotnicza Straż Pożarna 
w Witowężu,

7) Ochotnicza Straż Pożarna 
w Czernikowie;

8) Ludowy Zespół Sportowy 
w Steklinie,

9) Ludowy Zespól Sportowy 
„Victoria” Czernikowo,

10) Klub Sportowy „Olimpij-
czyk” Czernikowo,

11) Uczniowski Klub Sportowy 
„Comets” Mazowsze,

12) Uczniowski Klub Sportowy 
„Kopernik”,

13) Uczniowski Klub Sportowy 
„Piątka”;

14) Fundacja na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych „Tratwa”;

15) Czernikowskie Stowarzy-
szenie na rzecz wspierania Edu-
kacji, Kultury i Sportu „Czyż-
-Nie”,

16) Stowarzyszenie Przyjaciół 
Mazowsza „Nasz Czas”,

17) Stowarzyszenie „Razem ła-
twiej” w Makowiskach,

18) Koło Gospodyń Wiejskich 
w Witowężu,

19) Koło Gospodyń Wiejskich 
w Pokrzywnie,

20) Koło Gospodyń Wiejskich 
„Jutrzenka” w Czernikowie,

21) Klub Seniora „Radość”,
22) Stowarzyszenie Wędkar-

sko-Ekologiczne "Złoty Karaś",
23) Parafialny Zespół Charyta-

tywny w Czernikowie, 
24) „Barwy Pomocy”
25) Gminna Orkiestra Dęta.

Wójt oraz Przewodnicząca 
Rady Gminy Czernikowo złożyli 
działaczom serdeczne podzię-
kowania za społeczną aktyw-
ność i zaangażowanie w rozwój 
inicjatyw oddolnych oraz in-
tegrację środowisk lokalnych 
gminy Czernikowo, wręczając 
pamiątkowe tablice. Na spotka-
niu przedstawiono prezentację 
opisującą działalność gminnych 
kół, klubów, fundacji, związków 
i stowarzyszeń, czemu można 
było także się przyjrzeć dzięki fo-
tograficznym dekoracjom, przy-
gotowanym przez pracownice 
Urzędu Gminy. Przedsięwzięcie 
zakończył wspólny poczęstunek. 

PP

Spotkanie z okazji Światowego Dnia 
Organizacji Pozarządowych

Koncerty organizowane 
przez Wójta Gminy Czer-
nikowo z okazji święta 

płci pięknej stały się już lokalną 
tradycją. Tegoroczne przedsię-
wzięcie spotkało się z równie 
gorącym przyjęciem przez spo-
łeczność lokalną, co spotkania 
w latach wcześniejszych, a wy-
konawcy teatralnego widowiska 
spokojnie stanęli na wysokości 
zadania, jakim było zaintereso-
wanie i rozbawienie czernikow-
skiej widowni.

Preludium do spektaklu 
stanowiły muzyczne występy 
młodych, lokalnych artystów 
– uczniów i absolwentów Szko-

ły Muzycznej w Czernikowie, 
przygotowanych pod okiem 
Anny Dzwonkowskiej. Wystąpi-
li trębacze Mikołaj Dobrowolski 
i Hubert Borowicz, gitarzysta 
Maciej Dzwonkowski oraz wo-
kalistki Katarzyna Popławska 
i Julia Król. Soliści zebrali grom-
kie brawa. Teatr Impresaryjny 
„Afisz” przedstawił publiczności 
„Afekt, czyli qui pro quo” - bły-
skotliwą komedię pełną pomy-
łek i zabawnych nieporozumień, 
z mnóstwem dowcipnych histo-
rii opowiedzianych autorskimi 
piosenkami. 

Przed koncertem życzenia 
wszystkim Paniom złożył Wójt 

Zdzisław Gawroński, zaprasza-
jąc je jednocześnie na słodki 
poczęstunek, który miał miejsce 
zaraz po występie akotrów „Afi-

szu”. Zebrani mogli skosztować 
pysznego ciasta oraz rozgrzać się 
kawą lub herbatą.

PP

Dzień Kobiet z Teatrem „Afisz”
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W ramach III edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego 
4 stycznia 2018 r. w auli 

Szkoły Muzycznej w Czerniko-
wie odbył się koncert kolęd Piw-
nicy Pod Baranami „Dla miasta 
i świata”. W koncercie wystąpiły 
trzy pokolenia artystów, zaczy-
nając od tych, którzy współtwo-
rzyli Piwnicę w latach 50. (m.in. 
T. Kwinta), poprzez pokolenie 
średnie (m.in. L Wójtowicz) oraz 
najmłodsze (M. Półtorak i inni). 
Wspólne kolędowanie pokazuje 
wielopokoleniową więź, potrze-
bę bycia razem w ważnych mo-
mentach. Cenne jest, że wielcy 
artyści chcą przyjeżdżać i dzielić 
się swoimi emocjami, pięknym 
słowem, muzyką. 

Śpiewanie kolęd i pastorałek 
w domach zanika. Krakowscy ar-

tyści pokazali, że są jedną wielką 
rodziną, dzielącą się swoimi au-
torskimi kolędami i pastorałka-
mi. Koncert zakończyło wspól-

ne wyśpiewanie „Bóg się rodzi”. 
Na bis po raz drugi zabrzmiała 
sztandarowa piwniczna pieśń, 
„Dezyderata”. Jej przesłanie, 

oprócz tego płynącego z kolęd, 
zostawili nam artyści do prze-
myśleń: „Przechodź spokojnie 
przez hałas i pośpiech, i pamię-
taj, jaki spokój można znaleźć 
w ciszy...Unikaj głośnych i napa-
stliwych - są udręką ducha...”.

Autorzy projektu dziękują za 
wsparcie Starostwu Powiatowe-
mu w Toruniu, Urzędowi Gminy 
Czernikowo, Gminnemu Zakła-
dowi Komunalnemu, Ochotni-
czej Straży Pożarnej, Szkole Pod-
stawowej w Czernikowie, Parafii 
w Czernikowie, Restauracji “Sło-
neczna”, Szkole Muzycznej oraz 
Zespołowi Szkół w Czernikowie, 
a przede wszystkim tym, którzy 
swymi podpisami wsparli ten 
projekt.

PS, DJ, PB

Już po raz piąty święto Obja-
wienia Pańskiego obchodzo-
no w parafii Mazowsze nie 

tylko modlitwą czy święceniem 
kredy, ale także pochodem za 
królewskim orszakiem Trzech 

Mędrców. 6 stycznia 2018 r. 
Trzej Królowie w asyście para-
fian wędrowali z kościoła para-
fialnego do Wiejskiego Domu 
Kultury. Uroczystość zorganizo-
wana została przez Stowarzysze-

nie Przyjaciół Mazowsza „Nasz 
Czas” oraz Szkołę Podstawową 
w Mazowszu.

Główne role z ogromnym za-
angażowaniem odegrali miesz-
kańcy parafii – młodzież i do-
rośli, rodzice i dzieci. Marsz do 
mazowieckiej Stajenki poprze-
dziła uroczysta msza święta, od-
prawiona przez ks. Zbigniewa 
Kwiatkowskiego. Publiczność 
mogła przyjrzeć się trudno-
ściom, jakie w Judei napotkali 
Kacper, Baltazar i Melchior oraz 
ruszyć za łuną betlejemskiej 
Gwiazdy w poszukiwaniu Świę-
tej Rodziny. Trzej Królowie na 
swej drodze musieli stawić czoła 
wielu przeciwnościom – uporać 
się z jadowitymi podszeptami 
diabelskich pokus, którym czoła 
stawiały Anioły, a także odbyć 

ryzykowną wizytę na dworze 
Heroda. Mędrcy szczęśliwie do-
tarli do nowonarodzonego Je-
zusa, gdzie złożyli mu niesione 
przez siebie dary. Ci, którzy z or-
szakiem dotarli do Dzieciątka, 
mogli ogrzać się ciepłą herbatą, 
kawą oraz posilić wyśmienitym 
ciastem, wsłuchując się w kolę-
dy, śpiewane przez dzieci z ma-
zowieckiej Szkoły Podstawowej.

Serdeczne podziękowania 
należą się wszystkim zaangażo-
wanym w przygotowanie i re-
alizację przedsięwzięcia, w tym 
zapewniającym bezpieczeństwo 
pochodu strażakom z OSP Ma-
zowsze.

PP

Orszak Trzech Króli w Mazowszu

„Dla miasta i świata” – koncert 
Piwnicy pod Baranami
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W dniu 6 stycznia po raz 
piąty przez Mazow-
sze przeszedł Orszak 

Trzech Króli, przygotowany 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Mazowsza Nasz Czas i Szko-
łę Podstawową w Mazowszu 
z udziałem rodziców uczniów 
i mieszkańców. Na zakończe-
nie szkolny chór zaprezentował 
ulubione i najbardziej popularne 
kolędy. Uczniowie pracowali nad 
scenariuszem pod kierunkiem 
Anny Kopaczewskiej, Krystyny 
Blonkowskiej i Ewy Suleckiej - 
Jaskólskiej.

15 stycznia, w mroźny ponie-
działkowy ranek uczniowie klas 
V-VII pojechali do Torunia, by 
w Dworze Artusa obejrzeć spek-
takl edukacyjno-profilaktyczny 
„Czy ktoś widział kulturę?” (a tej 
nigdy za dużo, prawda?). Wido-
wisko w lekkiej, zabawnej for-
mule podobało się bardzo, samo 
miejsce przedstawienia także.

Od wielu już lat szkoła włącza 
się w styczniowe granie z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 
W okresie poprzedzającym 26. 
Finał i w drugą niedzielę stycznia 
wolontariusze pod opieką Moni-
ki i Roberta Szwajkowskich kwe-

stowali przed kościołem i zbiera-
li w szkole pieniądze do puszek. 
Wzorem ubiegłego roku sprze-
dawany był bigos, przygotowany 
przez Ewę Dołasińską, Urszulę 
Biernat i Arletę Rogozińską. 
Produkty nieodpłatnie podaro-
wali: Masarnia w Miliszewach 
oraz Bar „Na Rogu” w Czerniko-
wie. Niedzielną kwestę poprze-
dziły turnieje sportowe w szkole 
- dart, tenis stołowy i siatkówka. 
Uczniowie zorganizowali także 
loterię fantową i Dzień Muffinki. 
Dochód oczywiście zasilił konto 
WOŚP. Wielu rodziców, uczniów 
i pracowników szkoły zakupiło 
drewniane rękodzieło lokalnego 
artysty Janusza Drapały. Zebra-
liśmy 3864,76 zł. Dziękujemy 
wszystkim darczyńcom! Warto 
być częścią czegoś wielkiego, co 
jednoczy ludzi na całym świecie. 
Jesteśmy dumni, że nasza szko-
ła i społeczność lokalna grają 
z Owsiakiem. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejny Finał.

Najlepsze życzenia Babciom 
i Dziadkom składały w styczniu 
dzieci z oddziału przedszkolne-
go oraz klas I i III. Przygotowały 
pod kierunkiem wychowawczyń 
uroczystość w Domu Kultury; 

były tańce, piosenki, insceniza-
cje, życzenia i prezenty, wykona-
ne własnoręcznie. Mamy zadba-
ły o to, żeby na stołach znalazła 
się kawa, herbata i coś słodkiego. 

Ostatni dzień przed zimowy-
mi feriami przebiegał pod zna-
kiem przyjemności. Najpierw 
Krystyna Blonkowska podsumo-
wała udział w akcji Góra Grosza 
i półroczne oszczędzanie w SKO. 
Tradycyjnie klasy otrzymały 
dyplomy, klasowi Mistrzowie 
Oszczędzania - dyplomy i cze-
kolady. Po obiedzie rozpoczęła 
się zabawa karnawałowa, przy-
gotowana we współpracy z Radą 
Rodziców. Był wybór najciekaw-
szych strojów, najładniej bawią-
cej się pary uczniów, „poczta 
walentynkowa”, a także występy 
taneczne. Za oprawę muzyczną 
podziękowania należą się Pio-
trowi Wieczyńskiemu. Do domu 
uczniowie poszli z paczkami, 
które powstały dzięki rodzicom 
i sponsorom. 

 Dzieciaki z klasy pierwszej 
i trzeciej rozpoczęły naukę pod-
staw programowania. Dzięki 
uczestnictwu w projekcie „Za-
programuj przyszłość”, prowa-
dzonym przez Fundację Orange 

i Stowarzyszenie Mistrzowie 
Kodowania, uczniowie rozwijają 
umiejętności związane z infor-
matyką, uczą się pracy w zespo-
le, kreatywności i myślenia kon-
cepcyjnego. Pomagają im w tym 
roboty i tablety do ich obsługi, 
a także mata edukacyjna i zestaw 
mechatroniczny.

Bardzo aktywnie włączyli się 
nasi uczniowie w konkursy „Żoł-
nierze Wyklęci – Pokolenie Pol-
ski Niepodległej”, organizowane 
przez Stowarzyszenie Związek 
Jaszczurczy w Czernikowie. W k. 
plastycznym bezkonkurencyjna 
była Amelia Urbańska, wyróż-
nienie zaś otrzymały Kornelia 
Szwajkowska i Natalia Urbańska. 
W konkursie literackim, w kate-
gorii „wiersz” I miejsce przypa-
dło Natalii Luberackiej. W hi-
storycznej rywalizacji I miejsce 
zdobyły Julia Sulecka i Natalia 
Urbańska, II miejsce – Oliwia 
Będlin, a III – Oliwia Wieczyń-
ska. Gratulujemy! Wcześniej 
wszyscy uczestnicy odwiedzili 
obozowisko żołnierskie w Wil-
czych Kątach.

MC

Aktywne Mazowsze 
w szkolnym wymiarze

Trzej Królowie w Czernikowie
Tradycyjny Orszak Trzech 

Króli 6 stycznia 2018 r. 
przeszedł ulicami Czerni-

kowa. Uroczystości rozpoczęły 
się Mszą Św. o godz. 12:00 pod 
przewodnictwem ks. proboszcza 
Piotra Siołkowskiego. Następnie 
orszak wraz z wiernymi przema-
szerował do remizy, gdzie odbyła 
się coroczna choinka, organi-
zowana przez parafialny zespół 
charytatywny.

PS
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Jesienią ubiegłego roku na-
uczyciele edukacji wcze-
snoszkolnej uczestniczyli 

w kursie w ramach projektu „Za-
programuj przyszłość”. Dzięki 
umiejętnościom zdobytym przez 
pedagogów podczas szkolenia, 
uczniowie z klas I-III mają moż-
liwość uczestniczenia w pro-
gramie Mistrzowie Kodowania, 
który uczy programowania i ma 
na celu rozwijanie w dzieciach 
umiejętności analitycznego oraz 
kreatywnego myślenia. Nauka 
programowania pozwala lepiej 
zrozumieć i wykorzystać nowo-
czesne rozwiązania techniczne, 
sprawia, że uczeń nie jest bier-
nym odbiorcą technologii infor-
macyjno-komunikacyjnej, ale 
potrafi ze zrozumieniem realizo-
wać projekty i wykorzystywać je 
dla własnych potrzeb. Od grud-
nia 2017 roku nasi uczniowie 
bardzo chętnie bawią się z matą 
edukacyjną, pracują z różnorod-
nymi aplikacjami, śmiało tworzą 
własne projekty, a nawet progra-
mują roboty. Postępy i działania 
uczniów w zakresie programo-
wania na bieżąco umieszczane 
są na platformie internetowej 
projektu.

W tym roku wielu uczniów 

uczestniczyło w Powiatowym 
Konkursie Plastycznym pt. 
„Mieszkam w ciekawym miej-
scu". W związku z tym, iż Sejm 
RP ustanowił rok 2017 Rokiem 
Rzeki Wisły, tematem przewod-
nim tegorocznego konkursu był 
nadwiślański pejzaż. Konkurs 
miał na celu zwrócenie uwagi 
uczestników na walory tury-
styczne, historyczne i architek-
toniczne najbliższej okolicy. 
Dominika Śmigielska otrzymała 
nagrodę w kategorii klas IV-VII.

W styczniu społeczność 
szkolna i lokalna ponownie grała 
z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy. Tegoroczny finał od-
bywał się u nas przez kilka dni. 
W tym czasie na terenie szkoły 
można było kupić smakołyki 
przygotowane przez rodziców 
i nauczycieli. Każda złotówka 
zebrana ze sprzedaży zasiliła 
oczywiście orkiestrowe puszki. 
Zorganizowana została również 
loteria fantowa, która jak zawsze 
cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem. Gorące serca biły 
także w niedzielę w czasie licyta-
cji gadżetów WOŚP. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim ludziom 
dobrej woli, dzięki którym ze-
braliśmy kwotę ponad 5700 zł 

i tym samym ponownie pobili-
śmy rekord szkoły.

Na początku lutego uczniowie 
z klas 0-IV odwiedzili Ośrodek 
Chopinowski w Szafarni. Z uwa-
gą wysłuchali koncertu mło-
dej pianistki oraz wzięli udział 
w zabawie muzyczno-rytmicz-
nej. Z uwagą wysłuchali audycji 
o Fryderyku Chopinie. Spotka-
nie było doskonałą okazją do 
rozbudzenia zainteresowań mu-
zycznych.

Tuż przed feriami zimowymi 
odbyła się choinka szkolna. Z tej 
okazji uczniowie klas starszych 
przygotowali recytację wierszy 
Jana Brzechwy oraz zabawne pio-
senki. Po występie dzieci uczest-

niczyły w pląsach przy muzyce 
i konkursach zorganizowanych 
przez Zespół Teatralny Grupy T. 
W trakcie choinki można było 
miło spędzić czas w szkolnej ka-
wiarence, przygotowanej przez 
rodziców. Choinka noworoczna, 
wraz ze wszystkimi towarzyszą-
cymi atrakcjami, zapewniona 
została dzieciom przez Radę Ro-
dziców. Słodki upominek ufun-
dowało stowarzyszenie „Razem 
łatwiej” oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna z Makowisk.

Drugiego dnia ferii odbyła się 
wycieczka do Torunia na lodo-
wisko i do kręgielni. Na lodzie 
dzieci radziły sobie zaskakująco 
dobrze, a współzawodnictwo 
na torze okazało się wyjątkowo 
świetną zabawą. W czasie ferii 
uczniowie uczestniczyli w zaję-
ciach, które miały im uświado-
mić, jakie konsekwencje niosą 
ze sobą różnego rodzaju uza-
leżnienia. Dzieci za pomocą 
plakatów wyrażały swoje głośne 
NIE wszelkim uzależnieniom. 
Wyjazd do Torunia oraz zajęcia 
szkolne dofinansowane zostały 
ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Czernikowie.

HG, AL

Ciekawostki z Makowisk

Mamy dobrą wiadomość 
dla wszystkich miesz-
kańców gminy – czer-

nikowska ulica Kolejowa (droga 
wojewódzka nr 566), stanowią-
ca istotne połączenie z krajową 
„dziesiątką” i dojazd o wielu 
przedsiębiorstw oraz – przede 
wszystkim – do gminnego targo-
wiska, ma zostać przebudowana 
jeszcze w tym roku.

Dzięki naświetleniu proble-
mu marszałkowi województwa 
przez starostę Mirosława Gra-

czyka podpisane zostało poro-
zumienie z gminą Czernikowo, 
w myśl którego inwestycja została 
wpisana w pakiet przedsięwzięć 
przeznaczonych do realizacji 
przez Zarząd Województwa. 
Dzięki temu powstanie sześcio-
metrowa droga z lewostronnym 
chodnikiem o długości 334 m. 
Realizacja inwestycji zakończo-
na ma zostać w trzecim kwartale 
bieżącego roku.

PP

Ulica Kolejowa zostanie 
zmodernizowana! We wtorek 13 marca 

spotkaniem z senio-
rami rozpoczął się 

projekt międzypokoleniowy 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ma-
zowsza „Nasz Czas” „Piękne 
jest dojrzałe życie”. Zebrani 
goście mogli obejrzeć występ 
uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Mazowszu oraz spotkać 
się przy kawie i ciastku. Celem 
projektu jest aktywizacja senio-
rów i integracja międzypokole-
niowa. 

Uczestnikom proponujemy 
dwa moduły działań: aktywiza-

cja seniorów poprzez wzmoc-
nienie ich aktywności i poczu-
cia własnej wartości; integracja 
pokoleń, aby stworzyć wspólne 
przedsięwzięcia i zacieśnić wię-
zy międzypokoleniowe. Projekt 
to przedsięwzięcie komplek-
sowe - organizacja działań za-
mkniętych (kursy, warsztaty) 
oraz otwartych (wieczorki, 
konferencje). Już niedługo za-
prosimy seniorów na warsztaty 
kulinarne, spotkanie z kosme-
tyczką, zajęcia z zumby czy 
pierwszej pomocy.

AK

„Piękne jest dojrzałe życie”
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W SP Czernikowo uczy 
się 552 uczniów 
(w tym 85 w oddzia-

łach przedszkolnych).. Naucza 
48 nauczycieli, w tym ośmiu 
na etat częściowy. Odbyły się 
jasełka (Teatr 4-5-6 – D. Puciń-
ska, młodsze dzieci – A. Pej-
kowska) i wigilia dla uczniów 
i pracowników szkoły. Pojawili 
się kolędnicy. Braliśmy udział 
w WOŚP. Na urodziny patrona 
22 stycznia odbył się pokaz ta-
lentów tanecznych, muzycznych, 
naukowych, gimnastycznych… 
Odbyło się pasowanie na czy-
telnika z pięknym przedstawie-
niem Klubu Przyjaciół Bibliote-
ki. Były spotkania z policjantami 
poświęcone bezpieczeństwu. 
Uczestniczymy w „Programie 
dla szkół". Uczestniczyliśmy 
w spotkaniu w Wilczych Kątach 
o Żołnierzach Wyklętych. Od-
było się spotkanie z potomkiem 
żołnierza niezłomnego Kurasia 
- opowiadanie o trudnych cza-
sach wyborów, o odwadze i de-
terminacji, o warunkach życia 
z budową szałasów. Byliśmy na 
cmentarzu w Wilczych Kątach. 
Razem z harcerzami z 8 DH i 23 
DH uczestniczyliśmy w zlocie 
zimowiskowym, odwiedziliśmy 
miejsca pamięci w Toruniu, byli-
śmy na sankach na Piwnej Górze 
i śledziliśmy z myśliwymi ślady 
i tropy. Uczestniczyliśmy kilku-
krotnie w audycjach muzycz-
nych filharmonii Toruńskiej Or-
kiestry Symfonicznej. Odbył się 
bal „Moi Przyjaciele Zwierzęta” 
z pokazem tresury psa myśliw-
skiego.

Realizujemy dodatkowe zaję-
cia z języka angielskiego i spe-

cjalny program z wychowania fi-
zycznego, trzy klasy uczestniczą 
w programie „Umiem Pływać”. 
Paweł Prochera i Natalia Nocna 
zostali stypendystami projek-
tu „Prymus Pomorza i Kujaw”. 
Paweł przeszedł do finału wo-
jewódzkiego konkursu kura-
toryjnego z przyrody i historii. 
Dwie drużyny dostały się do 
finału ogólnopolskiego Odysei 
Umysłu. Do finału regionalne-
go konkursu o Ziemi Dobrzyń-
skiej przeszli Kinga Iwaniuk, 
Bartłomiej Łuszczak i Malwina 
Wiśniewska. W gminnym kon-
kursie o Żołnierzach Wyklętych 
wyróżnienia otrzymali Natalia 
Nocna i Mikołaj Bułakowski.

Tegoroczną edycję konkursu 
„Czy znasz wielkich malarzy?” 
poświęciliśmy twórczości Stani-
sława Wyspiańskiego. I miejsce 
zajęli K Iwaniuk i K Urbański, II 
- M. Woźniak i W. Toczko oraz 
drużyna N. Nocna i M. Jaranow-
ski. Zorganizowaliśmy konkurs 
powiatowy „Kolęda Piwnicy pod 
Baranami”. Nagrody otrzyma-
li: W. Mąkólski, K. Cywińska, J. 
Grzywiński, M. Maćkiewicz. Z. 
Strychalska otrzymała nagrodę 
Piwnicy pod Baranami. W kon-
kursie gminnym o żołnierzach 
wyklętych nagrodzono B. Łusz-
czaka i K. Mazur. 21 marca za-
mykamy projekt czytelniczy 
i historyczny „Potyczki Mitolo-
giczne”.

13 stycznia w IX Międzysz-
kolnym Konkursie Kolęd 
i Piosenki Bożonarodzeniowej 
w Toruniu K. Maćkiewicz zwy-
ciężyła., a A. Auguścińska była 
trzecia. W starszej kategorii A. 
Rumińska zdobyła II m-ce. Ze-

spół oraz A. Auguścińska, N. 
Nowicka, K. Maćkiewicz, E. 
Maćkiewicz, A. Rumińska do-
tarli do eliminacji ogólnopol-
skich Festiwalu Piosenki i Tańca 
w Koninie. Na  Ogólnopolskiej 
Scenie Poezji i Piosenki I miejsce 
otrzymała K. Maćkiewicz, a II - 
A. Auguścińska.   

Aleksandra Pracowity zdoby-
ła II miejsce w XVII Wojewódz-
kim Konkursie Recytatorskim 
im. Fryderyka Chopina w Szafar-
ni. W Mistrzostwach Wojewódz-
twa w Biegach Przełajowych V 
miejsce zajął Kacper Mrugalski, 
IX miejsce - Alicja Kolczyńska, 
a X miejsce - Filip Podlaszew-
ski. Jesteśmy Mistrzami Powiatu 
w szachy, w województwie zaję-
liśmy 12 miejsce (K. Sivickis, W. 
Wiśniewska, J. Murszewska, W. 
Cichoszewski, F. Lewandowski). 
Sukcesy w szachach zanotowali 
też B. Łuszczak, M. Jaranowski, 
J. Szyplik. W biegu mikołajko-
wym w Skępem IV miejsce zajął 
Damian Kosztowny. Szkoła była 
współorganizatorem rajdu pie-
szego i rowerowego „Złoto dla 
Zuchwałych”. W rajdzie na 25 
km nasi harcerze M. Bułakow-
ski, L. Stępiński, W. Mąkólski 
zdobyli II i III miejsce.  

Rozpoczęliśmy intensywne 
działania w programie „Myśliwi 
dzieciom, dzieci zwierzętom”. 
Rada pedagogiczna szkoliła się 
kilkakrotnie, szkoła jest w pro-
gramie KKK. Weszliśmy do pro-
gramu „Cyfrowobezpieczni”, 
jesteśmy w ramach Klubu CEO 
SUS w Nauczycielskiej Akademii 
Internetowej. Nauczyciele biorą 
udział w różnych kursach do-
skonalących Ocenianie Kształ-

tujące. 
Uczniowie zorganizowali 

„Paczkę dla Bezdomniaka”, by 
pomóc zwierzakom przetrwać 
zimę. W ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnic-
twa zakupiliśmy 970 nowych 
książek do biblioteki. Odbyło się 
wiele kolejnych wydarzeń pro-
mujących czytelnictwo: czytanie 
na przerwach, czytanie przez 
nauczycieli, „Jak nie czytam jak 
czytam”, Dyskusyjny Klub Książ-
ki. 

Rozpoczęliśmy z uczniami 
cykl zajęć socjoterapeutycznych 
poświęconych uzależnieniom. 
Jesteśmy Szkołą Liderów Eduka-
cji Globalnej. W tym roku nasza 
szkoła przystąpiła do kampanii 
„Szkoły Przyjazne dla Sprawie-
dliwego Handlu”. Dzieci 7 lutego 
miały możliwość posłuchać Zbi-
gniewa Szalbota z krakowskiej 
Fundacji „Koalicja Sprawiedli-
wego Handlu", który opowiadał, 
jak codzienne zakupy wpływają 
na życie ludzi w odległych za-
kątkach świata. Wybierając cer-
tyfikowane produkty pomagamy 
budować ambulatoria, świetlice 
czy wspomagamy rozwój drob-
nych rolników. 17 marca odbył 
się regionalny konkurs recyta-
torski „Dobrze ziemio”. Wyróż-
nienia otrzymali J. Murszewska, 
P. Jurkiewicz, F. Lewandowski 
i L. Sadowska. Nagrodę dyrekto-
ra zdobyła K. Sawicka. Do końca 
kwietnia prezentujemy w szkole 
Wystawę Zdjęć Lotniczych (Ra-
ciniewski, Ruciński) - zaprasza-
my.

DC

Co słychać w SP im. K. K. 
Baczyńskiego w Czernikowie?

Czyż-nie warto ratować… zwyczaje, zabytki
Czernikowskie Stowarzy-

szenie Czyż-nie wraz 
z przyjaciółmi w grudniu 

zorganizowało przypomnienie 
tradycji kolędowania z gwiaz-
dorem, herodaliami, kolędami, 
wspólnym śpiewaniem. Przy-
pomnieli kolędy w wykonaniu 
naszej członkini-czernikowianki 
Doroty Bułakowskiej z Patry-
kiem Levi w restauracji Da Vin-
ci. Sprowadzono szopkę z Osie-
ka, pozyskano rzeźby do szopki 
dłuta A. Bajkowskiego. 

Z pomocą Stowarzysze-
nia odbył koncert refleksyj-
nych piosenek Oli Bacińskiej 

w wykonaniu Leonarda Luthra. 
Z powodzeniem rozpisaliśmy 
projekty do Starostwa Toruń-
skiego - ekologiczny, teatralny, 
szachowy i turystyczny (Skarby 
powiatu). Olbrzymie zaangażo-
wanie członków w przywrócenie 
tradycji i promocję zabytków 
lokalnych doprowadziło do po-
zyskania grantów z Budżetu 
Obywatelskiego na turniej łucz-
niczy, warsztaty wioślarskie na 
łodziach Wikingów i stanowiska 
średniowiecznych rzemieślni-
ków na grodzisku w Steklinie. 
Prosimy rezerwować 15 czerwca 
na Noc Kupały z rycerzami, Wi-

kingami, Słowianami. 
Dzieci z rodzicami przystą-

piły z ochotą do kwesty „Czyż-
-nie warto zostać św. Mikołajem 
w gminie Czernikowo”, tworząc 
wypieki, ozdoby itp. W nagrodę 
kilka klas pojedzie na wycieczkę. 
Stowarzyszenie wspiera finan-
sowo organizację konkursów 
recytatorskich, szachowych, lite-
rackich, sportowych, poetyckich 
i plastycznych. Odbyło się trady-
cyjne spotkanie zapustowe z księ-
ciem Zapustem, korowodem, 
pogrzebem muzyki i śledzikiem. 
Przypomnieliśmy środopuście, 
czy półpoście - skromnie (po-

piół i malowanie okien), by nie 
naruszyć dobrych obyczajów. 
Udało się wpisać do rejestru za-
bytków młyn w Mieniu. Dzięki 
zaangażowaniu Gminnego Za-
kładu Komunalnego i A. Sobo-
cińskiego z ekipą udało się za-
daszyć obiekt. Dziękujemy. Cały 
czas członkowie Stowarzyszenia 
walczą o wpisanie do rejestru za-
bytków chaty we Włęczu, prze-
pięknego miejsca przy Zielonej 
Kępie, Starorzeczu Wisły, cmen-
tarzu i dzwonnicy ewangelickiej.

DC
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W okresie od 6 listopada 
do 6 grudnia w Szko-
le Podstawowej im. 

Tony Halika w Osówce trwała 
zbiórka słodyczy, odzieży, zaba-
wek oraz innych przedmiotów 
potrzebnych w życiu codzien-
nym Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego oraz Domu Dziecka 
w Wielgiem. Wiele osób wyka-
zało się wielkim sercem i wspar-
ło szlachetną inicjatywę. 

W dniach 4-6 grudnia odbył 
się „Kiermasz Bożonarodze-
niowy”. Panie należące do Rady 
Rodziców przygotowały wypieki 
oraz stroiki i ozdoby świąteczne, 
które cieszyły się dużym zainte-
resowaniem uczniów, nauczycie-
li i rodziców.

14 grudnia uczniowie klas 
IV-VII wyjechali do Teatru Baj 
Pomorski w Toruniu na spektakl 
„Opowieść wigilijna”. Sceno-
grafia, stroje, angielskie kolędy, 
nastrój białych świąt oraz we-
wnętrzna przemiana głównego 
bohatera wzbudziły zachwyt 
i uznanie młodych widzów. Ty-
dzień później dzieci z klas 0-III  
udały się do kina w Toruniu 

na film animowany „Pierwsza 
Gwiazdka”.

Społeczność Szkoły Pod-
stawowej w Osówce kultywuje 
polskie tradycje świąteczne. 21 
grudnia dyrektor, nauczycie-
le, pracownicy obsługi oraz 
uczniowie z rodzicami wzięli 
udział w Wieczorze Wigilijnym. 
Obejrzeli jasełka w wykonaniu 
uczniów, następnie udali się na 
słodki poczęstunek. 22 grudnia 
odbyły się wigilie klasowe, w cza-

sie których dzieci w odświętnych 
strojach składały życzenia, dzie-
liły się opłatkiem i śpiewały tra-
dycyjne polskie kolędy. 

22 stycznia w Świetlicy Wiej-
skiej w Osówce obchodzono 
„Święto Babci i Dziadka”. Dzieci 
z klas 0-III przygotowały wy-
stęp zawierający wiersze, śpie-
wy, tańce i życzenia. Otrzymały 
gromkie brawa, a niejednej babci 
i dziadkowi ze wzruszenia  za-
kręciła się łezka w oku. Po części 

artystycznej był czas na poczę-
stunek oraz zabawę taneczną. 

9 lutego odbyła się „Choinka 
szkolna”. Uczniowie klas I-VII, 
przedszkolaki, rodzice oraz 
grono pedagogiczne bawiło się 
w rytmie znanych utworów mu-
zycznych granych przez zespół 
„Piotr i Paweł”. Impreza tanecz-
na zwieńczona została przyby-
ciem Świętego Mikołaja, który 
pojawił się aby wręczyć dzieciom 
prezenty.

W dniach 9-14 lutego został 
zrealizowany program profi-
laktyczny „Ja i moja rodzina. 
Aspekty moralne, emocjonalne 
i społeczne”. W ramach progra-
mu pedagog szkolny przeprowa-
dził zajęcia socjoterapeutyczne 
oraz pogadanki profilaktyczne. 
Uczniowie brali także udział 
w wyjazdach do Torunia: na lo-
dowisko, basen, paintball lase-
rowy oraz do kina i Jump Are-
ny. Na terenie szkoły odbyły się 
zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
informatyczne oraz plastyczne. 
Uczestnicy otrzymali dyplomy 
oraz drobne upominki. 

ŻW

Wydarzenia ze Szkoły Podstawowej 
im. Tony Halika w Osówce z okresu zimowego

Pierwszy kwartał bieżącego 
roku był dla podopiecz-
nych Przedszkola Publicz-

nego w Czernikowie niezwykle 
aktywny. W styczniu wspólnym 
zaangażowaniem maluchów 
i starszaków przygotowano Ja-
sełka, wystawione w świetlicy 
wiejskiej w Czernikowie. Uro-
czystość od lat wpisana jest w ka-
lendarz uroczystości przedszko-
la. Mali aktorzy we wspaniałych 
strojach prezentowali się dosko-
nale. Sala wypełniona była anioł-
kami, gwiazdkami, pastuszkami, 
które wspaniale recytowały przy-
gotowane wierszyki. Przedszko-
laki świetnie wcieliły się w swoje 
role, śpiewały również znane pa-
storałki oraz kolędy. Po występie 
czekał na dzieci oraz gości słodki 
poczęstunek. 

Pamiętaliśmy o swoich bab-
ciach i dziadkach i wspólnie 
z przedszkolankami przygoto-
waliśmy dla nich przedstawienie. 
Najpierw wystąpiły maluszki, 
dzielnie recytując przygotowa-
ne wiersze i śpiewając piosen-
ki. Następnie grupa starszaków 
przeniosła zebranych w czasy 
ich młodości. Wszyscy z dumą 
patrzyli na swoje wnuczęta, któ-

re włożyły wiele wysiłku w to, 
aby jak najlepiej wyrazić swoją 
miłość i szacunek. Dzieci wraz 
z babciami oraz dziadkami zo-
stali zaproszeni na przygotowa-
ny z tej okazji słodki poczęstu-
nek.

Punktem kulminacyjnym 
lutego był bal karnawałowy, na 
który dzieci z niecierpliwością 
czekały od tygodni. Kolorowe 
przebrania ich oraz opiekunek, 
zręczni animatorzy zabawy, 

pyszności na stołach oraz wizyta 
Świętego Mikołaja – wszystko to 
sprawiło, że porwane niezapo-
mnianymi wrażeniami przed-
szkolaki z pewnością długo nie 
mogły zasnąć.

Z pączkami w rączkach dzieci 
świętowały tez Tłusty Czwartek, 
po którym kontynuowano ku-
linarne atrakcje w Światowym 
Dniu Pizzy. Po raz kolejny pla-
cówkę odwiedził Bartosz Pałucki 
ze swoim pełnym eksperymen-

tów pokazem. W ramach akcji 
„Śniadanie daje moc” dzieci 
z obydwu grup wiekowych sa-
modzielnie przygotowywały 
kanapki. Przedszkolny Dzień 
Kobiet rozpoczął się miłą nie-
spodzianką – dzieci obejrzały 
przedstawienie „Trzy Świnki”. 
Potem chłopcy wręczyli dziew-
czynkom piękne kwiatki. 

Kolejny kwartał zapowiada 
się równie aktywnie i atrakcyj-
nie.

MM, PP

Rodzinnie i karnawałowo w Przedszkolu Publicznym
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W dniu 12 grudnia 2017 
roku wystawiliśmy ja-
sełka „Współcześnie 

i nie tylko” w Ośrodku Rehabili-
tacji Dzieci i Młodzieży „Tratwa” 
w Steklinku. Jak zwykle zostali-
śmy serdecznie przyjęci przez 
Marka Piernika, dzieci i ich 
opiekunów przebywających na 
grudniowym turnusie rehabili-
tacyjnym. Uczniowie z klas IV-
-VII ponownie wprowadzili nas 
w świąteczny nastrój wystawia-
jąc jasełka dla całej społeczności 
szkolnej 22 grudnia na spotka-
niu wigilijnym oraz 14 stycznia 
2018 roku w kościele parafial-
nym w Czernikowie.

W grudniu Samorząd 
Uczniowski, organizował  akcję 
„CZYŻ-NIE warto zostać św. Mi-
kołajem w gminie Czernikowo?”. 
Zebrane pieniądze, ze sprzedaży 
maskotek, ozdób świątecznych, 
pierników, przekazaliśmy Czer-
nikowskiemu Stowarzyszeniu 
„CZYŻ-NIE”. 

Choinka noworoczna na za-
kończenie I semestru nauki jest 
w naszej szkole jednym         z naj-
bardziej oczekiwanych i przy-

jemnych wydarzeń. 10 lutego 
w scenerii zamku szlacheckie-
go klasa VII rozpoczęła wiel-
kie show. Uczniowie wystawili 
fragmenty Zemsty Aleksandra 
Fredry. Młodzi aktorzy w bardzo 
realistyczny sposób odgrywali 
postaci z dramatu. Znakomicie 
posługiwali się językiem z cza-
sów fredrowskich, a wypowia-
dane kwestie były żywiołowe 
i naturalne. Po obejrzeniu sztuki 
dzieci rozpoczęły bal. Muzy-
kę zapewnił zaprzyjaźniony ze 
szkołą DJ. Największą jednak 
atrakcją było przybycie Mikoła-
ja, który wręczył dzieciom słod-
kie upominki. Rodzice przygoto-
wali pyszne ciasta i napoje, które 
były miłym przerywnikiem po 
wyczerpujących pląsach.

W radosnej atmosferze 
rozpoczęliśmy ferie zimowe. 
W pierwszym tygodniu ucznio-
wie uczestniczyli w warsztatach 
przyrodniczo-teatralnych „Bez-
pieczne media, bezpieczny In-
ternet”. Na zajęciach teatralnych 
doskonalili umiejętność gry 
zespołowej, zdolność czujnego 
słuchania i reagowania na akcje 

partnerów scenicznych. Na pod-
stawie scenariusza uczniowie 
przygotowali scenki dramowe. 
Dało to początek stworzenia me-
taplanu, na którym zespoły za-
prezentowały pomysły bezpiecz-
nego spędzenia wolnego czasu. 
Warsztaty pozwoliły dzieciom 
uwolnić kreatywną energię, roz-
budzić wyobraźnię i twórcze, sa-
modzielne myślenie. Poznawały 
też nowe zabawy teatralne. Na 
warsztatach przyrodniczych wy-
chowankowie poznawali właści-
wości cieczy nieniutonowskiej. 
Następnie, wykorzystując już 
zrobioną mieszaninę, tworzyli 
prace z tak zwanej zimnej por-
celany. Na zakończenie uczyli się 
przekazywać wiadomości z wy-
korzystaniem alfabetu Morse’a. 
Drugi dzień ferii dzieci spędziły 
na wyjeździe do płockiego te-
atru. Obejrzały przedstawienie 
pt. „Szatan z VII klasy”.

Z okazji Dnia Kobiet chłop-
cy z klas IV-VII przygotowali 
dla całej społeczności szkolnej 
pokaz mody damsko-męskiej 
na wesoło. Od listopada do 
kwietnia Agnieszka Malinow-

ska i Bartosz Przewięźlikowski 
reprezentują szkołę w konkursie 
matematycznym „Liga Zada-
niowa”, organizowanym przez 
WMiI w Toruniu (UMK).  

1 marca obchodzimy Na-
rodowy Dzień Żołnierzy Wy-
klętych. Uczniowie brali udział 
w konkursach oraz w żywej 
lekcji historii w Wilczych Ką-
tach, gdzie odbyło się spotkanie 
z potomkiem żołnierza niezłom-
nego - Kurasia, który opowiadał 
o trudnych czasach powojen-
nych. Podczas spotkania dzieci 
budowały samodzielnie prowi-
zoryczne szałasy, śpiewały pieśni 
patriotyczne. Udział w konkur-
sach pozwolił im na wzbogacenie 
wiedzy historycznej o tamtych 
latach. W konkursie literackim 
I miejsce zdobyła Aleksandra 
Paurowska, II – Aleksandra Zię-
tarska, III - Agnieszka Malinow-
ska. W konkursie historycznym 
wyróżnienie otrzymali Aleksan-
dra Ziętarska i Kacper Cichorski, 
zaś w plastycznym wyróżnienie 
zdobył Bartosz Przewięźlikow-
ski. Gratulujemy. 

MP, ASz, EF

Wieści ze SP w Steklinie

Nowo powstałe typy szkół 
w Zespole Szkół w Czer-
nikowie funkcjonują peł-

ną parą. W Szkole Branżowej za-
jęcia ogólnokształcące odbywają 
się w szkole, a zajęcia zawodowe  
realizowane są w ramach praktyk 
zawodowych u pracodawców w 
zawodach: fryzjer, kucharz, sto-
larz i mechanik samochodowy.

W Technikum, poza za-
jęciami ogólnokształcącymi, 
uczniowie poznają zagadnienia 
z zakresu budowy komputera, 
systemu operacyjnego i sieci 
komputerowych. Umiejętności i 
wiadomości te niezbędne są do 
przygotowania się do egzaminu 
zawodowego. Wykorzystywana 
przy tym jest baza informatycz-
na szkoły. 

W Liceum, w pierwszym roku 
nauki, uczniowie uczą się przed-

miotów ogólnokształcących na 
poziomie podstawowym. Roz-
szerzenia wybiorą zgodnie ze 
swoimi zainteresowaniami i 
możliwościami szkoły od klasy 
drugiej. Poza nauką, uczniowie 
korzystają z wszelakich atrakcji 
oferowanych przez szkołę – wy-
jazdów do kina, teatru, na narty, 
do telewizji itp.

Na przyszły rok szkolny pla-
nowane jest poszerzenie oferty 
edukacyjnej o nowe zawody – w 
technikum logistyk i ekonomi-
sta, a w szkole branżowej logi-
styk-magazynier. Oferta związa-
na jest z rosnącymi potrzebami 
rynku pracy na tego typu zawo-
dy. 

Już niedługo, zgodnie z ka-
lendarzem rekrutacyjnym, roz-
pocznie się proces naboru do 
naszych szkół ponadgimnazjal-

nych.
Planowane jest doposaże-

nie klasopracowni, dostosowa-
nych do konkretnego zawodu w 
technikum. Jesteśmy otwarci na 
współpracę z lokalnymi przed-
siębiorcami, którzy chcą pro-
wadzić praktyki w kształceniu 

zawodowym naszej młodzieży. 
Mamy nadzieję, że nowa ofer-
ta edukacyjna i nowy typ szkół 
zachęci kolejnych absolwentów 
gimnazjów do podjęcia nauki w 
naszej szkole.

ZS

Liceum i szkolnictwo zawodowe w Czernikowie
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Echa GimLO
Na początku lutego mło-

dzież Zespołu Szkół 
w Czernikowie wraz 

z opiekunami wybrała się po 
raz pierwszy na Białą Szkołę. 
Miejscowość, do której udali 
się, to malowniczy Gliczarów, 
położony 5 km od Bukowiny 
Tatrzańskiej. Główną atrakcją 
wyjazdu okazała się nauka jazdy 
na nartach pod okiem instruk-
torów, najpierw na małych, gli-
czarowskich górkach, a później 
na wyższych stokach „U Steni”, 
na Litwince i na Rusińskim. Nie-
wątpliwą frajdę sprawił uczniom 
Górski Potok w Szaflarach, czyli 
słynne baseny termalne i Aqu-
apark w Zakopanem. Podczas 
wyjazdu uczniowie także zetknę-
li się z przepiękną, góralską kul-
turą podczas trwającego w tym 
terminie góralskiego karnawału 
w Bukowinie Tatrzańskiej.

Na początku marca  uczenni-
ce Karina Prusakiewicz, Ewelina 
Ziółkowska, Oliwia Jastrzębska, 
Inez Biernat, Kasia Biernat i Aga-
ta Wytrykowska wzięły udział 
w konkursie polonistycznym ze 
znajomości korzystania ze słow-
ników, organizowanym przez 
SP nr 24 w Toruniu. Dziewczęta 
pisemnie rozwiązywały zadania, 
w których musiały się wykazać 
wiedzą z zakresu praktycznego 
korzystania z różnych słowni-
ków. Wcześniej do tego konkur-
su przygotowywały się podczas 
warsztatów polonistycznych, or-

ganizowanych przez Bibliotekę 
Pedagogiczną w Toruniu. 9 mar-
ca Kasia Biernat, Inez Biernat, 
Agata Wytrykowska i Roksana 
Rumińska wzięły udział w kon-
kursie polonistycznym „Czy-
tam i znam” w SP w Obrowie. 
Była to już kolejna edycja tego 
konkursu. Uczennice musiały 
wykazać się wiedzą z zakresu 
znajomości tekstów literackich, 
również spoza podstawy pro-
gramowej. Dziewczęta rywali-
zowały z uczniami z gimnazjów 
toruńskich, gimnazjum w Lu-
biczu i Obrowie. Bardzo dobrze 
poradziły sobie wśród starszych 
uczniów, otrzymały dyplomy 
i nagrody książkowe. 

30 stycznia w SP w Świer-
czynkach odbyły się drużynowe 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej Po-
wiatu Toruńskiego w tenisie sto-
łowym. Gimnazjum w Czerniko-
wie reprezentowały Aleksandra 
Bytner, Oliwia Lewandow-
ska i Daria Nowak. Po długiej 
i zaciętej rywalizacji dziewczęta 
zdobyły I miejsce. Tym samym 
awansowały do ćwierćfinału 
wojewódzkiego. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów 
przy pingpongowych stołach. 
Opiekunem drużyny jest Justyna 
Karbowiak-Mościbrodzka.

ZS

W dniu 3 marca 2018 
roku w hali Zespo-
łu Szkół im. Mikołaja 

Kopernika w Czernikowie prze-
prowadzono Powiatowy Turniej 
Halowy reprezentacji Zarządów 
Gminnych i Miejskich Powiatu 
Toruńskiego, w którym wzięło 
udział osiem drużyn OSP. Gmi-
nę Czernikowo reprezentowały 
dwie drużyny z OSP w Steklinie. 
Sędziego turnieju powołał Pre-
zes Zarządu Powiatowego ZOSP 
RP dh Bogdan Sowiński, a sędzią 
głównym zawodów był Mateusz 
Wróblewski. Zawody rozegra-
ne zostały w dwóch grupach, po 
cztery drużyny w każdej.

Klasyfikacja końcowa przedsta-
wia się następująco:
• I MIEJSCE: OSP Steklin I
• II MIEJSCE: OSP Steklin II
• III MIEJSCE: OSP Osiek nad 

Wisłą
• IV MIEJSCE: OSP Skąpe
• V MIEJSCE: OSP Stary Toruń
• VI MIEJSCE: OSP Grębocin
• VII MIEJSCE: OSP Lulkowo
• VIII MIEJSCE: OSP Brąchnowo 

Królem strzelców został Da-
wid Bochuciński, a najlepszym 
bramkarzem – Daniel Sielski 
(obaj OSP Steklin). Zawody prze-
biegały w miłej, sportowej atmos-
ferze i zgodnie z zasadą fair play. 
Serdecznie gratulujemy i życzy-
my sukcesów na zawodach woje-
wódzkich.

Warto także wspomnieć 
o I Halowych Zawodach MDP 
o Puchar Starosty Sępoleńskie-
go, które odbyły się 27 stycznia 
w Sośnie. Młodzieżowa drużyna 
ze Steklina zwyciężyła rywaliza-
cję w kategorii chłopców.

ES

Powiatowy Turniej Halowy reprezentacji Zarządów 
Gminnych i Miejskich Powiatu Toruńskiego
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Fotorelacja z Niepublicznego Przedszkola 
Słoneczko w Czernikowie

Warsztaty teatralne - Warsztaty kulinarne - Zajęcia taneczne – Konkursy – „Zimowe nutki”

Tegoroczne Święto Pracy 
stanowić będzie dla lokal-
nych wędkarzy okazję do 

odkurzenia wędek i przygotowa-
nia zanęty  - tego dnia rozpocz-
nie się bowiem wędkarski sezon 

w gminie Czernikowo.
Przypomnijmy, że w poprzed-

nim sezonie w technice spin-

ningowej najlepszy okazał się 
Marcin Kozłowski (przed Jac-
kiem Będlinem i Andrzejem 
Sobocińskim), zaś w technice 
spławikowo-gruntowej – Jan 
Zdzisław Kwiatkowski (wyprze-
dził Adriana Podlaszewskiego 
i Remigiusza Grąbczewskiego). 
W gronie juniorów triumfował 
Kacper Jabłoński, drugie miej-
sce w klasyfikacji końcowej zajął 
Hubert Grąbczewski, a trzecie 
– Oskar Grąbczewski. Lokalni 
wędkarze z pewnością będą też 
uczestniczyć w zawodach po-
nadregionalnych, choćby w XV 
Otwartym Maratonie Spławi-
kowo-Gruntowym, z którego 
drużyna J. Kwiatkowskiego, A. 
Podlaszewskiego i J. Makowskie-
go przywiozła w ubiegłym roku 
drugie miejsce.

PP

DATA TECHNIKA, KATEGORIA MIEJSCE GODZ.
1 maja spławikowe juniorzy staw gminny 9:00
3 maja spławikowo - gruntowe seniorzy staw gminny 8:00
27 maja spinningowe seniorzy jezioro 

Steklin
6:00

10 czerwca spławikowe seniorzy jezioro Lubinek 6:00
30 czerwca- 1 lipca spławikowe – gruntowe seniorzy (nocne) jezioro Kodźbędź 16:00
8 lipca spławikowe juniorzy staw gminny 9:00
15 lipca spinningowe seniorzy jezioro Moszczonne 5:00
29 lipca spławikowe seniorzy jezioro Konotopie 6:00
5 sierpnia spławikowe – gruntowe seniorzy jezioro Lubinek 6:00
26 sierpnia gruntowe seniorzy jezioro Lubinek 6:00
9 września spławikowe – gruntowe juniorzy staw gminny 9:00
16 września spławikowe – gruntowe seniorzy staw gminny 7:00
23 września spinningowe seniorzy jezioro 

Wielgie
7:00

29 września zakończenie sezonu

Gminne zawody wędkarskie w sezonie 2018



Dzień Kobiet 
z Teatrem Afisz


