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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim 
mieszkańcom gminy Czernikowo pragniemy życzyć zdrowia, rodzinnej 

bliskości i oderwania od trosk dnia codziennego.
By każda świąteczna chwila była wyjątkowa i niosła za sobą 

zrozumienie, ukojenie, przebaczenie i poczucie prawdziwej szczęśliwości.
Niech Państwa domy wypełni miłość i spokój, a serca - wiara i nadzieja 

na pomyślność w Nowym Roku.

Wójt Gminy Czernikowo 
Tomasz Krasicki

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Rutkowski

oraz radni, sołtysi
i pracownicy samorządowi
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I Sesja ósmej kadencji Rady Gminy Czernikowo

Rada Gminy Czernikowo w kadencji 2018-2023

Dnia 22 listopada 2018 r. 
o godzinie 13.00 w sali 
posiedzeń Urzędu Gmi-

ny odbyła I Sesja ósmej kadencji 
Rady Gminy Czernikowo. Po-
siedzeniu przewodniczył radny 
senior Mieczysław Kasprowicz. 
W sesji udział wzięło 14 radnych. 
Senior obrad odczytał postano-
wienie komisarza wyborczego 
o wygaśnięciu mandatu radnego 
Tomasza Krasickiego, wybrane-
go na Wójta Gminy Czernikowo. 

Radni złożyli ślubowanie 
i przedstawili krótką autopre-
zentację. Następnie Wójt Tomasz 
Krasicki złożył ślubowanie i wy-
głosił przemówienie. Nowo wy-
branemu Wójtowi gratulacje zło-
żyli radni gminy, radni powiatu 
(Mirosław Graczyk, Mirosław 
Nawrotek, Tomasz Zakrzewski), 
proboszcz parafii Czernikowo 
ks. Piotr Siołkowski, wójt gminy 
Czernikowo w latach 1990-2002 
Krzysztof Pańka, sołtysi, dyrek-
torzy i kierownicy jednostek 
oraz pracownicy urzędu. 

Kolejnym punktem obrad 
było tajne głosowanie w spra-
wie wyboru przewodniczącego 

i wiceprzewodniczących Rady 
Gminy, które przeprowadziła 
Komisja Skrutacyjna w składzie: 
Daniel Świdurski, Beata Mur-
szewska, Halina Fajfer. 

Przewodniczącym Rady 
Gminy Czernikowo został wy-
brany jedyny kandydat Rafał 
Rutkowski, który uzyskał jed-
nogłośną akceptację radnych 
- trzynaście głosów „za”. Rafał 
Rutkowski przed przystąpieniem 
do głosowania zgłosił przewod-

niczącemu obrad potrzebę wy-
łączenia się z głosowania, gdyż 
zgodnie z art. 25 a ustawy o sa-
morządzie gminnym radny ma 
prawo wyłączyć się z głosowa-
nia, jeśli dotyczy to jego osoby.

Wi c e pr z e wo d n i c z ą c y m i 
Rady Gminy zostali, również 
jednogłośnie, wybrani Mieczy-
sław Kasprowicz i Bartłomiej 
Duszyński. Następnie radni 
podjęli uchwałę w sprawie wy-
boru przewodniczących komisji 

stałych Rady Gminy Czerniko-
wo. Przewodniczącymi poszcze-
gólnych komisji zostali:

Komisja Rewizyjna - Marcin 
Luberacki;

Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji 

- Beata Rzymkowska;
Komisja Edukacji, Spraw 

Społecznych, 
Kultury i Sportu - Daniel 

Świdurski;
Komisja Infrastruktury Ko-

munalnej, 
Rolnictwa i Ochrony Środo-

wiska 
- Dawid Polanowski;
Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego - Beata Mur-

szewska.
Powyższe podjęto jedno-

głośnie, podobnie jak uchwałę 
w sprawie wyboru wiceprze-
wodniczących komisji stałych 
Rady Gminy Czernikowo oraz 
uchwałę w sprawie wyboru skła-
dów osobowych poszczególnych 
komisji. Na tym zakończono ob-
rady I Sesji Rady Gminy Czerni-
kowo.

HK

PRZEWODNICZĄCY: 
Rafał Rutkowski

WICEPRZEWODNICZĄCY: 
Bartłomiej Duszyński

WICEPRZEWODNICZĄCY: 
Mieczysław Kasprowicz

Beata Murszewska
Bogumiła Lewandowska

Beata Rzymkowska
Joanna Tomczyk

Halina Fajfer
Roman Borucki

Marek Sitek
Marcin Luberacki

Andrzej Łopuszyński
Daniel Świdurski

Dawid Polanowski

SKŁADY OSOBOWE
 KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY 

CZERNIKOWO:

KOMISJA EDUKACJI, SPRAW 
SPOŁECZNYCH, KULTURY I SPORTU:

Przewodniczący: 
Daniel Świdurski

Wiceprzewodniczący: 
Joanna Tomczyk

Rafał Rutkowski
Bartłomiej Duszyński

Roman Borucki
Mieczysław Kasprowicz

Marek Sitek
Andrzej Łopuszyński

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący: 
Marcin Luberacki

Wiceprzewodniczący: 
Roman Borucki

Beata Rzymkowska
Daniel Świdurski

Bogumiła Lewandowska

KOMISJA BUDŻETU 
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

Przewodniczący: 
Beata Murszewska

Wiceprzewodniczący: 
Andrzej Łopuszyński

Rafał Rutkowski
Marcin Luberacki
Dawid Polanowski

Halina Fajfer
Bartłomiej Duszyński

KOMISJA INFRASTRUKTURY  
KOMUNALNEJ, ROLNICTWA 
I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Przewodniczący: 
Dawid Polanowski

Wiceprzewodniczący: 
Marek Sitek

Roman Borucki
Joanna Tomczyk

Halina Fajfer
Mieczysław Kasprowicz

KOMISJA SKARG, 
WNIOSKÓW I PETYCJI:

Przewodniczący: 
Beata Rzymkowska

Wiceprzewodniczący: 
Bogumiła Lewandowska

Beata Murszewska

Ustawa z dnia 11 stycznia 
2018 r. o zmianie nie-
których ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli 
w procesie wybierania, funkcjo-
nowania i kontrolowania nie-
których organów publicznych 

wprowadziła do wszystkich 
trzech ustrojowych ustaw sa-
morządowych przepisy, zgodnie 
z którymi drugą obligatoryjną 
komisją organu stanowiącego 
danej jednostki samorządu te-
rytorialnego – obok komisji re-

wizyjnej – ma być komisja skarg, 
wniosków i petycji.

Przedmiotem działania no-
wej komisji ma być udział w roz-
patrywaniu przez Radę:

• skarg na działanie wójta 
i gminnych jednostek organiza-

cyjnych; 
• wniosków składanych przez 

obywateli; 
• petycji składanych przez 

obywateli.
HK

Nowa komisja Skarg, Wniosków i Petycji
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Urodziłem się 22 paździer-
nika 1980 r. w Rypinie. 
Jestem mieszkańcem 

Czernikowa, pochodzę ze Ste-
klina. Uczęszczałem do szkoły 
podstawowej w Osówce. Jestem 
absolwentem technikum elektro-
nicznego w Toruniu. Po maturze 
rozpocząłem studia na Wydziale 
Fizyki, Astronomii i Informa-
tyki Stosowanej Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
gdzie uzyskałem tytuł magistra 
fizyki. Ukończyłem także studia 
podyplomowe z matematyki, 
mechatroniki oraz zarządzania 
oświatą. W 2004 roku podjąłem 
pracę na stanowisku nauczyciela 
fizyki w Zespole Szkół w Czer-
nikowie, a w czerwcu 2017 roku 
objąłem stanowisko Dyrektora 
w Zespole Szkół w Działyniu. 
Jestem żonaty, mam 6-letniego 
syna oraz 3-letnią córkę.

Od wielu lat przyświecają 
mi dwie maksymy: „pomagam, 
jak umiem” oraz „nie ma rze-
czy niemożliwych”, dlatego swój 
wolny czas i energię poświęcam 
na działalność społeczną i chary-
tatywną. Pełniłem funkcję opie-
kuna Samorządu Uczniowskiego 
Zespołu Szkół oraz Młodzieżo-

wej Rady Gminy. Praca na rzecz 
innych jest mi bardzo bliska, 
dlatego postanowiłem powołać 
Szkolny Klub Wolontariatu „Po-
daj dalej”. Jestem także człon-
kiem Zespołu Charytatywnego 
przy Parafii Św. Bartłomieja 
w Czernikowie. Od 2004 roku 
aktywnie działam w Czernikow-
skim Stowarzyszeniu „Czyż Nie”, 
a od 2010 roku jestem jego se-
kretarzem.

Do największych organizo-
wanych przeze mnie działań 
należą przeprowadzone akcje 

charytatywne dla dzieci chorych 
na białaczkę: dwuletniej Laury 
(2008 rok), 3-letniej Leny (2016 
rok) oraz 2-letniego Huberta 
(2016 rok). Zorganizowałem 
także cykl działań na rzecz Ma-
rzeny Laskowskiej (2016 rok). 
Na przełomie 2017 i 2018 roku 
przeprowadziłem zbiórkę pu-
bliczną dla 3-letniej Wiktorii, 
cierpiącej na rozszczep kręgosłu-
pa i wodogłowie. We wrześniu 
i październiku 2018 roku prze-
prowadziłem akcję, której celem 
było wsparcie dzieci z Domu 

Dziecka we Wielgiem. Od 2012 
roku organizuję pobór krwi 
w Czernikowie. Prowadzę także 
działania na rzecz osób potrze-
bujących pomocy, zachęcając 
mieszkańców do przekazywania 
1% z podatku. Prowadzone prze-
ze mnie działania były starannie 
zaplanowane, wieloetapowe 
i zróżnicowane - organizowałem 
turnieje piłkarskie, rozgrywki te-
nisowe, kwesty, maratony zum-
by, zbiórki w szkołach, a także 
koncerty i występy wielu gwiazd.

Jest to moja trzecia kaden-
cja w Radzie Gminy, gdzie do 
tej pory pełniłem funkcję Prze-
wodniczącego Komisji Eduka-
cji, Spraw Społecznych, Kultury 
i Sportu oraz byłem członkiem 
Komisji Budżetu i Rozwoju Go-
spodarczego. Dzięki zaufaniu 
komitetu Wspólnie Dla Miesz-
kańców, radnych a także miesz-
kańców gminy Czernikowo, 
zostałem wybrany Przewodni-
czącym Rady Gminy. Wierzę, że 
podołam wyzwaniu i spełnię po-
kładane we mnie oczekiwania.

Kontakt:
r.rutkowski@czernikowo.pl. 

Rafał Rutkowski

Poznajcie Przewodniczącego Rady Gminy Czernikowo 
– Rafała Rutkowskiego

Urodziłem się 21 września 
1978 roku w Więcborku, 
gdzie uczęszczałem do 

Szkoły Podstawowej i Liceum 
Ogólnokształcącego. Lata mło-
dości spędziłem na Pojezierzu 
Krajeńskim, skąd wyjechałem 
do Torunia, podejmując na-
ukę na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika. Jeszcze na studiach 
poznałem żonę Justynę, za któ-
rej sprawą osiedliłem się ponad 
17 lat temu, na stałe, na tere-
nie Gminy Czernikowo. Mamy 
trzy wspaniałe córki: Martynę 
– uczennicę liceum, Igę – uczen-
nicę szkoły podstawowej oraz 
Olgę, która uczęszcza do przed-
szkola publicznego.

Pracę zawodową rozpo-
cząłem w Urzędzie Miejskim 
w Kowalewie Pomorskim, gdzie 
poznawałem urzędnicze rzemio-
sło. W 2005 roku rozpocząłem 
pracę w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego w Toruniu, gdzie 
wdrażałem trzy duże programy 

unijne. Zajmując różne stano-
wiska w szczeblach urzędniczej 
kariery zawsze pracowałem 
z myślą o rozwoju regionu ku-
jawsko-pomorskiego, w którym 
mieszkam i żyję.

Od lat jestem członkiem 
komisji rewizyjnej Czerni-
kowskiego Stowarzyszenia na 

Rzecz Wspierania Edukacji, 
Kultury i Sportu „Czyż-nie” 
oraz przedstawicielem naszej 
gminy w Stowarzyszeniu Lo-
kalna Grupa Działania Gmin 
Dobrzyńskich Region Południe. 
Pracowałem także w Powiato-
wej Radzie Działalności Pożytku 
Publicznego dla Powiatu Toruń-

skiego. W samorządowej kaden-
cji 2014-2018 w Radzie Gminy 
Czernikowo byłem członkiem 
Komisji Rewizyjnej oraz Wice-
przewodniczącym Komisji Bu-
dżetu i Rozwoju. 

Powierzoną funkcję będę 
wykonywał tak, jak najlepiej 
potrafię, a zdobyte wcześniej 
doświadczenie chciałbym prze-
kuć dla dobra mieszkańców na-
szej gminy. Zdaję sobie sprawę, 
że, mimo chęci, nie wszystkie 
problemy da się rozwiązać, co 
wynika z ograniczonych kom-
petencji samorządu gminnego, 
przepisów prawa i możliwości 
finansowych. Niemniej jednak 
postaram się mierzyć ze wszyst-
kimi problemami, z jakimi bory-
ka się lokalna społeczność. Liczę 
na otwartość i zgodną współpra-
cę wszystkich, którym zależy na 
pomyślności Gminy Czerniko-
wo.

Tomasz Krasicki

Poznajcie Wójta Gminy Czernikowo – 
Tomasza Krasickiego
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Sto lat Niepodległej - odsłonięcie Pomnika 
Niepodległości w Czernikowie

Mazurek Dąbrowskiego tej jesieni 
rozlegał się w całej Polsce. Zwoły-
wano apele, wznoszono pomniki. 

Jeden z nich, zbudowany w hołdzie walczą-
cym i poległym za ojczyznę w wigilię 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, został odsłonięty w Czernikowie, 
w Parku 700-lecia. 

Czernikowskie obchody Dnia Niepodle-
głości rozpoczęły się w kościele parafialnym 
p.w. św. Bartłomieja, gdzie odbyła się Msza 
Święta za Ojczyznę, koncelebrowana pod 
przewodnictwem ks. bp Wiesława Alojze-
go Meringa. Po mszy świętej i przemarszu, 
w asyście Gminnej Orkiestry Dętej i pocztów 
sztandarowych, do Parku 700-lecia, przy-
szedł czas na drugą część uroczystości. 

Apel pod Pomnikiem miał charakter sto-
sowny do okazji - tak dostojny i płomienny, 
że zdawać by się mogło, że do tamtej pory 
tak podniosłej chwili Czernikowo mogło już 
nie pamiętać. Wojskowa Kompania Honoro-
wa, poczty sztandarowe, orkiestra, delegacje, 
władze gminy, parafii, duchowni, przedsta-
wiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
Ziemi Dobrzyńskiej, ks. bp Wiesław Me-
ring, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski, przedstawicielstwo 
Urzędu Wojewódzkiego oraz licznie zgro-
madzeni mieszkańcy gminy Czernikowo – 
a pomiędzy nimi orzeł, w koronie przypomi-
nającej tę z pierwszego po 1918 roku herbu 
Polski, z dumnie rozpostartymi skrzydłami, 
gotowy do lotu. Na cokole wyryte złotymi li-
terami słowa „Bóg, honor, ojczyzna” przypo-
minają o wartościach, za które niegdyś zgi-
nęli Ci, którym dzisiaj wznosimy pomniki.

Przy akompaniamencie orkiestry dętej 
odśpiewano hymn państwowy, a poczet fla-
gowy, wystawiony przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Czernikowie, wciągnął na maszt 
flagę państwową. Następnie Wójt Gminy 
Czernikowo Zdzisław Gawroński wspól-

nie z królem i królową Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego Ziemi Dobrzyńskiej, Sławomi-
rem Marcinkowskim i Marleną Ardanowską, 
dokonali symbolicznego odsłonięcia Pomni-
ka Niepodległości poprzez rozwiązanie bia-
ło-czerwonej wstęgi oplatającej kolumnę. To 
właśnie ścisła współpraca Gminy i Sylwestra 
Śmigla - Starszego Bractwa - doprowadziła 
do powstania Pomnika Niepodległości. 

Na pamiątkę wydarzenia, w sąsiedztwie 
odsłoniętego pomnika, zasadzono Dąb Nie-
podległości. Po apelu pamięci, odczytanym 
przez mjr Mariusza Wysockiego, i salwie 
honorowej z trzydziestu dwóch karabinów 
żołnierzy Kompanii Honorowej z Centrum 
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, 
przyszedł czas na uhonorowanie poległych 
biało-czerwonymi wieńcami. Na zakończe-
nie uroczystości zebrani wysłuchali wiązanki 

pieśni patriotycznych w wykonaniu Gmin-
nej Orkiestry Dętej pod wodzą kapelmistrza 
Stanisława Tejzy.

Setne urodziny Niepodległej to najlep-
szy pretekst do wzniesienia Pomnika. Jego 
odsłonięcie było zwieńczeniem obchodów 
tych urodzin na terenie naszej gminy, ale 
szacunek i pamięć poległym należą się za-
wsze. Mamy nadzieję, że mieszkańcy gminy 
Czernikowo, mijając czernikowskiego orła 
w Parku 700-lecia, będą traktować jego sym-
bolikę z dumą, szacunkiem i pokorą. Pamię-
tajmy, że cenne są nie tylko składane kwiaty 
i znicze przy okazji obchodów uroczystości 
patriotycznych. Każde westchnienie i chwila 
zadumy przechodnia to uczczenie pamięci 
poległych za ojczyznę.

HJ

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Tradycja świętowania dnia, w którym 
Polska wróciła na mapę polityczną 
świata, pozostaje żywa, bo żywy jest 

patriotyzm w sercach Polaków i lokalnej 
społeczności gminy Czernikowo. 9 listopada 
w auli widowiskowej Zespołu Szkół w Czer-
nikowie odbyła się uroczystość z okazji 100 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-

głości.
W programie słowno-muzycznym wystą-

piły dzieci i młodzież z lokalnych szkół, Klub 
Seniora "Radość" i Koło Gospodyń Wiej-
skich "Jutrzenka". Organizowane corocznie 
obchody Święta Niepodległości tradycyjnie 
przyciągnęły liczne grono widzów, dla któ-
rych pamięć o minionych, wzniosłych wy-

darzeniach jest niezwykle istotna – ona bo-
wiem stanowi świadectwo naszej narodowej 
tożsamości. Akademia jest znakomitą okazją 
do integracji ludzi starszych z młodzieżą 
w atmosferze poszanowania tradycji i pielę-
gnowania polskości.

PP, HJ
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W dniu 30 października 2018 r. w Przedszkolu Publicznym 
w Czernikowie odbyły się zajęcia podejmujące tematykę 
prawidłowej segregacji odpadów oraz sposoby zapobiega-

nia ich powstawaniu. Akcję edukacyjną przeprowadziło Włocław-
skie Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach działań informacyj-
no-promocyjnych, będących elementem projektu grantowego pn. 
„Doposażenie PSZOK w miejscowości Jackowo”. 

Po aktywnych zajęciach przedszkolaki pojechały do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jackowie, gdzie dowie-
działy się o tzw. „drugim życiu odpadów” oraz o tym, jakie rodzaje 
odpadów można bezpłatnie oddać do PSZOK. Każdy przedszkolak 
do domu przyniósł m.in. własnoręcznie ozdobioną, lnianą torbę wie-
lorazowego użytku oraz ulotkę z zasadami segregacji odpadów w go-
spodarstwie domowym.

Gmina Czernikowo w ramach projektu grantowego „Wsparcie 
rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018”, 
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego 2014-2020, zrealizowała zadanie, w skład któ-
rego weszły: zakup koparko-ładowarki, remont i doposażenie wagi 
samochodowej, działania informacyjno-edukacyjne oraz promocja 
projektu.  Beneficjentem projektu, w zakresie którego powierzane 
były granty, był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Toruniu.
Wysokość wydatków poniesionych w ramach zadania to kwota 

570 355,00 zł. Dofinansowanie wynosi 85% wydatków kwalifikowa-
nych, co daje kwotę 395 165,00 zł.

SC

„Doposażenie PSZOK w miejscowości Jackowo” dla podniesienia 
poziomu ekologicznej świadomości i komunalnego wyposażenia

W dniu 4 grudnia 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
Czernikowo odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące 
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Podczas spotkania 

przedstawione zostały informacje dotyczące m.in. ogólnych zasad 
przyznawania wsparcia, kryteriów wyboru operacji oraz planowa-
nych terminów naborów.

Spotkanie prowadziła Agnieszka Bieńkowska - Śliwińska ze Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region 
Południe.

HJ

Spotkanie informacyjne dotyczące 
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
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Place zabaw i siłownie wyposażone 
w ramach RLKS

Tereny rekreacyjne budo-
wane z myślą o najmłod-
szych stanowić powinny 

jeden z podstawowych elemen-
tów infrastruktury publicznej 
w każdym sołectwie. Doskona-
łym uzupełnienie placów zabaw 
są natomiast siłownie zewnętrz-
ne, przyczyniające się do wzro-
stu świadomości zdrowotnej 
społeczeństwa (która, szczegól-
nie na terenach wiejskich, stano-
wi spory deficyt). W mijającym 
roku w ramach Strategii Rozwo-
ju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność na lata 2016-2023 
realizowaliśmy trzy projekty 
z zakresu infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej.

Projekt „Budowa placu za-
baw w Parku 700-lecia w miej-
scowości Czernikowo” zakładał 
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-
wano podwójną lampę solarną.

Projekt „Budowa placu 
zabaw i siłowni zewnętrznej 
w miejscowości Mazowsze” re-
alizowany był przy Wiejskim 
Domu Kultury. Przedsięwzięcie 

zakładało zwiększenie  funkcjo-
nalności i zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego poprzez 
dostawę i montaż karuzeli krzy-
żowej oraz ścianki linowej, a tak-
że urządzeń siłowni zewnętrznej: 
krzesła do wyciskania i wyciągu 
górnego, biegacza i orbitreka, 
ławki i prostownika pleców, pra-
sy nożnej i wioślarza, roweru 
i jeźdźca. Zakupiono także zesta-
wy ogrodowe zawierające stoły 
i krzesła.

Projekt „Budowa placu 
zabaw i siłowni zewnętrznej 
w miejscowości Steklinek” re-
alizowany był na działce nr 38/2 

(w miejscu, gdzie od kilku lat or-
ganizowane są sołeckie festyny). 
Plac zabaw został wyposażony 
w zestaw zabawowy, huśtawkę 
podwójną, huśtawkę typu ważka 
oraz czworokąt sprawnościowy. 
Siłownia zewnętrzna została wy-
posażona w zestawy: surfer i twi-
ster, ławka i prostownik pleców, 
biegacz i orbitrek. 

W każdej lokalizacji zamon-
towane zostały ponadto ławki, 
regulaminy oraz kosze na śmieci. 

Wykonawcą każdej z inwe-
stycji był Zakład Stolarski Wal-
demar Nowak z Zębowa (gmi-
na Lwówek). Przedsięwzięcie 

w Czernikowie wycenione zo-
stało przez wykonawcę na 69 
851,70 zł. Plac i siłownia w Ma-
zowszu  kosztowały 63 765,66 zł, 
natomiast zadanie realizowane 
w Steklinku - 56 412,11 zł. Łącz-
ne dofinansowanie ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 wy-
nieść ma 120 830,00 zł. W toku 
rozliczania przedsięwzięć za-
twierdzona została procedura 
przetargowa oraz złożone zosta-
ły wnioski o płatność końcową. 
Gorąco wierzymy, że w chwili, 
w której czytać będą Państwo 
te słowa, procedura przekazania 
unijnego wsparcia będzie zakoń-
czona.

Niestety nie wszyscy potra-
fią docenić i poszanować dobro 
wspólne – na czernikowskim 
placu swoją obecność zdążyli 
zaakcentować już wandale. Ape-
lujemy o poszanowanie własno-
ści, która należy przecież do nas 
wszystkich i w interesie nas jako 
społeczności powinna leżeć jej 
jakość. Wierzymy, że sprawcy 
zdadzą sobie sprawę ze szko-
dy, jaką czynią, i powstrzyma-
ją się do podobnych zachowań 
w przyszłości.

PP

Gmina Czernikowo zakoń-
czyła pierwszą część usu-
wania nielegalnie zgro-

madzonych odpadów na terenie 
Spółdzielczego Gospodarstwa 
Rolnego „BIO-PLAST” w miej-
scowości Witowąż. Usunięto 

270,16 ton odpadów za kwotę 64 
773,56 zł. Odpady usuwane były 
na zasadzie wykonania zastęp-
czego za zobowiązanego, który 
nie wywiązuje się z nałożonego 
nakazu usunięcia. 

Należy wspomnieć, że powiat 

toruński w wyniku prowadzo-
nego odrębnego postępowania 
usunął odpady w ilości 278 ton, 
więc łącznie usunięto ok. 550 
ton odpadów i stanowi to pierw-
szą część docelowego usunięcia 
wszystkich odpadów. Na kolejne 

etapy samorządy będą starały się 
pozyskać dofinansowanie. Kwo-
ta poniesionych kosztów związa-
nych z wykonaniem zastępczym, 
czyli koszty usunięcia odpa-
dów, oraz inne koszty związane 
z prowadzonym postępowaniem 
w całości podlegają egzekucji.

SC

Mniej odpadów w Witowążu

W związku z pożarem 
domu rodziny Lipiń-
skich, jaki nastąpił 

30 listopada w miejscowości 
Pokrzywno, uruchomiona zo-
stała zbiórka publiczna. Licząc 
na Państwa wsparcie i ogromne 
serce otworzono dedykowane 
zbiórce konto bankowe, na które 
można wysyłać pomoc finanso-
wą:

Kujawski Bank Spółdzielczy 

w Aleksandrowie Kujawskim, 
oddział Czernikowo

03 9537 0000 2003 0030 2579 
0004

z dopiskiem „Pomoc dla Lipiń-
skich z Pokrzywna”

Potrzebne są także materiały 
budowlane. Jeżeli ktoś z Państwa 
chciałby przekazać powyższe, 
prosimy o kontakt z sekretaria-
tem Urzędu Gminy Czernikowo 
pod nr tel. 883 689 561.

Rodzina z Pokrzywna potrzebuje Twojej pomocy!
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Jadłodzielenie się dotarło do Czernikowa
Dzień 18 października 2018 roku zosta-

nie zapamiętany jako szczególna data 
dla szeroko rozumianego współżycia 

społecznego – wtedy bowiem przy budynku 
Urzędu Gminy Czernikowo została otwarta 
Jadłodzielnia. Jest to dwuczęściowa szafa, 
wewnątrz której stoi lodówka przeznaczona 
na pożywienie potrzebujące odpowiedniej 
temperatury oraz część sucha, przeznaczona 
np. na makarony, kaszę i inne produkty nie-
wymagające chłodzenia.

Pierwsza inicjatywa tego typu w Polsce 
powstała w 2016 roku w Warszawie. Bar-
dzo szybko rozprzestrzeniła się w różnych 
częściach Polski. Każdego dnia nasze jedze-
nie trafia do kosza. Jadłodzielnia to miejsce, 
dzięki któremu żywność jest ratowana. Dzie-
lenie się jedzeniem jest niezwykle proste – 
wystarczy, że zupę, której mamy za dużo, na-
lejemy do słoika lub innego, odpowiedniego 
pojemnika, i włożymy do jadłodzielniowej 
lodówki.  

Foodsharing jest ruchem społecznym, 
który ma na celu walkę z marnowaniem 
jedzenia. Dzielimy się poprzez oddanie je-

dzenia, którego mamy za dużo. Każdy może 
skorzystać z tego, co jest w Jadłodzielni. Ja-

dłodzielnia to miejsce dla każdego, ponie-
waż każdy z nas może podzielić się swoim 
jedzeniem, zapobiegając jego zmarnowaniu. 
Jadłodzielnia Foodsharing Czernikowo po-
siada także swoją stronę na Facebooku, gdzie 
udostępniane są wszystkie informacje doty-
czące zawartości „lodówy”. Zapraszamy do 
kontaktu sklepy i firmy cateringowe, które 
niekiedy mają pożywienie „zagrożone” ko-
szem na śmieci. 

Jeśli jedna mała lodówka może zmieniać 
świat, to dlaczego nie spróbować? Do wo-
lontariatu przyłączyły się dzieci z Powiato-
wej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Wielgiem, które dbają o to, aby jedzenie 
się nie zmarnowało, oraz o czystość Jadło-
dzielni. 

Podziękowania należą się wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do finansowej i logistycz-
nej strony powstania Jadłodzielni. Mieszkań-
cy gminy Czernikowo okazują się przychylni 
inicjatywie, ponieważ codziennie w Jadło-
dzielni pojawia się coś, z czego można ko-
rzystać. Jedz i częstuj się!

MJ

W październiku ucznio-
wie klasy VII udali się 
na wycieczkę do To-

runia. Spacer po nadwiślańskim 
bulwarze, ulicami zabytkowego 
zespołu Starego i Nowego Mia-
sta uatrakcyjniony został wizytą 
w domu zagadek, tzw. Escape 
Roomie. Szyfrowanie, kodowa-
nie i rozwiązywanie łamigłówek 
pod presją czasu pokazało, że 
nasza młodzież potrafi dosko-
nale współpracować i logicz-
nie myśleć. Uczniowie klasy V 
odwiedzili natomiast Ośrodek 
Czytelnictwa Chorych i Niepeł-
nosprawnych w Toruniu. Pra-
cownicy biblioteki przybliżyli 
dzieciom problem osób niepeł-
nosprawnych, a szczególnie nie-
widomych. Uczniowie zwiedzi-
li ośrodek, próbowali pisać za 
pomocą maszyny brajlowskiej. 
Obejrzeli także ciekawą wysta-
wę, która składała się z dzieł 
wykonanych przez osoby nie-
pełnosprawne. Również w paź-
dzierniku odbyła się wyciecz-
ka do planetarium w Toruniu. 
Uczniowie obejrzeli refleksyjny 
seans „Makrokosmos". 

Wczesną jesienią pierwszaki 
przeżyły uroczystość ślubowania 
oraz pasowania na Ucznia Szko-
ły Podstawowej w Makowiskach. 
Z uśmiechem na twarzy przed-
stawiły przygotowaną część arty-
styczną, w której zaprezentowały 
swoje zdolności wokalne i recy-
tatorskie. 

Krótko przed uroczystością 
Wszystkich Świętych ucznio-

wie z klas starszych spotkali się 
na wspólnym czytaniu II części 
,,Dziadów" Adama Mickiewi-
cza. Były duchy, zjawy, widma, 
specyficzna scenografia oraz 
charakteryzacje wykonane przez 
uczniów. 

W związku z obchodami 
stulecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości w listopa-
dzie odbył się szereg wydarzeń. 
Przygotowany przez uczniów 
spektakl pt. „Pisk Orła Białego” 
wystawiony został najpierw dla 
uczniów i rodziców, a następ-
nie dla społeczności lokalnej po 
niedzielnej mszy świętej. Prze-
piękne stroje, doskonała gra 
młodych aktorów, wzruszające 
piosenki oraz wymowny taniec 
– wszystko to wprowadziło ze-

branych w wyjątkowy nastrój. 
Także wzruszające było wspólne 
odśpiewanie Mazurka Dąbrow-
skiego oraz pamiątkowe zdjęcie 
z biało-czerwonymi balonami. 
Kolejnymi wydarzeniami były: 
szkolny konkurs recytatorski 
poezji patriotycznej pod hasłem 
„Nasza Ojczyzna”, konkurs pla-
styczno-informatyczny na plakat 
oraz konkurs na najciekawszy 
kotylion patriotyczny. Nagro-
dzone prace plastyczne uczniów 
umieszczone zostały w zaprojek-
towanym kalendarzu. Serdecz-
nie dziękujemy rodzicom, którzy 
aktywnie włączyli się do wspól-
nego świętowania – wykonywali 
stroje, kotyliony, dekoracje oraz 
wspierali nas w listopadowych 
przedsięwzięciach

Szkoła po raz kolejny przy-
łączyła się do ogólnopolskie-
go programu „Śniadanie Daje 
Moc”, będącego elementem edu-
kacji zdrowotnej. W poszczegól-
nych klasach odbyły się zajęcia 
podejmujące temat zdrowego 
odżywiania. Na początku listo-
pada dzieci wspólnie przygoto-
wały i skonsumowały zdrowe 
śniadanie. 

W listopadzie uczniowie 
z klas I-III wzięli udział w warsz-
tatach „Znam zabytki mojego 
powiatu”. Uczniowie, wykorzy-
stując klocki Lego, wykonywa-
li zespołowo model kościoła 
w Czernikowie. Zajęcia współfi-
nansowane zostały przez powiat 
toruński.

AL/HG

Patriotyczna i wycieczkowa jesień w Makowiskach



9 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

Konkursy plastyczne pro-
mujące postawy proeko-
logiczne odbywają się 

w gminie Czernikowo cykliczne. 
Celem ostatniego konkursu było 
podniesienie edukacji w zakre-
sie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, promowanie se-
lektywnego zbierania odpadów 
oraz kształtowanie prawidło-
wych postaw ekologicznych na 
terenie gminy Czernikowo.

Zadanie to zrealizowane zo-
stało również w celu zachęcenia 
uczniów i ich opiekunów do 
aktywnego wspierania działań 
związanych z ochroną środowi-
ska oraz upowszechniania se-
gregacji odpadów. Już w naszych 
domach rozpoczyna się proces, 
dzięki któremu posegregowane 
odpady stają się wartościowymi 
surowcami.

Od 1 lipca 2017 r. weszły 
w życie nowe zasady segregacji 
odpadów komunalnych. Obo-
wiązują one jednakowo na tere-
nie całego kraju. Od tego czasu 
odpady segregowane dzielone są 

na cztery grupy, którym przy-
pisany został odpowiedni kolor 
pojemnika:
• Pojemnik niebieski: tu wrzu-

camy papier.
• Pojemnik zielony: tu wrzuca-

my szkło.
• Pojemnik żółty: tu wrzucamy 

plastik, metale i opakowania 
wielomateriałowe.

• Pojemnik brązowy: ten kolor 
przypisany jest odpadom ule-
gającym biodegradacji.
Sam konkurs cieszył się, bar-

dzo dużym zainteresowaniem 
o czym może świadczyć duża 
liczba złożonych prac. Za najcie-
kawsze prace narody otrzymali:

KATEGORIA: PRZEDSZKOLE
I miejsce -  Nel Lamparska
II miejsce – Lidia Kozłowska
III miejsce – Lena Kaliszewska
Wyróżnienie – 
Mateusz Sawicki
Wyróżnienie – 
Wiktor Kujawski

KATEGORIA: KLASA I-III

I miejsce – Nikola Dołęgowska
II miejsce – Fabian Rumiński
III miejsce ex aequo: – 
Weronika Głowacka 
i Jakub Montowski

Uroczystość wręczenia na-
gród odbyła się w Urzędzie Gmi-
ny w Czernikowo. Wójt Tomasz 
Krasicki 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, EB

Konkurs „Praca plastyczna promująca 
segregację odpadów” rozstrzygnięty!

Setna rocznica odzyskania 
niepodległości przez pań-
stwo polskie jest okazją do 

organizacji wielu przedsięwzięć 
upamiętniających wyjątkowy 
jubileusz. 13 października odbył 
się I Mazowiecki Bieg Niepod-
ległości „Mazowsze dla Nie-
podległej”, zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ma-
zowsza „Nasz Czas”.

Zawodnicy rywalizowali 
w dwunastu kategoriach, na dy-
stansach od 75 do 2000 metrów. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale. Po wysiłku 
biegacze mogli posilić się grillo-
waną kiełbasą. Podziękowania 
należą się Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Mazowszu za czuwanie 
nad bezpieczeństwem zawodni-
ków i pomoc organizacyjną.

WYNIKI ZAWODÓW:

Kategoria dziewcząt rocznik 
2014-2015 (75 m):

1. Antonina Wieczyńska

Kategoria chłopców rocznik 
2014-2015 (75 m):

1. Igor Wojtulski

2. Franciszek Pujer
3. Filip Lewandowski

Kategoria dziewcząt rocznik 
2012-2013 (150 m):

1. Antonina Pujer
2. Oliwia Wieczyńska

Kategoria chłopców rocznik 
2012-2013 (150 m):

1. Jakub Nowicki
2. Bartłomiej Kiełpiński
3. Bartłomiej Lewandowski

Kategoria dziewcząt rocznik 
2009-2011 (300 m):

1. Wanessa Wojtulska
2. Jagoda Adrian
3. Agata Nocna

Kategoria chłopców rocznik 
2009-2011 (300 m):

1. Fabian Rumiński
2. Maciej Brzuchański
3. Hubert Pniewski

Kategoria dziewcząt rocznik 
2006-2008 (1000 m):

1. Roksana Adamska
2. Maja Szulc
3. Weronika Matiakowska

Kategoria chłopców rocznik 
2006-2008 (1000 m):

1. Artur Pniewski
2. Jan Brzyski
3. Jan Andrzejewski

Kategoria dziewcząt rocznik 
2003-2005 (1000 m):

1. Milena Michałkiewicz
2. Kornelia Bendlin
3. Natalia Luberacka

Kategoria chłopców rocznik 
2003-2005 (1000 m):

1. Patryk Tejza
2. Marcin Zaporowicz
3. Cezary Andrzejewski

Kategoria kobiet rocznik 2002 
i starsze (2000 m):

1. Marta Piskorska
2. Monika Pujer
3. Agnieszka Grabowska

Kategoria mężczyzn rocznik 
2002 i starsi (2000 m):

1. Adam Obidowski
PP

Mazowsze biegało dla Niepodległej
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W Fundacji Werwa Team 
pomagają, bo lubią, 
i nie marnują czasu 

na nudę. Każdy miesiąc to nowe 
wyzwania. 

Po zdanych egzaminach i uzy-
skaniu certyfikatów Duńskie-
go Instytutu Technologicznego 
dziewczyny z Fundacji prowadzą 
systematyczną terapię z udzia-
łem Foki Paro, m.in. w DPS-ach 
powiatu toruńskiego, w Fundacji 
Brata Alberta, wśród pacjentów 
indywidualnych, a także pra-
cują z dziećmi w przedszkolach 
i szkołach. Terapia metodą sen-
soryczną to tylko jedno z wielu 
zadań, jakimi zajmuje się Funda-
cja. Działalność dla lokalnej spo-
łeczności oraz niesienie pomocy 
innym ma bowiem pełną paletę 
barw. 

Przegląd Talentów Przed-
szkolnych sprawił wszystkim 
małym artystom niesamowitą 
frajdę. Dzieci zaprezentowały 
talenty wokalne, taneczne i te-
atralne. Niesamowita atmosfera 
daje nadzieję na to, że Przegląd 
wpisze się na stałe w kalendarz 
czernikowskich imprez.

W ramach działań Fundacji 
artysta malarz Jacek Kamiń-
ski od kilku tygodni prowadzi 
w Osieku nad Wisłą zajęcia pla-

styczne dla dzieci. Już w grudniu 
zaprasza także na zajęcia dzie-
ci z Czernikowa i okolic. Spo-
tkania ze sztuką odbywają się 
w Osieckim Klubie Kultury oraz 
w Centrum Integracji Kultural-
nej w Czernikowie.

W listopadzie zakończyła się 
akcja „Ubierz dzieciaka za piąta-
ka”, w czasie której za symbolicz-
nego „piątaka” można było wy-
brać ładny ciuszek czy buty dla 
dziecka, a jednocześnie wesprzeć 
działania fundacji. Dzięki stara-
niom Werwy Team w ramach 
Fundacji powstała też wypoży-
czalnia strojów karnawałowych. 

W kalendarzu Werwy Team 
nie może zabraknąć obcho-
dów Dnia Wolontariusza, któ-
ry będziemy świętować razem 
z dziećmi w szkole podstawo-
wej w Świętosławiu, gdzie opo-
wiemy o pracy wolontariuszy 
i działalności Fundacji. Także 
w grudniu weźmiemy kolejny 
raz udział w Powiatowym Fo-
rum Organizacji Pozarządowych 
i Grup Nieformalnych. Na fo-
rum w konkursie na Najciekaw-
szą Inicjatywę Społeczną zapre-
zentujemy naszą Fokę Paro. 

Koniec roku to także czas 
przygotowań świątecznych ak-
cji charytatywnych. 9 grudnia 

Werwa Team wraz z rodzinami 
Nadii Nowak i Wiktorii Insa-
dowskiej zorganizowała koncert 
charytatywny „Maleńka przyszła 
miłość”. W czasie koncertu ze-
brano środki na leczenie i reha-
bilitację obu dziewczynek. Były 
loterie, licytacje, wspólne śpie-
wanie piosenek świątecznych 
i kolęd, spotkanie z Mikołajem, 
występ Tomka Kamińskiego 
oraz wielu innych artystów, za-
bawy dla dzieci, malowanie bu-
ziek i kącik plastyczny Jacka. 

Grudzień to miesiąc obdaro-
wywania potrzebujących. W tym 

roku nasz Mikołaj wybiera się do 
szpitala dziecięcego w Toruniu 
oraz do DPS w Dobrzejewicach 
z ciepłymi skarpetkami, zbiera-
nymi podczas akcji „Skarpetki 
Fajne Są”. Zanim tam jednak Mi-
kołaj dotrze, zatrzyma się wśród 
dzieci z Placówki Opiekuńczo-
-Wychowawczej w Wielgiem, 
gdzie wspólnie z dziećmi wycza-
ruje piękne stroiki świąteczne - 
prezenty dla seniorów z Domu 
Kombatanta w Dobrzejewicach. 
Tuż przed Wigilią Werwa Team 
pojawi się tam z prezentami 
i Zespołem Katharsis z Osieka n. 
Wisłą. Mamy nadzieję, że wspól-
ne świętowanie z seniorami 
wprawi wszystkich w cudowny, 
świąteczny nastrój.

Zapraszamy na naszą stro-
nę internetową www.fundacja-
werwa.org.pl oraz na Facebooka, 
gdzie znajdują się wszystkie in-
formacje na temat naszych bie-
żących akcji. Życzymy wszyst-
kim zdrowych, rodzinnych, 
spokojnych, pełnych życzliwości 
i miłości Świąt Bożego Narodze-
nia oraz Szczęśliwego Nowego 
Roku!

EM

Werwa Team – pomagam, bo lubię!

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Tony Halika 
w Osówce mają świado-

mość tego, jak bardzo szkodliwe 
jest zanieczyszczanie środowi-
ska naturalnego, prowadzące do 
zwiększonej emisji gazów cie-
plarnianych. 20 września w ra-
mach akcji „Sprzątania Świata” 
uczniowie porządkowali teren 
Osówki oraz pobliskiego lasu.

W dniach 21-22 września 
uczennice Samanta Lewan-
dowska, Julia Lipińska i Oliwia 
Opatrzyk wzięły udział w XII 
Powiatowych Warsztatach Eko-
logicznych NATURA 2000 - 
Brzegiem Wisły. 25 września 
uczennica Weronika Dobrzyń-
ska otrzymała wyróżnienie 
w Międzyszkolnym Konkursie 
Poezji i Prozy Patriotycznej, któ-
ry odbył się w SP im. Bohaterów 
Września 1939 r. w Świętosławiu. 

11 października odbył się 
uroczysty apel z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej oraz ob-
chody Święta Patrona Szkoły - 
Tony Halika. Małgorzata Kwiat-
kowska oraz Robert Gąsiewicz 
zostali odznaczeni Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej oraz 

otrzymali Nagrodę Wójta Gmi-
ny Czernikowo. Brązowy Medal 
za Wieloletnią Służbę otrzymała 
Małgorzata Kropkowska.

17 października odbyło się 
ślubowanie klasy I. Pierwszaki 
wystąpiły w części artystycznej, 
a następnie złożyły ślubowanie 
i zostały pasowane na ucznia 
przez dyrektora szkoły. 31 paź-
dziernika W. Dobrzyńska, L. 
Jarzec, K. Lewandowska, M. 
Piątkowska, A. Rakowska, M. 
Żuchowska wzięły udział w co-
rocznym objeździe po Miejscach 
Pamięci Narodowej w gminie 
Czernikowo. 7 listopada dzieci 
z klas 0-III wybrały się do Mu-

zeum Piśmiennictwa i Drukar-
stwa w Grębocinie, gdzie zapo-
znały się ze zbiorami placówki, 
poznały historię książki, a także 
uczyły się czerpania papieru 
i kaligrafii.

9 listopada uroczystą aka-
demią uczciliśmy 100 rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. O godz. 11.11. wspólnie 
odśpiewaliśmy „Mazurka Dą-
browskiego”, wysłuchaliśmy pie-
śni patriotycznych w wykonaniu 
chóru szkolnego oraz obejrzeli-
śmy inscenizację przygotowaną 
przez uczniów klas starszych.

23 listopada odbył się wyjazd 
dzieci z kl. 0-I do Wojewódzkie-

go Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Toruniu. Uczestnicy wycieczki 
zapoznali się z zasadami ruchu 
drogowego oraz trenowali umie-
jętność bezpiecznego porusza-
nia się po drodze w warunkach 
symulujących rzeczywisty ruch 
uliczny. 28 listopada dzieci z kl. 
0-III odwiedziła pani dietetyk, 
która udzielała porad, jak można 
poprawić dotychczasowy sposób 
odżywiania, a także częstowała 
zdrowymi przekąskami.

Uczennica Lena Biernat na 
Wojewódzkim Festiwalu Pie-
śni Patriotycznej „Tobie Polsko” 
w Zamku Bierzgłowskim zdo-
była nagrodę specjalną dyrek-
tora Ośrodka Chopinowskiego 
w Szafarni, otrzymała także 
wyróżnienia na Diecezjalnym 
Festiwalu Pieśni Religijnej w Ko-
walewie Pomorskim oraz Ogól-
nopolskim Przeglądzie Piosen-
ki Żołnierskiej i Patriotycznej 
w Toruniu.

Nasza szkoła bierze udział 
w projektach: „EU-geniusz 
w naukowym labiryncie", 
„Umiem pływać”, „Szkolny Klub 
Sportowy”.

ŻW

Jesień w Szkole Podstawowej w Osówce
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W związku ze zbliżają-
cym się końcem roku 
przyszedł czas na pod-

sumowanie działalności Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Czer-
nikowie oraz jej filii. 

W tym roku uczestniczyli-
śmy w kilkunastu imprezach, 

wydarzeniach kulturalnych 
oraz szkoleniach, m.in. w festi-
walu „Wioska średniowieczna” 
oraz w inscenizacji „Dziadów” 
Adama Mickiewicza. Przepro-
wadziliśmy liczne zajęcia oraz 
warsztaty dla dzieci z przed-
szkola oraz szkół podstawowych 

(m.in. lekcje biblioteczne, Na-
rodowe Czytanie, Ferie z książ-
ką, „Dzień Kubusia Puchatka”, 
cykl zajęć o niepełnosprawno-
ści, „Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich”, Noc Biblio-
tek w Mazowszu, spotkanie 
autorskie z Katarzyną Enerlich 
oraz Bogumiłem Drogorobem, 
warsztaty językowo-plastyczne 
„DoMowy. Rodzinne historie 
o słowach”). 

Zorganizowaliśmy również 
XVIII edycję konkursu „Moja 
mała Ojczyzna” pt. „Przyroda 
Gminy Czernikowo, Droga do 
Wolności – 100. rocznica Od-
zyskania Niepodległości” oraz 
międzyszkolny konkurs recyta-
torski „Przywitaj wiosnę poezją”. 
W listopadzie uczestniczyliśmy 
również w 16. edycji Konkursu 
Ortograficznego „O Pióro Staro-
sty Toruńskiego”. Konkurs orga-
nizowany jest przez Powiatową 
i Miejską Bibliotekę Publiczna 
im. Juliana Prejsa w Chełmży 
wspólnie ze Starostwem Powia-
towym w Toruniu i gminnymi 

bibliotekami publicznymi. 
Ponadto uczestniczyliśmy 

w IX Ogólnopolskim Kongre-
sie Bibliotek Publicznych „Bra-
wo My! Brawo Wy!” w Łodzi. 
W ciągu dwóch dni ponad 260 
bibliotekarzy z całej Polski miało 
okazję wziąć udział w licznych 
warsztatach oraz inspirujących 
rozmowach w kuluarach. Bi-
bliotekę reprezentowały Doro-
ta Zmudzińska oraz Katarzyna 
Ziółkowska. 

W październiku i listopadzie 
w Bibliotece w Czernikowie oraz 
w filiach odbyły się m.in. warsz-
taty „Mirabelka – kiełkująca 
historia w 100licy”, zajęcia „Glo-
balnie w bibliotece”, „Międzyna-
rodowy Dzień Postaci z Bajek”, 
zajęcia dla dzieci z przedszkola 
oraz zerówek („Na straganie”, 
„Dzień Kredki”, „Dzień Plu-
szowego Misia”, „Dzień Białych 
Skarpetek” oraz warsztaty je-
sienne) oraz kolejne spotkania 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
dzieci i młodzieży w Czerniko-
wie.

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Czernikowie Filia w Osówce Filia w Mazowszu

31.12.2017 4.12.2018 31.12.2017 4.12.2018 31.12.2017 4.12.2018

Liczba zarejestrowanych czytelników 416 470 196 182 153 171
Liczba wypożyczonych książek na zewnątrz 5275 5871 2892 1926 3151 2024

MS

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie zanotowała również wzrost liczby czytelników oraz wypożyczeń:

Każdy przedszkolak dobrze 
wie, że w tym roku Polska 
obchodzi setną roczni-

cę odzyskania Niepodległości. 
W związku z tym przez cały rok 
w Niepublicznym Przedszko-
lu Słoneczko realizowany jest 
Program „Niepodległa – Biało-
-Czerwone z dumą”, w ramach 
którego w każdym miesiącu re-
alizujemy zagadnienia związane 
z naszą ojczyzną, jej symbolami, 
wielkimi Polakami. We wrześniu 
podjęliśmy zagadnienie ,,Kto ty 
jesteś – Polak Mały” w ramach 
kształtowania więzi z własną 
miejscowością i jej mieszkań-
cami, kształtowania poczucia 
przynależności narodowej oraz 
postawy patriotycznej. Dzieci 
oraz rodzice każdej grupy wy-
konały makiety przedstawiające 
zabytki małej ojczyzny. Podczas 
głosowania facebookowego wy-
brano najciekawszą pracę - ma-
kietę przedstawiającą chatę we 

Włęczu. 
W październiku dzieci z naj-

młodszych grup przygotowa-
ły montaż słowno-muzyczny, 
w którym zaprezentowały postać 
Św. Jana Pawła II. Przedszkolaki 
w niezwykle wzruszający i twór-
czy sposób przybliżyły tę postać 

zarówno swoim kolegom, jak 
również licznie zgromadzonym 
rodzicom i dziadkom. 

Listopad obfitował w biało-
-czerwone akcenty. 9 listopada 
Świetliki zaprezentowały w pięk-
nym biało-czerwonym występie 
symbole narodowe, zaś o godz. 

11.11 dzieci oraz zgromadze-
ni rodzice wspólnie odśpiewali 
hymn. Przedszkolaki miały tak-
że możliwość wysłuchania mu-
zyki klasycznej w wykonaniu To-
ruńskiej Orkiestry Symfonicznej 
podczas ,,Koncertu Polskiego”.

Realizacja programu i po-
dejmowanie tak różnorodnych 
działań daje społeczności przed-
szkolnej możliwość integracji, 
jest to okazja do wzbogacenia 
wiedzy z różnych dziedzin, 
a przede wszystkim pokazuje, 
jak ważny jest patriotyzm dla na-
szych przedszkolaków. W spo-
sób pełen zaangażowania i rado-
ści potrafią prezentować swoją 
miłość do ojczyzny, czego po-
winni uczyć się od nich wszyscy 
dorośli. Więcej na temat naszych 
działań na stronie przedszkola 
oraz facebooku. 

IL

Biało-czerwone z dumą w Słoneczku
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Co słychać i co widać w SP im. 
K. K. Baczyńskiego w Czernikowie?

Dnia 3 września miało miejsce uro-
czyste rozpoczęcie Roku Szkolnego. 
Uczniowie klas 7 i 8 uczą się w bu-

dynku ZS. Nauczyciele uczący w klasach 4-8 
muszą często przechodzić z budynku do bu-
dynku. Rozpoczynamy zajęcia od 7:25, dzię-
ki czemu klasy 7 i 8 kończą ok. godziny 14:00 
i mogą brać udział w zajęciach dodatkowych. 
Bardzo dużą popularnością cieszą się zaję-
cia z robotyki, z angielskiego+, teatru, SKS, 
chóru „Śpiewającej Polski”, kół plastycznych 
i artystycznych. Mamy świetlicę czynną od 
6:45 do 16:00. Mamy pedagoga i logopedę, 
psychologa i socjoterapeutę. 

W ramach EU-geniusza w zajęciach edu-
kacyjnych w Młynie Wiedzy wzięło udział 
ponad 200 uczniów. Dwie klasy zakończyły 
udział w programie Umiem Pływać. Pod-
jęliśmy się realizacji programów profilak-
tycznych przeciw używkom. Z projektu 
starostwa odbyły się powiatowe warszta-
ty przyrodnicze na obszarze Natury 2000 
a w projekcie Skarby Powiatu III uczniowie 
poznawali obserwatorium astronomiczne 
w Piwnicach i okoliczne dwory, pałace i ko-
ścioły. Cztery klasy brały udział w poznawa-
niu średniowiecznych zwyczajów Wikingów 
w Kikole. 8. DH im. Ziemi Dobrzyńskiej 
i 23. DH im. Szarych Szeregów uczestniczyły 
w zlocie w Zajeziorzu, w rajdzie rowerowym, 
w zlocie Pieczonego Ziemniaka, w Zlocie 
Mikołajkowym oraz w Dyniowym Rajdzie 
do Sąsieczna. 

W ramach projektu „100 na 100 - Nie-
podległość” zwiedzaliśmy miejsca pamięci 
narodowej, uczciliśmy poległych na cmen-
tarzu, braliśmy udział w wielu konkursach 
zewnętrznych, sami organizowaliśmy kon-
kurs plastyczny, informatyczny, literacki, na 
kartkę świąteczną, na koszulkę, historyczny. 
Najwspanialszą pamiątką będzie koszulka na 
100-lecie z logo wykonanym przez uczniów. 
W ramach nagrody specjalnej „Nowości” 
w wojewódzkim konkursie „Mój innowa-
cyjny wynalazek” harcerze pojechali zwie-
dzić redakcję gazety i Muzeum Papiernic-
twa w Grębocinie. 17 października odbył się 
Apel Pamięci oraz Akademia „Pamiętamy – 
nie zapomnimy”. 

W Powiatowym Konkursie Plastycznym 
„Mieszkam w ciekawym miejscu - niepodle-
głym od stu lat” tytuł laureata zdobyły Oliwia 
Wojke i Lena Kojtych, natomiast wyróżnie-
nia otrzymały Oliwia Wnuczyńska, Emilia 
Bielicka, Julia Kocińska oraz Julia Krasińska. 
Odebraliśmy również nagrodę dla szko-
ły oraz nagrodę dla nauczyciela, Marzeny 
Szarszewskiej. Zuzanna Trendewicz zdobyła 
I nagrodę w MK Plastycznym w Ciechocinie 
a Jan Organiak - wyróżnienie. W konkursie 
o Prawach Dziecka Amelia Karpinska zdo-
była III m. a wyróżnienie - Tomasz Stan-
kiewicz i Xawier Zalewski. Franek Lewan-
dowski i Kornelia Mazur zostali laureatami 
Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Patriotycznej. Julia Szostak zajęła II 
miejsce w powiatowym konkursie recytator-
skim Poezji i Prozy Patriotycznej w Łubiance. 

Teatr 30-40-50+ na Dzień Edukacji Narodo-
wej wystawił sztukę „Awantura w Kurniku”. 
Teatr 4-5-6 wystąpił na deskach Centrum 
Edukacji Młodzieży w Górsku w konkursie 
i przeglądzie małych form teatralnych „Nie-
podległa – w 100-lecie niepodległości Rze-
czypospolitej Polskiej” w ramach XXXVII 
Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Byd-
goszczy. Spektakl „Wolność” w wykonaniu 
naszego zespołu spotkał się z ogromnym 
uznaniem. Podobnie podczas charytatywne-
go „Występu od Serca”, gdzie wystąpił chór, 
zespół, soliści, teatr młodzieżowy i dziecię-
cy. Akcję charytatywną wspartą przez szkołę 
przygotował także klub Off-Roadowy. 

9 listopada odbyła się w naszej szkole 
akademia z okazji 100-lecia odzyskania Nie-
podległości. D. Chrobak miał poetyckie spo-
tkanie autorskie w „Mistrzu i Małgorzacie” 
w Toruniu i w Bydgoszczy, w kawiarni „Mo-
draczek”. Wydano publikację o bohaterze 
z Kijaszkowa, prezentację o nim przedsta-
wiono uczniom w SP w Mazowszu. Praca D. 
Chrobaka „O historii Czernikowa i okolicy 
przed stu laty” była prezentowana i opubli-
kowana na sympozjum w Płocku. Na sympo-
zjum i w wydawnictwie KP CEN „UCZ-MY” 
opublikowano informację o działaniach 
szkoły „100 na 100 Niepodległość”, m.in. ze-
brano „100 zabawek na 100-lecie” dla domu 
dziecka w Toruniu, zasadzono dwa razy po 
100 drzew na 100-lecie, wysłano w Polskę 
i otrzymano z kraju 100 widokówek. Nasi 
uczniowie przedarli się przez eliminacje 
w przedmiotowych konkursach wojewódz-
kich z matematyki (Szyplik J., Lesińska M.), 
historii i biologii (Prochera P.) i z chemii 
(Nocna N., Strychalska K.). Kolejny raz od-
był się u nas Tydzień Edukacji Globalnej. 
Uczennice śpiewały w 16. Czerniewickich 

Spotkaniach z Piosenką - wyróżnienia zdo-
były Amelia Rumińska i Julia Nowicka. 
Uczniowie brali udział w sesji historycznej 
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. 
Odbył się także konkurs recytacji wierszy Z. 
Herberta.

W I Czernikowskiej dziesiątce I miejsce 
zajęli K. Różewicki, L. Stawicka; II miejsce – 
K. Mrugalski; III miejsce – N. Kawczyński, 
Łukasz Piątkowski. W gminnych biegach 
przełajowych: I m-ce Franciszek Lewandow-
ski, Alicja Nocna, II m-ce Amelia Kozakie-
wicz, Lidia Stawicka, Krzysztof Różewicki, 
III m-ce Nadia Dobrzyńska, Alicja Kolczyń-
ska; Drużynowo – I m-ce dziewcząt i chłop-
ców. Zawodnicy z Czernikowa wystartowali 
w Złotowie w Mistrzostwach Polski, Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzi-
ków oraz Satori CUP i zdobyli aż 6 medali! 
Amelia Marciniak - złoto w kata i w kumite 
(Satori CUP), Malwina Strychalska - srebro 
w kumite (Satori CUP), Jakub Zatorski - sre-
bro w kumite (Satori CUP) i Mateusz Mar-
kowski - srebro w kumite (MMM). Kornelia 
Sivickis – awansowała do udziału w Finałach 
Mistrzostw Polski w szachach klasycznych. 
Zajęła I miejsce w Gdańskim Festiwalu Sza-
chowym i podniosła swoją kategorię szacho-
wą z regionalnej na ogólnopolską. 

13 grudnia na Forum Organizacji Poza-
rządowych przedstawialiśmy festyn średnio-
wieczny w Steklinie Niedźwiedziu, warsztaty 
wioślarskie i turniej łuczniczy. Wystartowa-
liśmy w kweście „Czyż-nie warto zostać św. 
Mikołajem w gminie Czernikowo”. Życzenia 
świąteczne i noworoczne z jasełkami i kolę-
dami złożyliśmy sobie 20 grudnia. Do Siego 
Roku!

DC



13 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

Aktywna jesień w Mazowszu

Dzień 20 września był 
wyjątkowy dla naj-
młodszych - samorząd 

uczniowski z opiekunką przygo-
tował wiele atrakcji dla "zerów-
kowiczów". Powód? Ogólnopol-
ski Dzień Przedszkolaka. Dzieci 
chętnie uczestniczyły w zaba-
wach, do których włączali się 
także nauczyciele. Obdarowani 
słodyczami i pamiątkowymi, 
własnoręcznie wykonanymi kar-
tami, przedszkolaki na pewno 
mile będą wspominać nieco-
dzienne zajęcia.

28 września uczniowie ma-
zowieckiej szkoły włączyli się 
aktywnie w akcję edukacyj-
ną Światowego Dnia Tabliczki 
Mnożenia. Pod czujnym okiem 
Anny Lewandowskiej patro-
le egzaminacyjne, utworzone 
przez klasowych mistrzów mno-
żenia, przyznawały tytuły Eks-

pertów Tabliczki Mnożenia. 11 
października dzieci z oddziału 
przedszkolnego, klasy I i II wzię-
ły udział w zajęciach z robotyki. 
Były to zajęcia konstrukcyjne 
połączone z zabawą, z wykorzy-
staniem klocków Lego oraz ro-
botów Dash, prowadzone przez 
Centrum Kreatywności Bricks 4 
Kidz z Torunia.

W dniach 8–22 października 
w Mazowszu zorganizowana zo-
stała ósma edycja akcji pomocy 
zwierzętom „Podaj łapę!”, której 
organizatorem jest Robert Szwaj-
kowski. Zebrano i przekazano do 
toruńskiego schroniska ponad 
230 kg karmy oraz różne zwie-
rzęce akcesoria. 23 październi-
ka uczniowie ze wszystkich klas 
mieli możliwość uczestniczenia 
w niecodziennych zajęciach Bar-
tosza Pałuckiego, który w spo-
sób interesujący i przystępny 

wprowadzał uczestników zajęć 
w świat fizyki, pozwalał im czyn-
nie uczestniczyć w niektórych 
doświadczeniach. 

9 listopada punktualnie 
o godz. 11.11 przystąpiliśmy do 
świętowania „Dnia dla Niepod-
ległej” i wspólnego śpiewania 
hymnu narodowego. Po obiedzie 
społeczność szkolna uczciła set-
ną rocznicę marszem do miejsca 
pamięci narodowej w Mazow-
szu, niosąc biało - czerwone 
symbole. Także inne, ważne dla 
naszej ojczyzny daty mogli przy-
pomnieć sobie uczniowie klas 
VI i VII w ramach „Biało - Czer-
wonej nocy w szkole”. Wykazali 
się dużą znajomością wiedzy 
historycznej oraz przyrodniczej 
dotyczącej Polski, uczestnicząc 
w konkursie „Polska - słowo 
mi bliskie”. Przy blasku ogniska 
brzmiały pieśni i piosenki pa-
triotyczne, przeplatane fragmen-
tami prozy, poezji, inscenizacja-
mi wybranych wierszy Juliana 
Tuwima. Obejrzano „Pianistę” 
Romana Polańskiego. 

15 listopada gościliśmy ta-
neczną Grupę No Name, która 
przeniosła młodych widzów 
w świat niesamowitych figur, 
tańca i porywającej muzyki. 
21 listopada uczniowie z klasy 
I i II wraz z dziećmi z oddziału 
przedszkolnego solidaryzowali 
się z dziećmi chorymi na muko-
wiscydozę. W Ogólnopolskim 
Dniu Wiatraczka własnoręcznie 
wykonały i kolorowały wiatracz-
ki.

Podsumowując działania li-

stopadowe nie sposób nie wspo-
mnieć o czwartym Historycz-
nym Turnieju Pokoleń „Nasza 
Niepodległa”, w którym udział 
wzięły drużyny ze Świętosła-
wia, Makowisk, Osówki i Ma-
zowsza. Tematem przewodnim 
wszystkich zadań były sylwetki 
stu wybitnych Polaków, którzy 
przyczynili się do świetności 
Polski w minionych stu latach. 
13 listopada zwolennicy biega-
nia mogli wziąć udział w Biegu 
dla Niepodległej.  K o n k u r s y : 
plastyczny „Nasz orle biały” i fo-
tograficzny „Moja wioska, moje 
życie” rozstrzygnięto podczas 
uroczystego koncertu pieśni 
patriotycznych, który odbył się 
w mazowieckim domu kultury 
18 listopada. Występ Gminnej 
Orkiestry Dętej z Czernikowa 
nagrodzono gromkimi brawami, 
podobnie jak laureatów - auto-
rów prac konkursowych oraz 
mały chórek uczniowski z ma-
zowieckiej szkoły. Wśród gości 
witaliśmy dyrektorów szkół, na-
uczycieli, uczestników konkur-
sów, uczniów, rodziców i lokalną 
społeczność. Uroczystości, kon-
kursy i imprezy przygotowane 
zostały we współpracy nauczy-
cieli i rodziców uczniów na-
szej szkoły oraz Stowarzyszenia 
Przyjaciół Mazowsza Nasz Czas. 
Fundatorami medali, dyplomów 
i wyróżnień były Wiejska Spół-
dzielnia Handlowo - Usługowa 
w Czernikowie i Gmina Czerni-
kowo.

 MC
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W dniu 8 listopada 2018 
r. w szkolnej bibliote-
ce zorganizowaliśmy 

„wieczornicę” oraz wystawkę 
patriotyczną, na której wier-
szem i prozą uczciliśmy pamięć 
stu lat Niepodległości Polski. 
Dzień później odbyła się oko-
licznościowa akademia. O godz. 
11.11. odśpiewaliśmy przed 
szkołą hymn narodowy, a na-
stępnie, wraz ze społecznością 
przedszkola, puściliśmy w niebo 
sto biało–czerwonych balonów. 
Prowadzący przybliżyli nam hi-
storię ojczyzny, od utraty przez 
nią niepodległości po dzień jej 
odzyskania. Podczas apelu wrę-
czone zostały nagrody i dyplomy 
za najlepsze wyniki w Szkolnym 
Konkursie Historycznym o J. 
Piłsudskim. 

29 listopada 2018 r. ucznio-
wie uczestniczyli w wyjeździe 
do Parlamentu Rzeczpospoli-
tej Polskiej, gdzie zwiedzili hall 
główny oraz galerię Sali Posie-
dzeń Sejmu. Wyjazd był okazją 
do zapoznania się z miejscem 
obrad Sejmu i historią polskiego 
parlamentaryzmu.

3 grudnia w auli Zespołu 
Szkół Technicznych w Toruniu 
odbyło się uroczyste wręczenie 
stypendiów uczniom szkół po-
nadgimnazjalnych. W imieniu 
Prezesa Rady Ministrów Kujaw-
sko-Pomorski Kurator Oświaty 

wręczył dyplomy Damianowi 
Kuźmińskiemu (II LO) i Mate-
uszowi Urbańskiemu (II Tech-
nikum). 

W naszej szkole nie brakuje 
również osiągnieć na płaszczyź-
nie artystycznej.  Katarzyna Bier-
nat zwyciężyła w Powiatowym 
Konkursie Plastycznym „Miesz-
kam w ciekawym miejscu - 
Niepodległym od 100 lat”. Inez 
Biernat uzyskała III miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie Pla-
stycznym „Polska - moja Ojczy-
zna” w Zamku Bierzgłowskim. 
Zespół Wokalny Gimnazjum  
(K. Dejewska, K. Biernat, M. 
Kaźmierska, J. Brzyska) został 
wyróżniony w Wojewódzkim 
Festiwalu Pieśni Patriotycznej 
„Tobie Polsko” w Zamku Bierz-
głowskim oraz zajął III miejsce 
w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Piosenki Żołnierskiej i Patrio-
tycznej w Toruniu. W Gminnym 
Konkursie Plastycznym „Nasz 
Orle Biały” uczniowie zdoby-
li: I miejsce – K. Prusakiewicz, 
II – D. Nowak i J. Grąbczewska, 
III - A. Kuźmińska i I. Biernat. 
Wyróżnienia: J. Małkiewicz, N. 
Wójcik, K. Biernat, M. Błaszkie-
wicz, M. Dobrowolski, W. Tysz-
kiewicz.

26 października obchodzili-
śmy Europejski Dzień Języków 
Obcych. Uczniowie przygotowa-
li interesującą wystawę prac pla-

stycznych „Języki obce kluczem 
do porozumiewania się”. W trak-
cie przerw lekcyjnych zaprezen-
towali kilkanaście projektów 
multimedialnych o wybranych 
krajach oraz mix przebojów 
z różnych zakątków Europy. 
Chętni uczniowie mogli również 
wziąć udział w konkursie wiedzy 
o językach oraz o pochodzeniu 
sławnych Europejczyków. 

Uczniowie ZS po raz dru-
gi zorganizowali Dzień Daw-
cy Szpiku Kostnego i aktywnie 
uczestniczyli w rejestracji po-
tencjalnych dawców komórek 
macierzystych krwi i szpiku. 
Rejestracja odbyła się 8 grudnia 
w Centrum Handlowym Bie-
lawy. Akcja była dedykowana  
ośmioletniej Idze z Torunia. 

Kolejny raz nasza młodzież 
wykazała się niezwykłą kreatyw-
nością i pomysłami, wykonując 
piękne prace w ramach drugiej 
edycji powiatowego konkursu 
na najpiękniejsze kalendarze 
adwentowe „Adventskalender”. 
Celem konkursu było zapo-
znanie uczniów z niemieckimi 
tradycjami adwentowymi, zain-

teresowanie młodzieży kulturą 
Niemiec, rozwijanie kreatywno-
ści uczniów oraz uwrażliwienie 
uczniów na potrzeby innych.

Po raz drugi nasi ucznio-
wie włączyli się w akcję pisania 
kartek dla chorych dzieci, które 
zostaną im przekazane tuż przed 
świętami. Akcja ta powstała 
z inicjatywy rodziców dzieci le-
czonych na oddziałach onkolo-
gii i na innych oddziałach dzieci 
przewlekle chorych. Kartki od 
Aniołów mają nieść wsparcie, 
przywrócić dzieciom nadzieję, 
radość i poczucie bezpieczeń-
stwa.

Na przełomie listopada 
i grudnia cała społeczność szkol-
na włączyła się do akcji charyta-
tywnej, mającej na celu pomoc 
dzieciom, które wychowują się 
poza swoją rodziną – w domach 
dziecka czy rodzinach zastęp-
czych. I tak, w ramach akcji 
„Góra grosza” od kilkunastu lat 
miedziaki wrzucają wszyscy: 
uczniowie, nauczyciele, pracow-
nicy. Każda klasa dąży do usypa-
nia jak największej góry grosza.

ZS

Echa GimLO

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Edukacji Kultury 
i Sportu Czyż-nie walczy 

o utrzymanie wpisanej do reje-
stru chaty we Włęczu. Pojawiają 
się nowe okoliczności sprzyja-
jące zabytkowi mimo, że Ener-
ga wystąpiła do Ministerstwa 
z prośbą o wstrzymanie decyzji 
o wpisaniu do rejestru zabytków. 

Nasze działania tegoroczne 
to m.in. zawieszenie dzwonu na 

dzwonnicy ewangelickiej, msza, 
pieśni ekumeniczne, zwiedzanie 
chaty podczas Festiwalu Wisły, 
artykuły w Nowościach i Poza 
Toruń, rozmowy z Wojewódz-
kim Urzędem Konserwacji Za-
bytków i różnymi innymi pod-
miotami.

Poza tym, dzięki Gminne-
mu Zakładowi Komunalnemu, 
mogliśmy urządzić inscenizację 
„Dziadów” A. Mickiewicza we 

wspaniałej scenerii starego Mły-
na, uratowanego dzięki naszym 
działaniom w Mieniu.

Oddana rok temu do zakła-
du konserwacji zabytków figur-
ka Matki Boskiej Żurawińskiej 
niedługo wróci do Mazowsza. 
Z okazji 100-lecia Niepodległo-
ści zorganizowaliśmy wystawę 
inspirowanych flagą obrazów 
Jacka Kamińskiego i śpiewa-
nie piosenek polskich. Z gran-

tów Starostwa zrealizowaliśmy 
warsztaty ekologiczno-przyrod-
nicze na Obszarze Natura 2000 
i projekt poznawania naszego 
powiatu „Skarby Powiatu III”. 
Stowarzyszenie Czyż-nie wspar-
ło znacząco akcje charytatywne 
po spaleniu się domów w Wito-
wążu i Pokrzywnie. Rozpoczęło 
zbiórkę na corocznej kweście 
„Czyż-nie warto zostać św. Mi-
kołajem w gminie Czernikowo”.

DC

Czyż-nie warto z Czyż-nie
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Okres od 1 maja do końca 
września był dla lokal-
nych wędkarzy czasem 

pieczołowitego przygotowywa-
nia zanęty – w tym czasie odbyło 
się bowiem dwanaście zawodów 
wędkarskich w trzech katego-
riach, które doprowadziły do 
wyłonienia najlepszych specjali-
stów od „taaakiej ryby” w roku 
2018.

Najlepszym juniorem okazał 
się Michał Lewandowski, który 
wyprzedził Oskara Grąbczew-

skiego. Trzecim miejscem po-
dzielili się Kacprowie – Krasuski 
oraz Wędt. W konkurencji węd-
kowania spinningowego było 
dwóch zwycięzców – Norbert 
Podlaszewski i Marcin Kozłow-
ski, za którymi uplasowali się 
Jarosław i Dariusz Popławscy. 
Zwycięzcą w technice spławiko-
wo-gruntowej został Remigiusz 
Grąbczewski. Drugie miejsce za-
jął Jarosław Durmowicz, a trze-
cie – Adrian Podlaszewski.

PP

Podsumowanie sezonu wędkarskiego

W dniu 23 października 
w Szkole Podstawowej 
w Czernikowie odbył 

się Treningowy Czernikowski 
Turniej Szachowy. Młodych za-
wodników dopingowali między 
innymi wójt Tomasz Krasicki 
i przewodniczący Rady Gminy 
Rafał Rutkowski, którzy odwie-
dzili nas z koszem słodkości. 

W grupie dzieci młodszych 
najlepszym zawodnikiem został 
Patryk Podlaszewski z Przed-
szkola „Słoneczko”, a w grupie 
młodzieży - Franciszek Lewan-

dowski z SP Czernikowo. Szachy 
stają się u nas coraz bardziej po-
pularną dyscypliną sportu, aktu-
alnie trenuje około trzydziestu 
młodych szachistów pod okiem 
Andrejusa Sivickisa. W grudniu 
przed nimi dwa duże wyzwania: 
Maraton Szachowy Powiatu To-
ruńskiego oraz Mistrzostwo Po-
wiatu Toruńskiego w szachach 
dla dzieci i młodzieży. Oba tur-
nieje mają się odbyć  w Czerni-
kowie.

AS

Niespełna trzy tysiące 
najlepszych młodych 
kickbokserów świata 

rywalizowało w dniach 16-23 
września we włoskim Lido di 
Jesolo w Mistrzostwach Świata 
Juniorów i Kadetów. Wśród nich 
była 15-letnia czernikowianka 

Natalia Maćkiewicz, zawodnicz-
ka A&W Team Obrowo. Natalia 
w formule light contact wywal-
czyła brązowy medal.

To ogromny sukces, oznacza-
jący także zaznaczenie Czerni-
kowa na sportowej mapie świata.

PP

Szachowego treningu nigdy za wiele

Natalia Maćkiewicz medalistką 
mistrzostw świata w kickboxingu

Piłkarze halowi reprezentują-
cy Szkołę Podstawową im. K. 
K. Baczyńskiego w Czerniko-

wie okazali się najlepsi w gminnych 
mistrzostwach zarówno w kate-
gorii dziewcząt (turniej rozegrany 
10 listopada), jak i chłopców (17 
listopada). W rozgrywkach wzięły 
udział dzieci w rocznika 2006 oraz 
młodsze.

W turnieju dziewcząt drużyny 
z Czernikowa, Makowisk i Osówki 
wygrały po dwa spotkania i o suk-
cesie piłkarek z Czernikowa prze-
sądził najkorzystniejszy bilans 
bramkowy. Chłopcy z Czernikowa 
wyprzedzili natomiast Osówkę 
oraz Steklin. Zwycięzcy awanso-
wali do mistrzostw szczebla po-
wiatowego.

PP, GG

Uczniowie czernikowskiej podstawówki górą 
w halowych mistrzostwach piłkarzy



Sto lat Niepodległej - odsłonięcie 
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