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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

Tydzień Edukacji Globalnej 2019
Czyż-nie warto spotykać się z ludźmi

Hubertus 2019 w Stajni Eureka
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Fundusz Dróg Samorządowych – świetnie wieści 
dla mieszkańców Zimnego Zdroju i Witowąża

Pomimo systematycznej po-
prawy, stan polskich dróg 
samorządowych wciąż sta-

nowi jedną z podstawowych barier 
ograniczających wzrost poziomu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
a także jest czynnikiem obniżają-
cym aktywność gospodarczą, in-
westycyjną oraz konkurencyjność 
regionów i poszczególnych ośrod-
ków gospodarczych. Ustawą z 23 
października 2018 r. o Funduszu 
Dróg Samorządowych powołany 
został nowy mechanizm wsparcia 
dla jednostek samorządu teryto-
rialnego, realizujących inwestycje 

na drogach samorządowych. Fun-
dusz stanowi instrument wsparcia 
realizacji zadań na drogach zarzą-
dzanych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego i jako taki okazał 
się zbawienny dla realizacji dwóch 
dużych inwestycji drogowych na 
terenie gminy.

„Poprawa bezpieczeństwa na 
terenie gminy Czernikowo poprzez 
przebudowę dwóch dróg gmin-
nych” to dedykowane terenom 
Witowążą zadanie wsparte dofi-
nansowaniem ze środków Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Przed-
sięwzięcie obejmuje ponad 3,2 km 

odcinków drogowych dróg gmin-
nych nr 101154C oraz nr 101128C 
wraz z przebudową skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 2044C. Pro-
jekt zakłada przebudowę odcinka 
prowadzącego od zjazdu z drogi 
powiatowej obok sklepu WSHU 
do leśnego rozwidlenia Wylewy-
-Pokrzywno oraz odcinka (obecnie 
pokrytego płytami betonowymi) 
prowadzącego od zjazdu z drogi 
powiatowej na wysokości kapliczki 
maryjnej do skrzyżowania z drogą 
gminną nr 101128C, a więc obej-
mującego trasę obok tzw. „masztu 
leśników”. W ramach przedsię-

wzięcia planowane jest utworzenie 
odcinków dróg o szerokości jezdni 
5 m z obustronnymi poboczami 
i zjazdami. Zamontowane zosta-
nie także aktywne oświetlenie oraz 
oznakowanie z lampami ostrze-
gawczymi.

29 października 2019 roku pod-
pisana została umowa z wyłonio-
nym w drodze przetargu nieogra-
niczonego wykonawcą, którym 
została firma Usługi Sprzętowo-
-Transportowe REMIKOP Pawła 
Zielińskiego z Torunia. Przedsię-
biorstwo wyceniło wykonawstwo 
zadania na 4 094 569,66 zł. Kosz-
tem kwalifikowalnym inwestycji 
w ramach FDS jest także nadzór 
inwestorski. 60% wartości zadania 
pokryje dotacja ze środków Fun-
duszu. Nową nawierzchnią cieszyć 
będziemy się już pod koniec lata 
przyszłego roku.

„Przebudowa drogi  gminnej nr 
101125C w miejscowościach Czer-
nikowo i Zimny Zdrój” to drugie 
z gminnych zadań z zakresu infra-
struktury drogowej, które wsparte 
zostało dofinansowaniem ze środ-
ków Funduszu. Przedsięwzięcie 
obejmuje trzykilometrowy odcinek 

drogi prowadzącej do Zimnego 
Zdroju, rozpoczynając od skrzy-
żowania ul. Kwiatowej z ul. Góry. 
W ramach inwestycji planowane 
jest utworzenie odcinka drogi o sze-
rokości jezdni 5 m z obustronnymi 
poboczami i zjazdami. Zamonto-
wane zostanie aktywne oświetle-
nie oraz oznakowanie z lampami 
ostrzegawczymi, a także balustrada 
ochronna czy zatoka autobusowa.

5 listopada 2019 roku podpisa-
na została umowa z wyłonionym 
w drodze przetargu nieograniczo-
nego wykonawcą, którym została 
firma Zakład Drogowo-Budowlany 
Rogowo sp. z o. o. sp. k. Przedsię-
biorstwo wyceniło wykonawstwo 
zadania na 2 999 250,94 zł. Kosz-
tem kwalifikowalnym inwestycji 
w ramach FDS jest także nadzór 
inwestorski oraz koszt opracowania 
dokumentacji projektowej. Otrzy-
mane dofinansowanie pokryje 60% 
wartości inwestycji. Realizacja za-
dania rozpocznie się w przyszłym 
roku, a jej zakończenie nastąpi 
w roku 2021.

PP

Mieszkańcy, którzy do tej 
pory oddawali odpady 
w sposób zmieszany, zo-

bowiązani są zgłosić się do Urzę-
du Gminy w Czernikowie celem 
zmiany w deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi i sposobu zbiórki 
odpadów - ze zmieszanych na se-
lektywne, aby uniknąć naliczenia 
opłaty podwyższonej za niewypeł-
nienie obowiązku segregacji.  

Dotychczas musieliśmy wskazy-
wać, czy segregujemy nieczystości, 
czy z tego rezygnujemy i płacimy 
więcej. W związku z wejściem w ży-
cie znowelizowanej ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) 
takiego wyboru już nie będzie. Od-
pady będziemy musieli segregować 
wszyscy, a wyższa opłata stanie się 
de facto sankcją za niewypełnianie 
tego obowiązku. Jeśli właściciele 
nieruchomości nie będą zbierać 
odpadów w sposób selektywny, fir-
ma odbierająca śmieci przyjmie je 
jako zmieszane i powiadomi o tym 
fakcie gminę. Wówczas, w drodze 
decyzji, zostanie określona opłata 
podwyższona za niewypełnienie 
obowiązku segregacji.

Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy Czernikowo ustalone zosta-
ły nowe stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 
Od 1 stycznia 2020 r. stawka opła-
ty za odpady zbierane w sposób 
selektywny wynosić będzie 21 zł 
miesięcznie od osoby zamieszku-
jącej daną nieruchomość. Nato-
miast stawka opłaty podwyższo-
nej, w przypadku nie wypełnienia 
obowiązku segregacji odpadów, 
wynosić będzie 42 zł miesięcznie 
od osoby zamieszkującej daną nie-
ruchomość.

Dla przypomnienia przedsta-
wiamy również Państwu ulotkę, 
która pokazuje jak należy segrego-
wać odpady komunalne na terenie 
Gminy Czernikowo. 

   JM

Segregacja staje się obowiązkowa 
dla wszystkich
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Budujemy żłobek!
Gdy pod koniec ubiegłe-

go roku przeprowadzali-
śmy internetową ankietę, 

a w styczniu organizowaliśmy 
spotkanie konsultacyjne w sprawie 
zapotrzebowania na miejsca opieki 
nad dziećmi do lat trzech na terenie 
gminy, widmo budowy odpowied-
niego obiektu wydawało się bardzo 
odległe. Dziś mamy dla rodziców 
niemowląt i osób planujących za-
łożenie bądź powiększenie rodziny 
konkretne i – co najważniejsze – 
znakomite informacje.

Przygotowanie do realizacji in-
westycji rozpoczęliśmy od opraco-
wania dokumentacji budowlano-
-wykonawczej, którego to zadania 
podjęło się M&R Biuro Projektów 
Mieloch Sp. z o. o. z Poznania za 
kwotę 79 827,00 zł. Na bazie projek-
tu stworzyliśmy wniosek o dofinan-
sowanie ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko - Pomorskiego 
na lata 2014-2020 w ramach Osi 
priorytetowej 6 Solidarne społe-
czeństwo i konkurencyjne kadry, 
Działania 6.1 Inwestycje w infra-
strukturę zdrowotną i społecz-
ną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje 
w infrastrukturę społeczną, Sche-
mat: Inwestycje związane z budo-
wą, adaptacją, modernizacją oraz 
wyposażeniem obiektów na potrze-
by świadczenia usług opieki nad 
dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, 
klubów dziecięcych) pn. „Budowa 
miejsca opieki nad dziećmi do lat 
3 w miejscowości Czernikowo”. 
Wniosek przewidywał kwalifiko-
walność wydatków związanych 
z opisaną wyżej dokumentacją 
projektową, rozbiórką budynków 
po posterunku policji w Czerniko-
wie, w miejscu których stanie nowy 
obiekt, robót budowlanych wraz 
z wyposażeniem, wyposażenia 

dodatkowego, nadzoru inwestor-
skiego oraz kosztów pośrednich, 
a także wniesieniu wkładu własne-
go niepieniężnego w postaci nieru-
chomości.

W ramach zadania powstać ma 
dwukondygnacyjny budynek obej-
mujący dwie przestronne sale po-
bytu dziennego oraz pomieszcze-
nia szatniowe, sanitarne, kuchenne, 
magazynowe, socjalne, pedagogicz-
ne, techniczne i komunikacyjne. 
Przedsięwzięcie obejmuje również 
zagospodarowanie terenu, w ra-
mach którego utworzone zostaną 
tereny zielone, parking, przestrzeń 
tarasowa i plac zabaw. Powierzch-
nia użytkowa obiektu wyniesie aż 

476,54 m2. 
Dofinansowanie w wysokości 

2 879 519,99 zł przyznane zostało 
27 listopada 2019 r. Tego samego 
dnia podpisane zostały umowy 
z wykonawcą robót budowlanych 
oraz inspektorem nadzoru, wyło-
nionymi w ramach – odpowiednio 
– przetargu nieograniczonego oraz 
postępowania w oparciu o zasa-
dę konkurencyjności. Wykonaw-
stwo powierzone zostało firmie 
„BUDMAX” Mark Paszyńskiego 
z Fabianek za kwotę 3 769 000,00 
zł, natomiast usługę nadzoru inwe-
storskiego zrealizuje Biuro Usług 
Budowlanych Macieja Polcyna 
z Łabiszyna w cenie 49 790,50 zł. 

Planowane do zakupu wyposaże-
nie dodatkowe obejmować będzie 
m.in. zabawki i pomoce dydaktycz-
ne, sprzęt multimedialny, a także 
nowoczesne urządzenia do eduka-
cji sensorycznej.

Finansowanie bieżącej działal-
ności żłobka w pierwszych dwóch 
latach jego istnienia (świadczenie 
usług ma rozpocząć się 1 września 
2020 roku) także zostanie sfinanso-
wane ze środków unijnych. Umowa 
na realizację projektu pn. „Two-
rzenie nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 na terenie gminy 
Czernikowo poprzez utworzenie 
żłobka” w ramach Osi Prioryte-
towej 8. Aktywni na rynku pracy, 

Działania 8.4 Godzenie życia za-
wodowego i rodzinnego, Poddzia-
łania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 podpisana zo-
stała 25 września 2019 roku w To-
runiu. Projekt obejmuje wynagro-
dzenia opiekunów (w tym jednego 
z uprawnieniami pielęgniarskimi) 
i pomocy opiekunów w okresie 24 
miesięcy, a także dofinansowanie 
kosztów wyżywienia, zakupu zaba-
wek i materiałów dydaktycznych. 
Całkowita wartość projektu to 1 
276 662,72 zł, z czego dofinansowa-
nie pokryje aż 85% przedmiotowej 
kwoty i wyniesie 1 085 163,31 zł.

Należy zaznaczyć, że staramy 
się o dodatkowe dofinansowanie 
budowy żłobka w ramach resorto-
wego programu „Maluch +” 2020. 
Złożony przez Gminę Czernikowo 
wniosek aplikacyjny pn. „Budowa 
miejsca opieki nad dziećmi do 3 lat  
w miejscowości Czernikowo” prze-
widuje wsparcie ze środków Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w wysokości 1 254 000,00 zł.

Czernikowski Żłobek Publicz-
ny odpowiadał będzie najwyższym 
standardom zarówno w zakresie 
konstrukcyjno-funkcjonalnym, jak 
i edukacyjnym. Realizacja inwe-
stycji umożliwi łączenie życia za-
wodowego z rodzinnym rodzicom 
i opiekunom. Powyższe przekładać 
się będzie na aktywizację bezrobot-
nych i biernych zawodowo, zwłasz-
cza kobiet. Osiągnięcie powyższych 
celów przyczyni się do niwelowania 
różnic pomiędzy obszarami miej-
skimi i wiejskimi oraz podniesie-
nia poziomu i jakości życia na wsi, 
przyczyniając się do poprawy do-
stępu do usług publicznych.

PP

Przez kilka jesiennych dni nad 
Czernikowem, Steklinem 
i Mazowszem można było 

zauważyć latające nisko sporych 
rozmiarów drony. To sprzęt firmy 
Aviation Technik z Bydgoszczy, 
która aż do połowy okresu grzew-
czego w ramach projektu realizo-
wanego wspólnie przez Biuro ZIT, 

powiaty toruński i bydgoski, miasta 
Bydgoszcz i Toruń oraz wszystkie 
gminy miejskie i wiejskie na obsza-
rze ZIT będzie badać skalę zanie-
czyszczenia powietrza przez smog.

Projekt znacząco wykracza poza 
dotychczas stosowane metody ba-
dania smogu, czyli sieć punkto-
wych, stałych czujników, monto-

wanych najczęściej na budynkach 
użyteczności publicznej. Tym ra-
zem drony badają także tzw. „prze-
pływy smogu”, czyli to skąd i do-
kąd, z jaką prędkością oraz w jakim 
natężeniu przesuwają się chmury 
szkodliwego dymu. Pozwala to na 
bardziej racjonalne zaplanowanie 
działań ograniczających zanie-

czyszczenia - będziemy bowiem 
wiedzieli gdzie powstaje najwięcej 
smogu i dokąd te zanieczyszczenia 
się przemieszczają. Dowiemy się, 
czy istnieją tzw. „korytarze smo-
gowe”, gdzie w związku z ukształ-
towaniem terenu oraz typowymi 
kierunkami wiatru dochodzi do 
wyjątkowo niekorzystnego kumu-

lowania się smogu z wielu różnych 
obszarów.

Badania te z pewnością pozwo-
lą na dostarczenie zupełnie nowej 
wiedzy na temat zanieczyszcze-
nia powietrza w naszym regionie, 
a tym samym z pewnością pozwolą 
na skuteczniejszą walkę ze smo-
giem.                                      ZIT, PP

Badania smogowe na terenie gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo 
informuje mieszkańców 
o rozpoczęciu kolejnego 

naboru  wniosków na usunięcie 
i unieszkodliwienie zdemonto-
wanych wyrobów azbestowych, 
pochodzących z nieruchomości 
znajdujących się na terenie gminy 
Czernikowo. 

Nabór ciągły wniosków do wy-
czerpania limitu środków finanso-

wych przeznaczonych na ten cel. 
Dofinansowanie dotyczy kosz-

tów demontażu wyrobów azbe-
stowych wraz z transportem 
i unieszkodliwianiem odpadów 
zawierających azbest i/lub kosztów 
działania obejmującego wyłącznie 
transport i unieszkodliwianie zde-
montowanych wyrobów azbesto-
wych magazynowanych na terenie 
nieruchomości należącej do wnio-

skodawcy. Warunkiem uzyskania 
dotacji, jest realizacja przedsięwzię-
cia do 30 września 2020 roku oraz 
posiadanie przez Wnioskodawcę 
stosownego pozwolenia na budowę 
bądź zgłoszenia zamiaru wykona-
nia robót budowlanych, wydanego 
przez Starostę Toruńskiego.

Dotacja nie obejmuje kosztów 
nowego pokrycia dachowego. 

W związku z powyższym pro-

simy wszystkie zainteresowane 
udziałem w konkursie osoby (wła-
ścicieli nieruchomości), które pla-
nują dokonać wymiany w 2020 
roku pokrycia dachowego z azbestu 
na inne, lub posiadają już zdemon-
towane pokrycie, o złożenie sto-
sownego wniosku wraz z załączni-
kami i oświadczeniem w Urzędzie 
Gminy Czernikowo. 

Formularz dostępny jest w Urzę-

dzie Gminy w Czernikowo oraz na 
stronie internetowej www.czerni-
kowo.pl w zakładce Formularze – 
Ochrona Środowiska. 

Wszelkie dodatkowe informacje 
w przedmiotowej sprawie można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Czerni-
kowo - pok. nr 14, tel. (56) 287 50 
01 wew. 43.

KZ

Nabór wniosków z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest
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Gmina Czernikowo zakoń-
czyła drugą część usuwania 
nielegalnie zgromadzonych 

odpadów na terenie Spółdzielcze-
go Gospodarstwa Rolnego „BIO-
-PLAST” w miejscowości Witowąż. 
Usunięto 306,860 ton odpadów za 
kwotę 90 521,00 zł. Odpady usuwa-
ne były na zasadzie wykonania za-
stępczego za zobowiązanego, który 
nie wywiązuje się z nałożonego na-

kazu usunięcia. Należy wspomnieć, 
że Powiat Toruński w wyniku pro-
wadzonego odrębnego postępo-
wania w tym roku również usunął 
odpady w ilości 103,000 ton. 

Łącznie wraz z Powiatem To-
ruńskim w tym i poprzednim roku 
usunięto 895,020 ton odpadów i jest 
to, jak wspomniano, kolejna część 
docelowo planowanego usunięcia 
wszystkich odpadów. Na następne 

etapy usuwania odpadów samo-
rząd będzie starał się pozyskać do-
finansowanie. Kwota poniesionych 
kosztów związanych z wykonaniem 
zastępczym, czyli koszty usunięcia 
odpadów oraz inne koszty zwią-
zane z prowadzonym przedmio-
towym postępowaniem w całości 
podlegają egzekucji. 

KZ

Usunięcie odpadów z terenu Spółdzielczego 
Gospodarstwa „BIO-PLAST” w Witowążu

W Technikum, Liceum 
i Branżowej Szkole 
I Stopnia Zespołu Szkół 

w Czernikowie kształci się już 140 
uczniów, w tym 11 uczniów w li-
ceum, 81 w technikum i 48 w bran-
żowej szkole. Dużą popularnością 
cieszą się kierunki technik informa-
tyk i logistyk. W Branżowej Szkole 
uczniowie w dualnym systemie 
uczą się fachu już w dziesięciu róż-
nych zawodach u kilkunastu praco-
dawców, którzy zawarli współpracę 
ze szkołą. 

Celem podniesienia jakości 
kształcenia w technikum i szko-
le branżowej Gmina Czerniko-
wo rozpoczęła realizację projektu 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020, na którą pozyskała kwotę aż 
931 455,00 zł. przy wartości przed-
sięwzięcia 1 034 000,00 zł. Autorem 
i pomysłodawcą projektu jest wice-
dyrektor szkoły Andrejus Sivickis. 
W ramach projektu dwie pracownie 
zostaną wyposażone w profesjonal-
ny sprzęt informatyczny dla za-

wodu technik informatyk, a jedna 
pracownia zostanie dostosowana 
do nauki zawodu technik logistyk. 
Wszystkie klasopracownie zostaną 
wyposażone w sprzęt multimedial-
ny z wykorzystaniem infrastruk-
tury światłowodowej. Uczniowie 
skorzystają z dodatkowych zajęć 
z matematyki, języka angielskiego, 
z przygotowania do egzaminów za-
wodowych i maturalnych oraz do-
radztwa zawodowego. Uczniowie 
będą mogli za darmo zdobyć pra-
wo jazdy, uprawnienia do wózków 
widłowych, zdobyć specjalistyczne 
certyfikaty informatyczne, kursy 
z obsługi kas fiskalnych oraz kurs 
barmański. Uczniowie ze starszych 
klas technikum zostaną skierowa-
ni na płatny staż, za który dostaną 
stypendium stażowe w wysokości 
1700 zł. 

Od stycznia nasi uczniowie będą 
się kształcili już w nowych warun-
kach, co znacznie przyczyni się do 
podniesienia jakości pracy szkoły. 
Projekt będzie wdrażany przez ka-
drę Zespołu Obsługi Szkół.

AS

Rozwój kształcenia 
zawodowego 

w Zespole Szkół

Środowisko seniorskie jest licz-
ną, choć często niedocenianą 
grupą społeczną. W odpowie-

dzi na oczekiwania mieszkańców 
gminy Czernikowo przeżywających 
jesień życia na początku stycznia 
bieżącego roku złożyliśmy, w ra-
mach resortowego konkursu ofert, 
wniosek pn. „Utworzenie i wyposa-
żenie Klubu „Senior+” w Czerni-
kowie”, na który udało nam się po-
zyskać finansowe wsparcie. Całość 
przedsięwzięcia podzielona została 
między trzech wykonawców, któ-
rych przedmioty umów zostały już 
odebrane, co oznacza zakończenie 
inwestycji.

W ramach realizowanego przez 
Gminę Czernikowo przedsięwzię-
cia przywrócona została świeżość 
i funkcjonalność Centrum Inte-
gracji Kulturalnej (dawne Gminne 
Centrum Informacji). Pomieszcze-

nia nowo utworzonego w obiek-
cie Klubu Seniora przemalowano, 
a wszelkie ubytki tynkarsko-płyt-
karskie zostały uzupełnione. To-
alety zostały wyremontowane 
i dostosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Remontowy „li-
fting” objął także m.in. podjazd dla 

niepełnosprawnych oraz instalację 
elektryczną. Powyższe roboty sta-
nowiły część zadań, których reali-
zacji podjęła się Firma Handlowo-
-Usługowa „Ładny Dom” za kwotę 
48 906,17 zł. 

Największą metamorfozę prze-
szło pomieszczenie kuchenne, 

gdzie w miejsca starych, znisz-
czonych mebli zamontowana zo-
stała zabudowa stała. Wykonanie 
jej, a także dostawa mebli do tzw. 
„kącika filmowego”, należało do 
obowiązków firmy STOLKOM 
Sławomira Komorowskiego, które-
go oferta cenowa, w wysokości 21 

196,00 zł, okazała się najkorzyst-
niejsza.

Zakup pozostałego wyposaże-
nia, obejmującego m.in. telewizor, 
laptop, materace gimnastyczne, 
fotele relaksacyjne, lodówko-za-
mrażarkę, witrynę chłodniczą czy 
zestaw garnków i patelni, stanowiło 
zadanie przedsiębiorstwa „Drze-
wiarz-Bis” Sp. z o. o. Lipnowska 
firma za realizację przedmiotu 
umowy otrzymała wynagrodzenie 
w kwocie 31 106,70 zł.

Czernikowski Klub „Senior+” 
przyczyni się do likwidacji ograni-
czeń w codziennym funkcjonowa-
niu osób po sześćdziesiątym roku 
życia. Całkowita wartość zadania 
wyniosła 101 208,87 zł, a resortowa 
dotacja – 80 967,00 zł. Klub roz-
począć ma swoje funkcjonowanie 
w styczniu.

PP

Klub „Senior+” powstał w Czernikowie

Samorząd Województwa prze-
znaczył 450 tys. złotych na 
realizację siedemnastu projek-

tów związanych z poprawą stanu 
lokalnej infrastruktury sportowej 
w ramach drugiej edycji projek-
tu Kujawsko-Pomorska Mała In-
frastruktura Sportowa. Dofinan-
sowanie w tym zakresie zyskało 
przedsięwzięcie „Modernizacja 
wielofunkcyjnego boiska sporto-
wego w miejscowości Osówka”. 
W ubiegłym numerze kwartalnika 
informowaliśmy Państwa o pod-
pisaniu umowy dotacyjnej – dziś 
możemy cieszyć się zakończeniem 
przedsięwzięcia.

Wsparte dotacją celową z bu-
dżetu województwa zostało zadanie 

inwestycyjne obejmujące wymianę 
nawierzchni boiska wielofunkcyj-
nego, które znajduje się przy Szkole 

Podstawowej w Osówce. Celem za-
dania była poprawa stanu technicz-
nego i rozszerzenie zakresu użyt-

kowego obiektu oraz umożliwienie 
korzystania przez osoby niepełno-
sprawne. Zmodernizowane boisko 

o wymiarach 20 na 40 metrów 
dzięki realizacji zadania posiada 
nawierzchnię poliuretanową wsku-
tek czego zwiększy się ilość dyscy-
plin, które będzie można uprawiać 
na obiekcie. Całość uzupełniło wy-
posażenie sportowe (bramki, słupy 
z tarczami do koszykówki, słupki 
do piłki siatkowej z siatką).

Dofinansowanie wyniosło 44 
000,00 zł. Wykonawcą przedsię-
wzięcia była firma Timber Project, 
która wykonała przedmiot umowy 
za kwotę 160 999,62 zł. W ramach 
robót dodatkowych dokonano wy-
malowania nowych linii na asfalto-
wym boisku do piłki koszykowej.

PP

Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa 
pomogła zmodernizować boisko w Osówce
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Gmina Czernikowo realizuje 
projekt pod nazwą: „Czas na 
rozwój kompetencji cyfro-

wych w gminie Czernikowo” w ra-
mach przedsięwzięcia pt.: „Gmina 
na czasie”. Jest to cykl bezpłatnych 
szkoleń komputerowych, których 
celem jest podniesienie kompeten-
cji cyfrowych mieszkańców naszej 
gminy.

Udział w szkoleniu jest bezpłat-
ny. Z projektu mogą skorzystać 
mieszkańcy gminy i całego woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego 
powyżej 25 roku życia, którzy za-
piszą się na wybrane przez siebie 
szkolenie.

Można zarejestrować się do 
jednego z siedmiu modułów:

• „Rodzic w Internecie” – zawiera 
m.in. wartościowe gry i treści kul-
turalne oraz edukacyjne dla dzieci 
i rodziców; wykorzystanie stron 
instytucji publicznych; bezpieczne 
korzystanie z serwisów społecz-
nościowych; uzyskiwanie pomo-
cy online; zasady bezpieczeństwa 
w Internecie; korzystanie z zaso-
bów cyfrowych; ochrona przed zło-

śliwym oprogramowaniem; wnio-
ski Rodzina 500+ i Karta Dużej 
Rodziny online;

• „Mój biznes w sieci” – zawiera 
m.in. Wyszukiwanie dostawców, 
ofert, sprawdzanie wiarygodności 
potencjalnego partnera bizneso-
wego; rozpowszechnianie w sieci 
informacji o swoim biznesie; wy-
korzystanie materiałów z sieci; 
prowadzenie rozmów przez Inter-
net; komunikacja elektroniczna 
z dostawcami i klientami; marke-
ting w Internecie; ochrona przed 
złośliwym oprogramowaniem; 
przydatne aplikacje; ePUAP i pro-
fil zaufany; rozliczenia podatkowe, 
deklaracje i składki na ZUS online;

• „Moje finanse i transakcje w sieci” 
– zawiera m.in. prawa konsumenta; 
wyszukiwanie ofert, ocena wiary-
godności kontrahenta; bezpieczne 
zarządzanie prywatnością w sieci; 
uzyskiwanie pomocy online; zaku-
py i sprzedaż przez Internet; zarzą-
dzanie kontem bankowym online, 
płatności elektroniczne; rezerwacja 
podróży online; aplikacje zapew-
niające bezpieczeństwo w sieci; 
ePUAP i profil zaufany; deklaracje 

podatkowe online;
• „Działam w sieciach społecznościo-

wych” – zawiera m.in. wyszukiwa-
nie treści związanych z rozwojem 
zainteresowań; prowadzenie roz-
mów przez Internet; bezpieczne 
korzystanie z serwisów społecz-
nościowych; Facebook, YouTube, 
Twitter, Instagram; tworzenie i pro-
wadzenie bloga; rezerwacja podró-
ży online; ePUAP i profil zaufany; 
ochrona przed złośliwym oprogra-
mowaniem; promowanie wydarzeń 
w sieciach społecznościowych;

• „Tworzę własną stronę interne-
tową, blog” – zawiera m.in. rozpo-
wszechnianie w sieci informacji 
o swojej stronie; wyszukiwanie 
treści związanych z rozwojem za-
interesowań; uzyskiwanie pomocy 
online; komunikacja z odbiorcami 
strony; hosting strony i rejestracja 
domeny; korzystanie z analityki in-
ternetowej; reklama w Internecie; 
Facebook, YouTube, Twitter, Insta-
gram; prawo autorskie, plagiat, pra-
wo cytatu; ePUAP i profil zaufany;

• „Rolnik w sieci” – zawiera m.in. 
pozyskiwanie informacji w sieci; 
komunikacja elektroniczna; uzy-

skiwanie pomocy online; zakupy 
i sprzedaż przez Internet; licen-
cje i patenty związane z uprawą 
i ochroną roślin; zarządzanie kon-
tem bankowym online; sprawdza-
nie prognoz pogody w Internecie; 
ochrona przed oszustwami w In-
ternecie; ochrona przed złośliwym 
oprogramowaniem; ePUAP i profil 
zaufany; aplikacje mobilne dla rol-
ników; rozliczenia podatkowe onli-
ne; portale wspierające działalność 
rolniczą;

• „Kultura w sieci” – zawiera m.in. 
wirtualne galerie muzealne; wyszu-
kiwanie informacji o wydarzeniach 
kulturalnych; prowadzenie rozmów 
przez Internet; uzyskiwanie pomo-
cy online; ePUAP i profil zaufany; 
Facebook, YouTube, Twitter, In-
stagram; korzystanie z map w In-
ternecie; korzystanie z e-booków 
i audiobooków; rezerwacja biletów 
online; zakup oprogramowania 
w sieci; przydatne aplikacje; treści 
kulturalne w Internecie.

Szkolenia od listopada odbywają 
się w Urzędzie Gminy Czernikowo. 
Każde z nich przebiega w grupach 
12-osobowych i trwa będzie przez 

dwa dni (2x6 godzin). Podczas 
szkoleń oferujemy profesjonalną 
kadrę szkoleniową, stanowisko 
komputerowe dla każdego uczest-
nika oraz serwis cateringowy. Uzy-
skanie kompetencji potwierdzone 
zostanie certyfikatem. Dla wszyst-
kich uczestników szkoleń przewi-
dziane zostały materiały szkolenio-
we oraz gadżety promocyjne.

Na stronie internetowej www.
czernikowo.pl znajdą Państwo nie-
zbędne dokumenty aplikacyjne. 
Prosimy o wydrukowanie załączni-
ków, wypełnienie ich i podpisanie. 
Dokumentację należy dostarczyć 
skanem na adres mailowy b.gogo-
linska@czernikowo.pl, osobiście 
(Urząd Gminy Czernikowo, pokój 
nr 27) bądź drogą pocztową na ad-
res Urzędu Gminy Czernikowo (ul. 
Słowackiego 12, 87-640 Czerniko-
wo). Jeżeli mają Państwo pytania, 
prosimy o kontakt pod nr tel. 883-
689-561. Zapraszamy również do 
kontaktu mailowego – czekamy na 
Państwa pytania pod adresem b.go-
golinska@czernikowo.pl.
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Gmin@ na Czasie! – zapisz się na bezpłatne szkolenie internetowe

W związku z komunikatem 
nr 7 Instytutu Upraw 
Nawożenia i Gleboznaw-

stwa w Puławach, dotyczącym wy-
stąpienia na terenie gminy Czerni-
kowo suszy rolniczej, od 21 maja do 
20 lipca 2019 r., możliwe było wy-
stąpienie do Wojewody Kujawsko-
-Pomorskiego o powołanie komisji 
ds. szacowania strat spowodowa-
nych przez suszę, co Wojewoda Ku-
jawsko-Pomorski uczynił w dniu 29 
lipca 2019 r. 

Do Urzędu Gminy Czerniko-
wo złożono ponad 240 wniosków 
o szacowanie szkód spowodowa-
nych wystąpieniem tego nieko-
rzystnego zjawiska, tym samym 
miesiące sierpień i wrzesień, a tak-
że początek października, dla ko-
misji szacowania strat okazały się 
wyczerpującym okresem prac te-
renowo – biurowych, polegającym 
zarówno na wizjach, jak i na ana-

lizie złożonych „wniosków suszo-
wych”, a następnie sporządzeniu 
protokołów strat  z poszczególnych 
gospodarstw. 

Dopiero z końcem września rzą-
dowy IUNG wydał ostatni raport 
zagrożonych suszą upraw roślin-
nych. Finalnie dało to możliwość 
oszacowania upraw takich jak: zbo-
ża jare, kukurydza na ziarno i ki-
szonkę, tytoń, warzywa gruntowe, 
krzewy owocowe i rośliny strącz-
kowe, ponadto komisja oszacowała 
straty w łąkach, pastwiskach i tra-
wach na gruntach ornych. 

Z wniosków otrzymanych od 
rolników wynika, iż susza w gminie 
Czernikowo objęła uprawy o po-
wierzchni ok 2400 ha. „Protokoły 
suszowe” dały furtkę rolnikom do 
ubiegania się o odszkodowania 
z tytułu poniesionych strat w Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.                                      KZ

Z prac „komisji suszowej”

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom miesz-
kańców w dniu 4 grud-

nia otwarto Policyjny Punkt Przy-
jęć Interesantów, który mieści się 
przy Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Czernikowie w budynku Cen-
trum Integracji Kulturalnej.

W pomieszczeniu na piętrze 
przyjmować będą dzielnicowi z Re-
feratu Prewencji Komisariatu Po-
licji w Dobrzejewicach, pełniący 
służbę na terenie gminy. Otwarcie 
punktu przyjęć ma na celu zacie-
śnienie współpracy Gminy Czerni-
kowo z Policją oraz poprawę bez-
pieczeństwa publicznego. Otwarcia 
dokonali Wójt Gminy Czernikowo 
Tomasz Krasicki oraz Komendant 
Komisariatu Policji w Dobrzejewi-
cach mgr Szymon Bartnik.

Punkt Przyjęć Interesantów 
czynny będzie:

• w poniedziałki w godz. 16.00 - 
18.00

• w środy w godz. 10.00 - 12.00.
W pozostałych dniach dzielni-

cowi pełnić dyżur będą w terenie.
KS

Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów 
w Czernikowie już otwarty

Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoho-
lowych wspólnie z Urzędem 

Gminy Czernikowo prowadzi kam-
panię bezpiecznego poruszania 
się w okresie jesiennym, kiedy to 
szczególnie pogarszają się warun-
ki panujące na drogach. Wszystkie 
dzieci z przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych szkół z terenu gmi-
ny otrzymały elementy odblasko-
we.                                                   RR

Jestem widoczny,
jestem bezpieczny

Park 700-lecia to wizytówka 
gminy.  W ciągu dekady teren 
pomiędzy ulicami Targową, 

Góry i Reja z tamującego komuni-
kację placu targowego przeistoczył 
się w zieloną oazę miejscowości 
gminnej. Dziś Park 700-lecia to 
malownicze, spacerowe alejki z pla-
cem zabaw, siłownią zewnętrzną, 
skateparkiem, stawem, starodrze-

wem i Pomnikiem Niepodległości, 
przy którym 11 listopada składa-
liśmy kwiaty, świętując rocznicę 
Wolnej Polski. Część mieszkańców 
gminy postanowiła uczcić ten dzień 
nieszablonowo, czego efektem są 
wycięte w parku krzewy i drzewa.

Krzew bzu, dwa iglaki, konar 
wierzby, klon i kasztanowiec - ta-
kie żniwo zebrali drwalscy wanda-

le. Jak bumerang powraca pytanie: 
dlaczego młodzieńczy bunt musi 
znów przybierać tak destrukcyjne, 
niekonstruktywne ramy? Dlaczego 
w niektórych umysłach nie gości 
refleksja? Po raz kolejny gorąco 
apelujemy o poszanowanie naszej 
wspólnej własności, utrzymywa-
nej z naszych wspólnych środków 
finansowych, a także o reagowanie 
na wszelkie tego typu zachowania.

Nie oczekujemy bohaterstwa - 
prosimy o nieprzechodzenie obo-
jętnie wobec jakichkolwiek podej-
rzanych zachowań, o alarmowanie 
odpowiednich organów. Informu-
jemy, iż za przekazanie informacji, 
która pozwoli na wskazanie spraw-
cy (sprawców) poniedziałkowego 
aktu wandalizmu przewidziano 
nagrodę finansową. Osoby posia-
dające informacje na temat spraw-
cy/sprawców zdarzenia prosimy 
o kontakt pod nr telefonu 54 287 50 
01. Sprawą zajmuje się także Policja.

PP

Kolejny akt wandalizmu w Parku 700-lecia

Dzięki pozyskanej 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej dotacji w kwocie 
15 842,00 zł. zagospodarowaliśmy 
kolejne tereny zieleni w naszej gmi-
nie. Nasadzenia objęły następujące 
ilości i gatunki drzew:

• sołectwo Czernikowo: lipa 
drobnolistna - 81 szt.,

• sołectwo Steklin: jarząb 
szwedzki - 8 szt. , jarząb pospolity 

- 7 szt.,
• sołectwo Steklinek: jarząb 

mączny- 18 szt., jarząb pospolity- 
27szt.

Udział własny gminy w tym 
przedsięwzięciu wynosi 6498,00 
zł. Wszystkie prace nasadzeniowe 
i inne z tym zadaniem związane 
wykonane zostały przez pracowni-
ków Gminnego Zakładu Komunal-
nego w Czernikowie.   

ZZ

Zagospodarowaliśmy kolejne tereny zielone
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W dniu 11 listopada 2019 r. 
w Czernikowie odbyły 
się obchody 101. rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą, celebrowaną w koście-
le pw. św Bartłomieja w Czerniko-
wie, w której uczestniczyły liczne 
delegacje z terenu Gminy Czerni-
kowo. Swoją obecnością zaszczycił 
nas także Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Jan Krzysztof Ardanow-

ski. Okolicznościowe przemowy 
odnosiły się do hasła „Miej w opie-
ce naród cały” - w ten sposób ak-
centowano nierozerwalny związek 
narodu polskiego z chrześcijań-
stwem. Po mszy, po raz pierwszy 
w historii Czernikowa, w asyście 
Gminnej Orkiestry Dętej i pocztów 
sztandarowych przemaszerowali-
śmy z dwunastometrowej długo-
ści biało-czerwoną flagą do Parku 
700-lecia, gdzie przedstawiciele pa-

rafii, władz, szkół i przedszko-
la, związków i organizacji złożyli 
kwiaty pod Pomnikiem Niepodle-
głości. Oddaliśmy tym samym hołd 
bohaterom narodowym, którzy 
przelali krew za wolność Ojczyzny.

Niepowtarzalny i wyjątkowy 
pod każdym względem – taki był 
„Koncert dla Niepodległej”, który 
odbył się 17 listopada w auli Szko-
ły Muzycznej w Czernikowie. Całe 
czernikowskie obchody Narodo-

wego Święta Niepodległości były 
zresztą niepowtarzalne.

Znakomici artyści stworzyli nie-
powtarzalną atmosferę wspólnego 
śpiewania patriotycznych pieśni. 
Z drugiej strony - wspaniała wi-
downia i dostojni goście: Ordyna-
riusz Diecezji Witebskiej na Biało-
rusi Jego Ekscelencja ks. bp Oleg 
Butkiewicz, proboszcz parafii Czer-
nikowo ks. kan. Piotr Siołkowski 
i księża wikariusze, wicewojewoda 

kujawsko-pomorski Józef Ramlau, 
Kujawsko-Pomorski Wicekurator 
Oświaty Maria Mazurkiewicz, wi-
cestarosta toruński Michał Ramlau, 
Wójt Gminy Czernikowo Tomasz 
Krasicki, przewodniczący Rady 
Gminy Czernikowo Rafał Rut-
kowski, radni powiatowi i gmin-
ni. Wspólne, radosne śpiewanie 
patriotycznych pieśni, podniosły 
nastrój i wyjątkowe, wolnościowe 
przesłanie do Polonii Białoruskiej 
i Białorusinów, złożone na ręce 
Jego Ekscelencji księdza biskupa 
Olega Butkiewicza, dopełniły cha-
rakteru wydarzenia. Dar Księdza 
Biskupa dla naszej parafii - relikwie 
św. Kazimierza Królewicza, patrona 
Polaków, Litwinów i Rusinów - jest 
symbolem odradzającej się idei, 
łączącej niegdyś Narody Europy 
Środkowej.

Niepodległa jest w naszych ser-
cach, a Czernikowo pozostaje pa-
triotyczne. Dla zebranych wystąpił 
Jacek Beszczyński z „Nadziei Ma-
leńką Orkiestrą”, która rozśpiewała 
całą widownię.

TL

Narodowe Święto Niepodległości

W SP im. K. K. Baczyń-
skiego tradycje obcho-
dów rocznic związanych 

z wojną są bardzo ważne. Nie tylko 
z racji Patrona, który jako poeta 
i żołnierz Armii Krajowej poległ 
w czwartym dniu powstania war-
szawskiego. 1 września 2019 człon-
kowie Stowarzyszenia Czyż-nie, 
nauczyciele i pracownicy szkoły 
oraz przedstawiciele uczniów zło-
żyli hołd przed Obeliskiem i Dę-
bami Pamięci –odśpiewali pieśni 
wojenne, wyrecytowali wiersze. 
Podczas uroczystości rozpoczęcia 
roku szkolnego ogłoszono konkurs 
plastyczny na wywiad dotyczący II 
wojny światowej, plakat z okazji II 
wojny, na pracę plastyczną poświę-
coną wspomnieniu II wojny. 

17 października - w rocznicę 
„konferencji” i aresztowania czer-
nikowskich pedagogów w Lipnie - 
odbył się Apel Pamięci z udziałem 
wnuczki kierownika szkoły Stefana 
Kołaczyńskiego. Było wspomnienie 
o Janie Klimczewskim (długolet-
nim nauczycielu w międzywojniu, 
twórcy teatru amatorskiego i or-

ganizatorze przedstawień dziecię-
cych), o Janie Suskim (legioniście, 
komendancie Związku Strzelec-
kiego, drużynowym harcerskim, 
radnym, animatorze); Stefanie Ko-
łaczyńskim (nauczycielu w szkole 
zaborczej, organizatorze Polskiej 
Katolickiej Szkoły Ludowej z cza-
sów okupacji i długoletnim kierow-

niku szkoły polskiej w Czerniko-
wie). Uczczono także pamięć ludzi 
pomordowanych przez NKWD 
w Katyniu i Charkowie: inżyniera 
kolei Ludwika Gimpla i Tadeusza 
Kołaczyńskiego - lekarza i pracow-
nika Uniwersytetu Stefana Batore-
go we Lwowie. Klasy 4-8 SP i po-
nadpodstawowe miały uroczystość 

w auli SM z piosenkami, Apelem 
Pamięci i podsumowaniem kon-
kursów o II wojnie. Ogłoszono 
także konkurs „Ludzie z obelisku 
i inni...”. Akcenty o II wojnie były 
też na uroczystym apelu z okazji 11 
listopada. Teatr 4-5-6+ przygotował 
sztukę pt. „Alarm”, opartą o wiersze 
wybitnych poetów poświęcone II 
wojnie.

Jak zwykle uczniowie wszyst-
kich szkół gminy (tym razem pod 
przewodnictwem T. Różewickiego) 
odwiedzili miejsca pamięci: Obe-
lisk przed SP im. K.K. Baczyńskie-
go, Tablicę Patrona, Dęby Pamięci, 
miejsca na cmentarzu przykościel-
nym, pomniki i groby powstańców 
na cmentarzu, pomnik 10 powie-
szonych w Mazowszu, kaplicę Lis-
sowskiego (legionisty, uczestnika 
wojny 1920 r., powstańca śląskie-
go), ekspozycję z cmentarza w Ma-
kowiskach. Złożono wieńce i zapa-
lono znicze, uczczono minutą ciszy. 
Harcerze podczas zlotu w Osów-
ce śpiewali pieśni powstańcze, 
w Wilczych Katach i Osówce zapa-
lili lampki na miejscu zamordowa-

nia M. Warawana i p. Olszewskich. 
Odwiedzono także cmentarze po-
ewangelickie. Harcerze uczestni-
czyli w rocznicowej zbiórce w Za-
jeziorzu.

25 listopada miała miejsce pro-
mocja nowego tomu Słownika Bio-
graficznego Powiatu Toruńskiego, 
poświęconego 100-leciu niepodle-
głości i 80-leciu wybuchu II wojny 
światowej. Znalazły się tam między 
innymi biogramy J. Klimczewskie-
go, T. Kołaczyńskiego, L. Gimpla, 
naszej długoletniej nauczycielki, 
harcerki, łączniczki AK Wandy Do-
narskiej - członka ruchu oporu i taj-
nego nauczania, która jako 100-lat-
ka prowadziła u nas lekcję historii 
wspominając czasy II wojny; Ze-
nona Chmielewskiego - prawnika, 
legionisty, uczestnika ruchu oporu 
i powstania warszawskiego, nagro-
dzonego Medalem Sprawiedliwi 
Wśród Narodów Świata za pomoc 
Żydom podczas okupacji.

„Ze spuszczoną głową powoli 
idzie żołnierz z niemieckiej niewo-
li…”.                                                DC

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Myślimy: władze samorzą-
dowe – przed oczami sta-
ją nam wójt oraz radni. 

Ale na terenie każdej z gmin dzia-
łają także inne samorządy; może 
młodsze i ze znacznie mniejszym 
wachlarzem decyzyjnym, ale nie-
zwykle istotne dla samoorganizo-
wania się uczniów i kształtowania 

płaszczyzn współpracy nauczy-
cieli i ich podopiecznych. 5 grud-
nia w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Czernikowo na zaproszenie 
wójta Tomasza Krasickiego oraz 
przewodniczącego Rady Gminy 
Czernikowo Rafała Rutkowskiego 
pojawili się przedstawiciele samo-
rządów uczniowskich z terenu gmi-

ny Czernikowo.
Spotkanie miało na celu zacie-

śnienie więzi z uczniami, wsłucha-
nie się w ich potrzeby wyartyku-
łowane „z pierwszej ręki”, a także 
przedstawienie im obowiązków, ja-
kie spoczywają na władzach gminy 
względem placówek oświatowych.

PP

Jak samorząd z samorządem
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Tydzień Edukacji Globalnej 2019
Od kilku lat Szkoła Podsta-

wowa w Czernikowie bie-
rze udział w obchodach 

Tygodnia Edukacji Globalnej. Jest 
to część działań w ogólnopolskim 
projekcie „Liderzy edukacji na 
rzecz rozwoju”. Tegoroczne obcho-
dy TEG (18-25 listopada 2019 r.) 
upłynęły pod hasłem „Pobudka! 
To ostatni dzwonek dla klimatu.” 
Jak zawsze gotowe do działania 
oddziały przedszkolne i klasy I-III 
wzięły udział w zajęciach eduka-
cyjnych oraz uczestniczyły w Dzie-
cięcym Strajku Klimatycznym. 
Przechodząc ulicami Czernikowa 
i pod budynkiem Urzędu Gminy 

skandowały m.in. hasła: „Nie pod-
noście nam temperatury” czy „Na-
wet małe dzieci segregują śmieci”. 
Na ręce wójta Tomasza Krasickiego 
uczniowie złożyli petycję z proś-
bami o działania na rzecz ochrony 
środowiska w naszej gminie.

Po Dziecięcym Strajku Klima-
tycznym wójt Tomasz Krasicki oraz 
sekretarz Dorota Czarnecka zapro-
sili delegacje klas I-III i oddziałów 
przedszkolnych na spotkanie do 
Urzędu Gminy. Kierownik Refera-
tu Ochrony środowiska, Rolnictwa, 
Gospodarki Przestrzennej i Gospo-
darki Gruntami Kinga Zagajewska 
przygotowała dla dzieci prezentację 

multimedialną i przekazała wiele 
ciekawych informacji, a reprezen-
tanci każdej z klas mieli możliwość 
zadania pytań lokalnym władzom 
(Czy w naszej gminie istnieje pro-
blem dzikich wysypisk śmieci? Czy 
i w jaki sposób nasza gmina pozy-
skuje energię odnawialną? I dlacze-
go dym z kominów jest taki czar-
ny?). 

Nauczyciele zespołu edukacji 
globalnej mają nadzieję, że po-
dejmowane przez nich działania 
wpłyną na kształtowanie postaw 
proekologicznych i obywatelskich.

CK

Czernikowskie Stowarzysze-
nie Czyż-nie włączyło się 
w przygotowanie projek-

tów do Budżetu Obywatelskiego 
w Gminie Czernikowo. Jeśli chodzi 
o organizację festynu średniowiecz-
nego w Steklinie-Niedźwiedziu 
– zajęliśmy II miejsce, ale przyję-
liśmy za duża kwotę, by pozyskać 
fundusze. Natomiast otrzymaliśmy 
20 tysięcy złotych z puli powiatowej 
w projekcie „Dzwonnica i cmentarz 
we Włęczu” - chcielibyśmy popra-
wić infrastrukturę wokół dzwon-
nicy i cmentarza we Włęczu przy 
chacie kantora, ogrodzić, postawić 
stoły i ławy, zbudować parking, sto-
jaki dla rowerów, zakupić dzwon 
na dzwonnicę oraz zorganizować 
imprezę promocyjną w przyszłym 
roku. Cały czas czekamy na przeka-
zanie chaty włęckiej na ręce Gminy 
Czernikowo, odbywają się ciągle 

negocjacje - tymczasem robimy 
projekt inwestorski z funduszy 
Konserwatora zabytków 

Przygotowujemy się już do Fe-
stiwalu Wisły. Zamierzamy kupić 
łódź albo wykonać ją tradycyjną 

techniką. Kilkoro naszych człon-
ków wzięło udział w warsztatach 
Etnokuchnia Ziemi Dobrzyńskiej. 
Z grantów powiatu odbyły się już 
warsztaty teatralne dla uczniów 
szkół powiatu w SP Czernikowo. 
Z tego samego źródła pozyskaliśmy 
pieniądze na warsztaty ekologicz-
no-przyrodnicze dla uczniów gmi-
ny i powiatu z udziałem leśników, 
myśliwych, z penetracją obszaru 
Natura 2000 i wystawami zdjęć. 
Odbyły się warsztaty plastyczno-
-fotograficzno-zabytkoznawcze 
„Klejnoty i Skarby powiatu” i kon-
kurs szachowy. Za nami tradycyjne 
wykopki z harcerzami i szklarnia 
w Czernikówku. Ale najbardziej 
spektakularna impreza tego sezonu 
to benefis Stanisława Lewandow-
skiego w związku z przejściem na 
emeryturę. Jest to jeden z człon-
ków stowarzyszenia, który uczest-

niczył w ratowaniu chaty włęckiej, 
młyna w Mieniu, w Sianokosach, 
w Dziadach, Darciu pierza, Kolę-
dowaniu, Chodzeniu z Kogutkiem, 
zadaszaniu chaty, topieniu i paleniu 
Marzanny, organizacji Wioski Śre-
dniowiecznej w Steklinie-Niedź-
wiedziu, wykonaniu łodzi dłuban-
kowej, Festiwalu Wisły - było więc 
co wspominać.

 Przed nami tradycyjne działa-
nie dla uczniów z pomocą rodzi-
ców – „Czyż-nie warto zostać św. 
Mikołajem w gminie Czerniko-
wo?”. Przygotowujemy się do wie-
lu prac związanych z demontażem 
części chaty w celach konserwa-
cji i promocją chaty, zamierzamy 
przed chatą zagrać „Dziady” A. 
Mickiewicza.. Przygotowujemy się 
do kolędowania na chatę włęcką.

DC

Czyż-nie warto spotykać się z ludźmi

Dentobus to nowoczesny, 
mobilny gabinet stomato-
logiczny, w którym dentyści 

bezpłatnie leczą zęby dzieci i mło-
dzieży z placówek oświatowych. Na 
teren gminy Czernikowo denty-
styczna innowacja wjechała na po-
czątku listopada, by służyć pomocą 
przez cały miesiąc.

Z bezpłatnych usług świad-
czonych przez lekarza stomatolo-

ga i asystentkę stomatologiczną, 
prowadzonych w profesjonalnych 
warunkach, mogły korzystać dzie-
ci i młodzież do 18. roku życia. 
W Dentobusie dzieci zostały pod-
dane ocenie stanu zębów i zgry-
zu, intensywności próchnicy oraz 
ewentualnej profilaktyki fluorko-
wej.

ZOS, PP

Dentobusowa profilaktyka 
w gminnych szkołach

W niedzielę 3 listopada 2019 
r. w Gospodarstwie Agro-
turystycznym Stajnia 

Eureka w Rozstrzałach odbyło się 
święto łowczych, leśników i jeźdź-
ców – Hubertus. Podczas imprezy 
odbyła się pogoń za lisem, w której 
wzięło udział dwanaście par koni 
i jeźdźców. 

Święto nawiązuje do średnio-
wiecznych tradycji. Odbywa się za-
zwyczaj na przełomie października 
i listopada (3 listopada przypada 
dzień św. Huberta, patrona myśli-
wych). Obchodzone już od połowy 
XV wieku hubertowiny były naj-
pierw wielkim polowaniem, które 
z czasem przekształciło się w zbio-

rową pogoń za lisem. Obecnie lisa 
symbolizuje jeździec z lisim ogo-
nem, przypiętym do lewego ramie-

nia; kto to trofeum zerwie – wy-
grywa. Do następnego Hubertusa 
pozostaje zwycięzcą gonitwy, a za 

rok sam jest lisem.
W naszej stajni, oprócz trady-

cyjnego wyjazdu do lasu, zorga-

nizowaliśmy dla najmłodszych 
i nie tylko szukanie lisa na terenie 
stajni, zakończone nagrodzeniem 
zwycięzcy. Dla gości przygotowane 
były ciepłe posiłki oraz mnóstwo 
zabawy, wspólnych rozmów i wy-
miany doświadczeń jeździeckich. 
Dziękujemy wszystkim gościom za 
przybycie i uczestnictwo w zaba-
wie, jednocześnie zapraszamy na 
kolejnego Hubertusa za rok.

Wszystkich, którzy jeszcze nie 
zaczęli lub dopiero co zetknęli się 
z jeździectwem, zapraszamy do 
Stajni Eureka na naukę jazdy kon-
nej i spędzanie miłego czasu z tymi 
wspaniałymi zwierzętami.

SE

Hubertus 2019 w Stajni Eureka
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Kończący się rok to najlepsza 
okazja, aby przypomnieć 
sobie i podsumować wy-

darzenia kilku ostatnich miesięcy. 
We wrześniu odwiedziłyśmy grupę 
Sówek z Przedszkola Publicznego 
w Czernikowie. W ramach pro-
gramu „DoMowy. Rodzinne histo-
rie o słowach” przeprowadziliśmy 
krótkie zajęcia językowo-plastycz-
ne. W październiku obchodziliśmy 
Światowy Dzień Poczty oraz Mię-
dzynarodowy Dzień Pisania Listów. 
Z tej okazji zaprosiliśmy uczniów 
kl. V Szkoły Podstawowa im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Steklinie. 
Włączyliśmy się również do ogól-
nopolskiej akcji Fundacji im. Zbi-
gniewa Herberta „Podaruj wiersz”, 
której partnerem jest Biblioteka 
Narodowa. W bibliotece odbyło 
się również spotkanie promujące 
książkę „Etnospiżarnia Ziemi Do-
brzyńskiej” połączone z wystawą 
prac plastycznych i warsztatów 
nawiązujących do regionalnej tra-
dycji zielarstwa. Dwa dni później 
w Wiejskim Domu Kultury w Ma-
zowszu odbyły się gminne elimi-
nacje do powiatowego konkursu 
ortograficznego ,,O Pióro Staro-
sty Toruńskiego”. 20 października 
obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Kontrolera Ruchu Lotnicze-
go. Z tej okazji odwiedziłyśmy dzie-
ci z Przedszkola Słoneczko w Czer-
nikowie aby wspólnie dowiedzieć 
się jak wygląda dzień z życia pilota 
i kontrolera ruchu.

W Międzynarodowy Dzień Po-
staci z Bajek “Smerfetka” i “Baba 
Jaga” odwiedziły grupę Sówek 
i Kangurków z Przedszkola Pu-

blicznego w Czernikowie. Pod ko-
niec miesiąca odwiedziła nas grupa 
przedszkolaków ze Szkoły Podsta-
wowej w Steklinie. 29 październi-
ka odbyło się niezwykłe spotkanie 

z poezją przy akompaniamencie 
mis i gongu tybetańskiego. Swoje 
wiersze zaprezentowała Agnieszka 
Wilczak (członkini Lipnowskiej 
Grupy Literackiej) a aranżację mu-

zyczną przygotowała Maria Śmie-
chowska. 16 listopada - nie ruszając 
się z Czernikowa - wyruszyliśmy 
w podróż "dookoła świata". Ro-
bert Szwajkowski zabrał nas do 
Ameryki, a wspólnie z Asią udali-
śmy się do Gruzji i Azerbejdżanu. 
Podróż zakończyliśmy wyprawą 5 
mórz z Grzesikiem, Sylwią i Igo-
rem - rodziną Nomadów. Pod ko-
niec listopada w bibliotece odbyło 
się kolejne spotkanie relaksacyjne. 
Przed koncertem gongu i mis tybe-
tańskich uczestnicy spotkania mieli 
okazję zapoznać się twórczością 
Olgi Tokarczuk. 

W grudniu w bibliotece odbyły 
się warsztaty z malowania intuicyj-
nego, które poprowadzi Ewelina 
Wolska. Udział w warsztatach za-
pewnił sensoryczne doświadczenie 
twórcze, pozwalające na wycisze-
nie, wyczulenie zmysłów i ekspre-
syjne wyrażanie samego siebie.

W Nowym Roku Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Czerniko-
wie weźmie udział m.in. w akcji 
„O osobach z niepełnosprawno-
ściami”. Do akcji zostało przyję-
tych 101 bibliotek. W ramach akcji 
przeprowadzimy kilka spotkań dla 
dzieci, młodzieży i grup wielopo-
koleniowych, poświęconych tema-
tyce niepełnosprawności.

Filia biblioteczna w Mazowszu 
przy współpracy ze Szkołą Podsta-
wową im. mjr. Henryka Suchar-
skiego w Mazowszu wzięła udział 
w ogólnopolskiej akcji Noc Biblio-
tek. Najmłodsi czytelnicy, którzy 
z rodzicami odwiedzili bibliotekę, 
otrzymali wyprawkę czytelniczą 
,,Książka na start”. W Mazowszu 

odbyły się również eliminacje do 
konkursu powiatowego ,,O Pióro 
Starosty Toruńskiego”. Biblioteka 
zorganizowała dla czytelników wy-
jazd na spektakl teatralny do Toru-
nia. W celu promocji czytelnictwa 
biblioteka zaprosiła uczniów klasy 
III Szkoły Podstawowej w Mazow-
szu na lekcję biblioteczną, na której 
uczniowie poznali strukturę pla-
cówki i zakres usług bibliotecznych, 
spotkaniu towarzyszyło głośne czy-
tanie i zajęcia plastyczne. 10 grud-
nia odbędą się świąteczne warsztaty 
florystyczne skierowane dla osób 
dorosłych.

Po wakacyjnej przerwie w filii 
w Osówce kontynuowano spo-
tkania z cyklu „Stacja Biblioteka”. 
Dzieci z oddziału przedszkolnego 
w Osówce miały okazję obejrzeć 
teatrzyk kamishibai o trzech świn-
kach. Natomiast przedszkolaki z kl. 
0 SP obejrzały teatrzyk kamishibai 
„O rybaku i złotej rybce”. Podczas 
kolejnego spotkania dzieci wysłu-
chały legendy pt. „Jak powstało 
Czernikowo”. Opowiadały o cieka-
wych miejscach, ważnych budyn-
kach i zabytkach, które znajdują 
się w Czernikowie. Podczas Mię-
dzynarodowego Dnia Postaci z Ba-
jek przedszkolaki ze SP w Osówce 
opowiadały o swoich ulubionych 
bohaterach z bajek oraz wysłuchały 
bajki o Kopciuszku. Biblioteka zor-
ganizowała również Dzień Pluszo-
wego Misia.

GBP

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej

Od dwóch lat istnienia Fun-
dacji jesteśmy zawsze wśród 
ludzi, ich smutków i radości, 

oddając  swój wolny czas by poma-
gać, wspierać, być obok… Kończąc 
kolejny rok podsumujemy wkrótce 
to, co udało się zrobić, a także uło-
żymy plany na przyszłość. Na razie 
jednak spójrzmy na ostatnie bardzo 
pracowite miesiące. 

Jacek prowadzi zajęcia plastycz-
ne dla dzieci w Czernikowie, na 
które serdecznie zaprasza. Mali ar-
tyści uczą się nowego spojrzenia na 
otaczający świat, spędzają wesoło 
czas, poznając  przy tym nowe tech-
niki artystyczne.  

We wrześniu rozpoczęliśmy 
współpracę ze szkolnymi kołami 
wolontariatu w szkołach podsta-
wowych w Czernikowie, w Osieku 
nad Wisłą , Obrowie i Świętosła-
wiu. Młodzież jest wspaniała, nie-
samowicie zaangażowana, pełna 
kreatywnych pomysłów, talentów 
a przede wszystkim chęci do poma-
gania! W Świętosławiu zapachniało 
pysznymi ciastami, ciasteczkami 
i innymi słodkościami. Wszystko 
to za sprawą Szkolnego Koła Wo-
lontariatu „Werwik” pod opieką Asi 
Piskorskiej. Ta pyszna akcja pomo-
że nam za uzyskane środki  zorga-
nizować spotkanie dla wszystkich 
naszych wolontariuszy. W Osieku 
nad Wisłą wspólnie ze Szkolnym 
Kołem Wolontariatu, pod opieką 
Katarzyny Tofil, przygotowaliśmy 
„Jesienne granie dla Jakuba Cym-

ra” - urokliwy, nastrojowy koncert 
Arkadiusza Wychowanka połączo-
ny z kiermaszem charytatywnym. 
Wielkie zaangażowanie wolonta-
riuszy oraz ogromna życzliwość 
dyrekcji  i całej społeczności szkol-
nej zaowocowało zebraną kwotą 
4382,26zł, która została przekazana 
na potrzeby Jakuba. Wolontariusze 
z Osieka zebrali także karmę dla 
zwierząt. Dzięki temu wszystkie 
psie i kocie miseczki nigdy nie będą 
puste!

Nie jest łatwo pracować zawo-
dowo, wypełniać codzienne obo-
wiązki i jeszcze prowadzić Funda-
cję, dlatego z radością witamy na 
naszym pokładzie nowych wolon-
tariuszy, którzy dzielą się swoim 

czasem i umiejętnościami. Każdą 
wyciągniętą dłoń witamy z wdzięcz-
nością, ponieważ to dzięki Wam 
mamy siłę, by pomagać innym. 
A potrzebujących przybywa z róż-
nych stron… Do Fundacji zgłasza 
się po wsparcie wiele osób. Stara-
my się w miarę naszych możliwości 
nikomu nie odmawiać, jednak nie 
zawsze jest możliwa pomoc wszyst-
kim… W ostatnim czasie stanęło 
przed nami wyjątkowe wyzwanie. 
Nasza Monika tak bardzo opadła 
z sił, że konieczne stało się zorgani-
zowanie dla niej pomocy. W pierw-
szej kolejności niezbędne są opera-
cje obu rąk. Baliśmy się strasznie, 
że nie damy rady… Z Wami nie ma 
jednak rzeczy niemożliwych i już 4 

grudnia Monika jedzie na operację! 
Będziemy Was informować o stanie 
zdrowia Moniki... przed nią jeszcze 
daleka droga do zdrowia, ale mając 
tylu życzliwych ludzi wokół strach 
o przyszłość zdecydowanie maleje, 
a zastępuje go coraz żywiej tląca się 
nadzieja. Naszą wdzięczność trud-
no wyrazić słowami… Dziękujemy 
Wam wszystkim z całego serca! 

Obok akcji na rzecz Moniki 
wspieramy Pana Jana i Mateusza. 
Z wielką radością uczestniczymy 
także w akcjach organizowanych 
przez innych. Zawsze cieszy nas 
możliwość zrobienia czegoś dobre-
go. 

W tym radosnym, grudnio-
wym czasie świątecznym życzymy 

wszystkim szczęśliwych, pełnych 
życia i miłości Świąt Bożego Na-
rodzenia oraz niesamowitego, nie-
zapomnianego, niepowtarzalnego 
Sylwestra. Przy wigilijnym stole po-
myślimy o Was ciepło i z wdzięcz-
nością…   

Wszystkie wydarzenia, w któ-
rych bierzemy udział oraz informa-
cje o tym jak możecie nam pomóc 
pomagać znajdziecie na naszej stro-
nie internetowej www.fundacja-
werwateam.pl oraz na Facebooku. 
Serdecznie zapraszamy do współ-
pracy, kontaktu z nami i wspólnego 
działania! 

EM

Zawsze wśród ludzi – Fundacja Werwa Team
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Czernikowskie Spotkania 
z Podróżą to spotkania 
z podróżnikami w Czerni-

kowie. Projekt, który we współpra-
cy z Urzędem Gminy zrealizował 
nauczyciel ze Szkoły Podstawowej 
w Mazowszu Robert Szwajkowski. 
Zamysłem i głównym celem pro-
jektu było dostarczenie zaintere-
sowanym chwili relaksu, inspiracji 
do podróżowania i możliwości  po-
znania kawałka innego świata bez 
konieczności ruszania się z Czerni-
kowa, a właściwie z fotela. Spotka-
nie miało bowiem miejsce w Auli 
Szkoły Muzycznej w Czernikowie 
16 listopada 2019 r.

W pierwszej edycji Czernikow-
skich Spotkań z Podróżą udział 
wzięło prawie 100 osób, także spoza 
terenu gminy (nawet z Gdańska). 
Było trzech prelegentów, którzy 
zaprosili nas na swoje wyprawy. 
W pierwszą podróż zabrał zebra-
nych pomysłodawca akcji Robert 
Szwajkowski. Udaliśmy się do USA 
i przejechaliśmy słynną Drogą 66 
- której nie ma na mapie od 1985 
roku. Można było usłyszeć o historii 
najsłynniejszej drogi Ameryki i jak 

nią podróżować w obecnych cza-
sach, o tym gdzie nocować, gdzie 
jeść oraz co na Drodze 66 trzeba 
koniecznie zobaczyć. Prezentację 
uzupełniło ponad 100 zdjęć i wiele 
praktycznych uwag. Szwajkowski 
opowiadał również o tym, co na 
Route 66 jest najważniejsze: o lu-
dziach, którzy nadal tam mieszkają 
i pamiętają jej świetne czasy.

W drugiej prezentacji AsiaJour-
neys (Gdańsk) zabrała nas na Za-
kaukazie, do Gruzji i Azerbejdża-

nu. Podróżnicy z Gdańska pokazali 
nam surowe szczyty i soczyście zie-
lone zbocza Kaukazu, stare twier-
dze i wielkie skalne miasta, które 
niegdyś tętniły życiem. Razem 
z nimi włożyliśmy rękę do wul-
kanu i stanęliśmy twarzą w twarz 
z wiecznym ogniem. Usłyszeliśmy 
też dlaczego nie zawsze smakuje 
gruzińskie jedzenie.

Trzecie wystąpienie to spotka-
nie z Rodziną Nomadów (Gdynia), 
którzy występowali na niedawnym 

World Travel Show w Warszawie. 
Sylwia, Grzegorz i Igor opowie-
dzieli nam o swojej zdalnej pracy 
i corocznych półrocznych podró-
żach. Sporo było też o ich ostatniej 
Wyprawie Pięciu Mórz. Nomadzi 
zaprezentowali swoją nową książkę, 
którą można było po spotkaniu na-
być i uzyskać autograf. 

Oprócz spotkania, zorgani-
zowany został konkurs fotogra-
ficzny „Zdjęcie z Podróży”. Jury 
złożone z naszych gości wybrało 3 

zdjęcia, które zostały nagrodzone 
książkami. Wiele prac zostało wy-
różnionych, a osoby wyróżnione 
otrzymały nagrody, które ufundo-
wała Gmina Czernikowo. 1 miej-
sce zajęła Anastazja Wiśniewska 
ze SP Ciechocin, 2 miejsce - Kac-
per Buczkowski ze SP Makowiska, 
3 miejsce - Filip Buczkowski ze SP 
Makowiska. Prace wyróżnione: SP 
Ciechocin: Weronika Frącz, Julia 
Dzikowska, Kinga Jaros, Kacper Ja-
błoński, Marta Gryza, Witold Bey-
ger; SP Mazowsze: Lena Wilczyń-
ska, Kornelia Szwajkowska, Antoni 
Szwajkowski; SP Czernikowo: Julia 
Krasińska, Alicja Tomczyk, Jagoda 
Szwedo; SP Steklin: Agnieszka Ma-
linowska. Dyplomy za udział: SP 
Mazowsze: Hubert Pniewski, Artur 
Pniewski, SP Steklin: Miłosz Sie-
rocki. Gratulujemy!

Prezentacje trwały 45 minut 
każda. Było fajnie, kameralnie, 
a czas szybko zleciał. Do zobacze-
nia na kolejnym Czernikowskim 
Spotkaniu z Podróżą – już za rok. 

RS

Czernikowskie spotkania z podróżą

Szkoła Podstawowa w Mazow-
szu dołożyła swoją małą ce-
giełkę podczas wrześniowego 

Sprzątania Świata. Nie śmiecimy 
- sprzątamy - zmieniamy! 10 paź-
dziernika przypada światowy dzień 
drzewa i tego dnia właśnie ucznio-
wie naszej szkoły poznali wyniki 
szkolnego konkursu fotograficz-
nego pod hasłem „Drzewa Ma-
zowsza i okolic”, przygotowanego 
przez Annę Lewandowską. Dzie-
ci posadziły symboliczne drzewa 
w szkolnym ogrodzie, przyłączając 
się w ten sposób do ogólnopolskiej 
akcji sadzenia drzew. Dziękujemy 
Nadleśnictwu Dobrzejewice za 
przekazanie sadzonek. 20 i 21 listo-
pada czterdzieści czworo uczniów 
z klas V-VIII wraz z opiekunami 
wzięło udział w warsztatach eko-
logicznych, prowadzonych przez 
trenerów w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej WILGA w Górznie. 
Uczniowie pod opieką przewodni-
ka zapoznali się z formami ochrony 
przyrody w Polsce, dowiedzieli się 
wiele ciekawych rzeczy o rzadkich 
roślinach i ich właściwościach, za-
poznawali się z typami siedlisk le-
śnych, obserwowali ślady bytności 
różnych zwierząt, a także rozpo-
znawali wybrane gatunki drzew. 
Bardzo dziękujemy Gminie Czer-
nikowo za umożliwienie naszym 
uczniom udziału w projekcie.

22 września uczniowie byli 
uczestnikami II edycji Czernikow-
skiej Dziesiątki. Na duże uznanie 
zasługuje Małgorzata Jabłońska, 
która w swoim biegu uplasowała 
się na drugim miejscu. Wyjątko-
wo udane dla zawodniczek z Ma-
zowsza okazały się gminne zawody 
w Unihokeja. Drużyna dziewcząt 
młodszych (S. Zielińska, J. Praż-
niewska, M. Wróblewska, D. Tejza, 
A. Faryńska, R. Adamska oraz W. 
Nocna) wywalczyła pierwsze miej-
sce, zapewniając sobie awans na za-
wody powiatowe.

25 września w SP w Świętosławiu 

odbył się Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski Poezji i Prozy Patrio-
tycznej. Naszą szkołę reprezento-
wały Julia Matyjasik i Dominika 
Dąbrowska, przygotowywane przez 
Bożenę Pałaszyńską. Julia zajęła II 
miejsce. 

1 października naszą szkołę od-
wiedził Jarosław Rejmer z Torunia, 
hodowca zwierząt egzotycznych. 
Podczas ciekawej lekcji biologii 
uczniowie mogli z bliska przyjrzeć 
się rzadko spotykanym zwierzę-
tom. W terrariach mogli podejrzeć 
między innymi olbrzymie patycza-
ki i straszyki, kameleony, skorpio-
na, gekony, krocionogi, modliszki, 
ptaszniki oraz karaczany z Mada-
gaskaru. 

1 października uczniowie klas 
5, 6 i 7, dzięki zaproszeniu Zespołu 
Szkół w Działyniu, mieli możliwość 
obejrzenia mobilnych interaktyw-

nych eksponatów, przywiezionych 
przez Animatorów Centrum Na-
uki Kopernik z Warszawy. 14 li-
stopada 45 uczniów wzięło udział 
w warsztatach szkolnych w Cen-
trum Nowoczesności Młyn Wiedzy 
w Toruniu, zakupionych w ramach 
realizacji projektu „EU-geniusz 
w naukowym labiryncie”. Ucznio-
wie jednej z grup w pracowni bio-
logicznej uczestniczyli w zajęciach 
p.n. „Walka o przetrwanie”, gdzie 
mogli doskonalić umiejętność pro-
wadzenia obserwacji przyrodni-
czych i mikroskopowania. Druga 
grupa udała się do pracowni fizycz-
nej, na zajęcia p.n. „Ukryty ma-
gnetyzm”. Uczniowie wraz z pro-
wadzącym badali różne rodzaje 
magnesów, szukając materiałów 
przez nie przyciąganych.

We współpracy z biblioteką 

publiczną w Mazowszu włączy-
liśmy się w ogólnopolską akcję 
czytelniczą „Noc bibliotek”. Od-
były się warsztaty dla uczniów, 
quiz z nagrodami, projekcja filmu. 
W rozmowie z panią pedagog dys-
kutowano na temat zamieszcza-
nia informacji, zdjęć i komentarzy 
w mediach społecznościowych oraz 
skutkach, jakie mogą z tego wynik-
nąć. 17 października, dzieci z od-
działu przedszkolnego i klas I-III 
obejrzały spektakl muzyczny na 
lodzie „Niezwykłe przygody Sind-
bada żeglarza”, a następnego dnia 
ta sama grupa wraz z opiekunami 
wybrała się na wycieczkę do lasu. 
Na miejscu czekał leśnik Krzysztof 
Haberski, który ciekawie opowia-
dał o swojej pracy, tajemnicach lasu 
i jego mieszkańcach.

Przyłączyliśmy się do akcji 
„Szkoła pamięta”, aby pielęgno-

wać pamięć o ludziach związanych 
z historią Mazowsza i okolicznych 
miejscowości, wyrazić swój sza-
cunek dla ich dokonań. Świętując 
Narodowe Święto Niepodległości 8 
listopada wzięliśmy udział w kon-
tynuacji akcji Rekord dla Niepodle-
głej - Szkoła do Hymnu. Cała szko-
ła o wskazanej godzinie odśpiewała 
cały hymn narodowy.

10 października w WDK w Ma-
zowszu, odbyły się gminne elimi-
nacje do powiatowego konkursu 
ortograficznego „O Pióro Starosty 
Toruńskiego”. Naszą szkołę repre-
zentowały Dominika Dąbrowska, 
Kornelia Szwajkowska i Wikto-
ria Wierzchowska, przygotowy-
wane przez Bożenę Pałaszyńską. 
W najlepszej "trójce" znalazły się 
Dominika i Wiktoria i to one re-
prezentowały gminę Czernikowo 
w finale powiatowym. Kornelia 
zajęła I miejsce w XVI Wojewódz-
kim Festiwalu Pieśni Patriotycznej 
„Tobie Polsko” i otrzymała Nagrodę 
Specjalną Marszałka Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego.

21 listopada br. dołączyliśmy 
do III Ogólnopolskiego Dnia Wia-
traczka dla Słonych Dzieci. Dzieci 
samodzielnie wykonały różnokolo-
rowe wiatraczki, rozmawiały o mu-
kowiscydozie. 27 listopada odbył 
się w szkole V Gminny Historyczny 
Turniej Pokoleń „Był taki wrze-
sień”. Gościliśmy drużyny z Dzia-
łynia, Makowisk, Osówki i Ma-
zowsza. W Loży Sprawiedliwych 
zasiedli wójt Tomasz Krasicki, se-
kretarz gminy Dorota Czarnecka, 
przewodniczący RG Rafał Rutkow-
ski, dyr. SP Osówka Ryszard Ałtyn 
i dyr. SP Makowiska Piotr Buczyń-
ski. W historycznych zmaganiach 
najlepszą okazała się drużyna 
z Działynia. Dziękujemy Wójtowi 
za ufundowanie nagród, Radzie 
Rodziców za dyplomy i środki na 
organizację Konkursu.

MC

Ekologiczna – i nie tylko - jesień w Mazowszu
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SP im. K. K. Baczyńskiego weszła w skład 
Zespołu Szkół w Czernikowie. Mamy 
500 uczniów i 80 przedszkolaków, 

w szkołach ponadpodstawowych uczy się po-
nad 144 uczniów. Przyjęliśmy wspólny statut, 
który jest zbiorem Statutów poszczególnych 
placówek składowych. Opracowaliśmy Szkol-
ne Programy Wychowawczo-Profilaktyczne, 
uchwaliliśmy Szkolne Zestawy Programów 
i Podręczników, budujemy Koncepcję Pra-
cy Szkoły. Odbyliśmy Rady Pedagogiczne, 
za nami listopadowe spotkania z rodzicami 
i uczniami klas siódmych i ósmych. 

Mamy wybrane samorządy uczniowskie 
szkół, które podejmują pierwsze inicjatywy. 
Odbył się Marsz Przeciw Smogowi. Mamy 
teraz w Zespole Szkół w Czernikowie dwóch 
wspaniałych patronów - mamy kogo stawiać 
za przykład młodzieży. Będziemy celebrować 
obydwa święta patronów.

Dokończono w ramach projektu Stołów-
ka Szkolna modernizację i odświeżenie całej 
kuchni na Szkolnej 15. Z posiłków korzy-
sta ponad 200 osób, a nasza kuchnia gotuje 
także dla SP Steklin. Kuchnia na Gimnazjal-
nej gotuje dla 110 przedszkolaków i ok. 100 
uczniów. Z projektu Aktywna Tablica zaku-
piono dwa interaktywne monitory. Zebrali-
śmy wiele ton elektrośmieci. Braliśmy udział 
w IX Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia 
i w Lidze Zadaniowej.

Uczniowie uczcili wszystkich pracowni-
ków oświaty uroczystym Apelem na DEN. 
Otrzymaliśmy od Rady Rodziców życzenia 
i tort. Dziękujemy. Osobno odbyły się uro-
czystości gminne, na których Dorota Puciń-
ska (opiekun teatru i recytatorów), Patrycja 
Jabłońska (autor sukcesu laureata z fizyki), 
Barbara Nawrotek (laureat z geografii), Ad-
rianna Kozakiewicz (laureat z historii) ode-
brali nagrody wójta. W ramach obchodów 
wojewódzkich DEN Medal Złoty za Dłu-
goletnią Służbę odebrały Maria Chrobak 
i Marzenna Daszkowska. Dyrektor Dariusz 
Chrobak odebrał wyróżnienie Marszałka 
Województwa w konkursie Kujawsko-Po-
morski Lider Edukacji.

Przed nami pierwsze egzaminy zawodowe 
i - jeśli nic się nie zmieni - ostatnia matura. 
Odbyły się już próbne matury i próbne egza-
miny zawodowe i sprawdziany klas ósmych. 
Staramy się zmienić oblicze czernikowskiej 
edukacji - nauczyciele szkolą się z neurody-
daktyki, oceniania kształtującego, kształce-
nia kompetencji kluczowych, bezpieczeń-
stwa cyfrowego, prawa szkolnego.

Działają drużyny harcerskie i zuchowa, 
chór i zespół muzyczny, SKS, zespól tanecz-
ny Mali Czernikowianie, teatr 4-5-6+. Część 
nauczycieli społecznie prowadzi dodatkowe 
zajęcia, część zajęć prowadzona jest z godzin 
dyrektorskich, z projektów unijnych - SKS, 
z projektu EU-geniusz (robotyka, tworze-
nie stron www, grafika komputerowa zajęcia 
wspierające, wyrównujące i rozwijające z in-
formatyki, matematyki, języka angielskiego). 
Odbyły się projekt „Skarby powiatu to-
ruńskiego”- objazd po zabytkach powiatu 
toruńskiego i warsztaty plastyczno-foto-
graficzno-filmowe, warsztaty przyrodniczo-
-ekologiczne, teatralne, warsztaty Sztuka 
Patrzenia, warsztaty historyczno- regionalne 
w ramach projektu „Zaginione miasta”, wy-
jazdy na warsztaty ekologiczne do Przysieka 
i Górzna, wyjazdy do kina, teatru, muzeum, 
do Berlina.

 W ramach EU-geniusza wszystkie kla-
sy starsze SP pojadą na wycieczki do Młyna 
Wiedzy. Odbył się konkurs wiedzy o lokal-
nych bohaterach „Ludzie z obelisku i inni…”. 
Dla klas młodszych odbywają się zajęcia z cy-
klu współpracy z filharmonia toruńską. Dru-
żyny harcerskie zaczęły rok od Rajdu Pieczo-
nego Ziemniaka oraz zlotów w Czernikowie, 
Zajeziorzu, andrzejkowego w Osówce i spo-
tkań z innymi drużynami. Systematyczne 
zbiórki prowadzi dh A. Burak i dh. K. Purce-
lewska. Dołącza dh. D. Chrobak, W. Górski 

i A. Cichoszewska. Dariusz Chrobak wraz 
z LGL obchodzi 30-lecie klubu literackiego 
i świętuje tomik „Poczta Głosowa Sumienia”. 
Benefisem pożegnaliśmy pracownika obsługi 
Stanisława Lewandowskiego. Kontynuujemy 
profilaktykę przeciw używkom, przeciw pa-
leniu papierosów, korzystamy z pomocy po-
licji, edukatorów – szkolnych i zewnętrznych, 
z pomocy GKRPA. 

Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej zakończyliśmy konkursy szkol-
ne i gminne na wywiad z uczestnikiem wy-
darzeń sprzed lat lub osobą pamiętającą 
wspomnienia starszych pokoleń, plakat po-
święcony rocznicy wojny i pracę plastyczną 
obrazującą wojnę w oczach dzieci. W uro-
czystości i Apelu Pamięci dla klas 0-3 przed 
Obeliskiem i Dębami Pamięci brała udział 
wnuczka kierownika szkoły Stefana Koła-
czyńskiego. Teatr 4-5-6+ przygotował sztu-
kę pt. „Alarm” inspirowaną wierszami po-
etów (Baczyński, Słonimski, Broniewski). 
W Słowniku Biograficznym Powiatu Toruń-
skiego znalazły się napisane przez D. Chro-
baka biogramy Tadeusza Kołaczyńskiego 
i Ludwika Gimpla (zamordowanych przez 
NKWD w Katyniu i Charkowie) nauczycie-
la Jana Klimczewskiego, Wandy Donarskiej 
oraz Michała Kokota. W sposób wyjątkowo 
uroczysty obchodziliśmy 101. rocznicę odzy-
skania niepodległości. Na Uroczystym Apelu 
z udziałem Wójta Gminy Czernikowo odbyła 
się akademia słowno-muzyczna i odśpiewa-
no hymn z przedszkolakami o 11.11. Wcze-
śniej na sali SP Czernikowo była wspaniała 
uroczystość dla klas 0-3.

Wzięliśmy udział w projekcie „Zagubio-
ne wsie i miasta...” z fundacją Ari Ari i SP we 
Włocławku. Zwiedziliśmy Bógpomóż (ślady 
po wsi na cmentarzu ewangelickim), Bo-
browniki (ślady po zamku Władysława Gar-
bacza), Rybitwy (kaplica ewangelicka, ślady 
na cmentarzu), Mień – (ślady po urządze-
niach młyńskich), Wąkole (ślady po elek-
trowni), Wilcze Kąty (cmentarz, dzwonnica), 
Włęcz (cmentarz, dzwonnica, Zielona Kępa), 
Steklin (ślady po gospodarstwie przy dwo-
rze), Makowiska (dom, cmentarz, kościół), 

Osówkę (domy). 
25 października odbyła się akcja promu-

jąca odblaski, bezpieczeństwo na drogach, 
pierwszą pomoc oraz pokazująca - dzięki 
symulatorowi - efekty dachowania. Były też 
pokazy udzielania pierwszej pomocy. 8 paź-
dziernika gościły w bibliotece SP animatorki 
projektu Etnokuchnia Ziemi Dobrzyńskiej. 
Dzieliły się wiedzą na temat roślin, przepi-
sów kulinarnych i tradycji naszego regionu. 
27 września 2019 roku klasa VIc wzięła udział 
w warsztatach laboratoryjnych prowadzo-
nych przez pracowników wydziału chemii 
UMK w Toruniu. Celem zajęć było rozwija-
nie umiejętności badawczych i kreatywności 
wśród uczniów, a także pokazanie „przyja-
znego” oblicza chemii. Gościła też u nas wę-
drowna Astrobaza z Dobrzynia nad Wisłą 
oraz mobilny Dentobus.

W konkursach piosenki same sukcesy so-
listek: 

1) Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religij-
nej „Nie lękajcie się” w Lubaniu - III miejsce 
K. Maćkiewicz, wyróżnienie A. Rumińska, 

2) IV Krajowy Dziecięco - Młodzieżo-
wy Festiwal Piosenki Polskiej „Kruszwicka 
Nuta” - II miejsce A. Rumińska, A. Auguściń-
ska, J. Nowicka, III miejsce M. Rybska, 

3) XVI Wojewódzki Festiwal Pieśni Pa-
triotycznej „Tobie Polsko” Zamek Bierzgłow-
ski - Wyróżnienie i Nagroda Specjalna Kura-
tora Oświaty dla Karoliny Maćkiewicz, 

4) IV Wojewódzki Przegląd Piosenki 
I Pieśni Patriotycznej w Wąbrzeźnie - dy-
plomy i statuetki dla M. Rybskiej, A. Rumiń-
skiej, K. Maćkiewicz, J. Nowickiej, A. Augu-
ścińskiej i A. Lewandowskiej, 

5) Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej 
- A. Rumińska otrzymała wyróżnienie,

6) XXVII Diecezjalny Festiwal Pieśni 
i Piosenki Religijnej - K. Maćkiewicz otrzy-
mała wyróżnienie. 

Liwia Sadowska otrzymała wyróżnienie 
w Międzyszkolnym Konkursie Literackim 
na opowiadanie z motywem detektywistycz-
nym pt. „Zaginiony klucz”. Trzy wyróżnienia 
otrzymały uczennice w konkursie powia-
towym „Mieszkam w ciekawym miejscu”. 

Z. Młodziejewska, B. Rakowski i O. Wojke 
zostali wyróżnieni w XIV edycji Konkur-
su Plastyczno-Ekologicznego z cyklu Prze-
strzenie Przyrody pn. „Ptaki śpiewające Eu-
razji”, który był organizowany przez Ogród 
Zoobotaniczny w Toruniu. Wielkim sukce-
sem zakończył się udział naszych uczniów 
w I Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim 
„Żeromski odległy - a jednak wciąż aktualny”, 
zorganizowanym pod patronatem KP Kura-
tora Oświaty w Szkole Podstawowej w Dzia-
łyniu. Nasi recytatorzy w kategorii klas IV-VI 
zebrali wszystkie laury (podium: Franciszek 
Lewandowski, Maja Rybska, Julia Szostak, 
wyr. Alicja Nowicka). Uczniowie naszej szko-
ły odnieśli sukcesy w karate w VII Turnieju 
Toruńskiego Smoka (A. Wojciechowska, 
M. Markowska, W. Rybski, M. Markowski). 
W konkursie wierszy patriotycznych w Szko-
le im. Bohaterów Westerplatte w Świętosła-
wiu Julia Szostak zdobyła I miejsce. 

Podjęliśmy wraz z Radą Rodziców i SU 
akcję pomocy dla naszego absolwenta Mate-
usza - 4 grudnia odbył się wieczór dla Ma-
teusza z udziałem chóru, zespołu, solistów, 
teatru 4-5-6+, teatru 30- 40-50+ , zespołu 
muzycznego z zewnątrz.

Z przyjemnością podajemy wyniki 
uczniów w etapie szkolnym wojewódzkich 
kuratoryjnych konkursów przedmiotowych: 
z biologii: Działdowski F. - 91%, (blisko Sa-
dowska L. - 78%), z chemii: Głowacki M. - 
100% i Lamparska R. - 95%, z fizyki: najlepsza 
Pracowity A., z geografii: Maćkiewicz B. - 
86%, (blisko K. Sivickis - 75%), z historii: naj-
lepiej M. Bułakowski i M. Markowski - pow 
60%,, z informatyki: Stepiński L. - 87%, z ję-
zyka angielskiego: Sadowska L. - 83% i Ro-
gala R. - 80%, z języka polskiego: Sadowska 
L. - 60%, z matematyki: Pracowity A. - 87%, 
Stepiński L., Maćkiewicz B. po 80% (blisko 
F. Organiak – 70% i M. Bułakowski, R. Lam-
parska - 67%) Razem na etapie rejonowym 
w 7 konkursach będzie nas reprezentować 11 
uczniów. Gratulujemy uczniom, dziękujemy 
nauczycielom i życzymy powodzenia.

DC

Co słychać w Zespole Szkół w Czernikowie?
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Zarząd Gminny OSP oraz władze gminy Czernikowo uroczyście po-
dziękowały Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej st. bryg. mgr inż. Sławomirowi Kamińskiemu za dwudzie-

stoletnią współpracę na rzecz mieszkańców gminy Czernikowo i rozwoju 
jednostek OSP.

Druh Sławomir Kamiński 
przechodzi na emeryturę

W dniu 8 grudnia w sali 
gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej im. Tony 

Halika w Osówce zorganizowa-
no XIX Turniej Gry Pojedynczej 
w Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 
Gminy Czernikowo.

Kobiety:
I miejsce - Danuta Chylicka
II miejsce - Daria Nowak
III miejsce - Julia Celmer

Mężczyźni do 45 lat:
I miejsce - Michał Sumiński
II miejsce - Michał Opaczyk
III miejsce - Dariusz Nowak

Mężczyźni pow. 45 lat.
I miejsce - Zbigniew Bytner
II miejsce - Marek Brzustewicz
III miejsce - Zbigniew Wiśniewski

Współorganizatorami turnieju 
byli: Ryszard Ałtyn , Zuzanna Sta-
wicka, Marek Brzustewicz

zaś głównym sponsorem impre-
zy – Urząd Gminy Czernikowo

Organizatorzy turnieju dziękują 
wszystkim za uczestnictwo i zapra-
szają na podobne turnieje organi-
zowane na terenie Szkoły Podsta-
wowej im. Tony Halika w Osówce. 
Informacje na plakatach i stronie 
internetowej: www.czernikowo.pl.

RA

O tenisowy puchar 
wójta gminy Czernikowo 

po raz XIX

Społeczność uczniowska Szkoły 
Podstawowej im. Tony Hali-
ka w Osówce, tak jak patron 

szkoły, uwielbia podróżować. Tym 
razem podróżowaliśmy historycz-
nie, a naszym przewodnikiem był 
Olaf  Popkiewicz - specjalizujący się 
w archeologii zbrodni i pól bitew-
nych oraz archeologii podwodnej 
dziennikarz, pasjonat, poszukiwacz 
historycznych śladów przeszłości - 
zwłaszcza po II wojnie światowej, 
biegły z ramienia Instytutu Pamięci 
Narodowej. 

Znany z emitowanego na kanale 
Polsat Play programu „Poszukiwa-
cze historii” archeolog zabrał nas 
na wędrówkę szlakiem wielkich 
bitew II wojny światowej z Monte 
Cassino na czele. Wysłuchaliśmy 
również barwnej opowieści o po-
bycie w Czarnobylu, gdzie w 1986 
roku doszło do awarii elektrowni 
jądrowej.

Żywiołowość, entuzjazm 
i ogromna znajomość tematu za-
chwyciła wszystkich słuchaczy, roz-
budzając w nich ciekawość i zain-

teresowanie tematyką historyczną. 
Po prezentacji pytaniom nie było 
końca. Najbardziej wytrwali usta-
wili się w długiej kolejce po auto-
graf gościa. Na zakończenie spotka-
nia dyrektor Ryszard Ałtyn wręczył 
podróżnikowi pamiątkową tablicz-
kę z podziękowaniem za wspólnie 
spędzony czas. Olaf Popkiewicz nie 
krył wzruszenia, a my czekamy na 
kolejne, równie ciekawe spotkanie.

         AP-F

Podróże historyczne 
z Olafem Popkiewiczem
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Jesień w Szkole Podstawowej 
w Makowiskach upłynęła pod 
znakiem licznych wyjazdów 

i ciekawych spotkań. We wrześniu, 
dzięki gościnności Szkoły Podsta-
wowej w Działyniu, nasi uczniowie 
obejrzeli objazdową wystawę inte-
raktywnych eksponatów. Eduka-
torzy z Centrum Nauki Kopernik 
z Warszawy objaśniali ich działanie, 
dzięki czemu uczniowie poznawali 
prezentowane zjawiska z dziedziny 
nauk ścisłych. 

W październiku klasy I-V udały 
się do Torunia na rewię pt. „Przy-
gody żeglarza Sindbada”. Przepięk-
ne stroje i muzyka, niezapomniana 
gra świateł oraz rewelacyjna jazda 
na łyżwach urzekły wszystkich od 
samego początku spotkania. Pod 
koniec października pierwszaki 
składały uroczyste ślubowanie oraz 
zostały pasowane na Ucznia Szko-
ły Podstawowej w Makowiskach. 
Z uśmiechem na twarzy przed-

stawiły przygotowaną część arty-
styczną, w której zaprezentowały 
zdobytą wiedzę i umiejętności. Po 
złożeniu ślubowania, dyrektor Piotr 
Buczyński dokonał symboliczne-
go pasowania dzieci na uczniów 
klasy I. Wiele radości maluchom 
sprawiły upominki, podarowane 
przez kolegów i koleżanki z klasy 
II. W imieniu wójta Tomasza Kra-
sickiego kilka ciepłych słów skie-
rowała do pierwszaków sekretarz 
Dorota Czarnecka. 

Z okazji 101. rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę 
uczestniczyliśmy w niezwykłej 
podróży, tym razem w podróży 
w czasie. Młodzi artyści podczas 
uroczystej akademii przybliżyli ze-
branym najistotniejsze fakty z okre-
su, w którym Polska musiała przejść 
długą i trudną drogę do niepod-
ległości. Zasłuchani w piękne me-
lodie i przejmującą interpretację 
,,Elegii o chłopcu polskim" K.K. 

Baczyńskiego, wszyscy ze wzrusze-
niem obejrzeli przygotowany mon-
taż słowno-muzyczny. W połowie 
listopada grupa przyjaciół zwierząt 
wybrała się do schroniska w Toru-
niu, aby przekazać zebrane dary 
serca w postaci żywności i innych 
potrzebnych zwierzętom przed-
miotów. Ta wizyta to znakomity 
przykład na to, że już od najmłod-
szych lat warto uczyć miłości i sza-
cunku nie tylko do ludzi, ale i do 
zwierząt. 

 Również w listopadzie uczestni-
cy projektu unijnego „EU-geniusz 
w naukowym labiryncie” wybrali 
się na wycieczkę do Centrum No-
woczesności w Toruniu. Ucznio-
wie z zaciekawieniem oglądali ko-
lejne wystawy oraz uczestniczyli 
w warsztatach, podczas których 
badali zjawiska z różnych dziedzin 
nauki i poznawali prawa przyrody. 
Tuż przed andrzejkami klasy młod-
sze wybrały się do Baju Pomor-

skiego w Toruniu na spektakl pt. 
„Gwiazdeczka”. Była to świąteczna 
opowieść dla najmłodszych, która 
okazała się doskonałym wprowa-
dzeniem w atmosferę nadchodzą-
cych świąt Bożego Narodzenia. 

W dniach 25-26 listopada 44 
uczniów z klas IV-VIII uczestni-
czyło w warsztatach ekologicznych, 
które odbyły się w Ośrodku Edu-
kacji Ekologicznej „Wilga” w Górz-
nie. Ciekawe zajęcia w terenie oraz 
w sali wykładowej uświadomiły 
wszystkim piękno otaczającego nas 
świata oraz konieczność ochro-
ny przyrody. Dziękujemy Gminie 
Czernikowo za umożliwienie na-
szym uczniom udziału w projekcie.

W dniach 1-3 grudnia na za-
proszenie Szkoły Podstawowej 
w Makowiskach oraz Stowarzysze-
nia „Razem Łatwiej” gościł artysta 
krakowskiej Piwnicy Pod Baranami 
Piotr Kuba Kubowicz. Artysta pre-
zentował fragmenty ze swojej płyty 

„Godzinki” wg Rainera Marii Rilke 
w kościele św. Bartłomieja w Czer-
nikowie. Odbyły się interesujące 
spotkania z uczniami klas 7 i 8 oraz 
dwudniowe warsztaty wokalne. 
Całe to wydarzenie było pierwszą 
częścią projektu realizowanego 
z Budżetu Obywatelskiego przy 
wsparciu Urzędu Gminy w Czerni-
kowie. Na finałowy koncert z udzia-
łem kilkudziesięcioosobowego 
chóru zapraszamy do Makowisk 
12.01.2020 r. o godzinie 10:00. 15 
lutego Urząd Gminy Czernikowo, 
Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” 
oraz Szkoła Podstawowa  w Mako-
wiskach organizują walentynkowy 
koncert zespołu „Raz Dwa Trzy”.  
Szczegóły dotyczące godziny kon-
certu, rezerwacji/zakupu biletów 
pojawią się na plakatach, stronach 
internetowych gminy , szkoły i sto-
warzyszenia w styczniu.

AL

Jesienne podróże Makowisk

Wydarzenia ze Szkoły Podstawowej 
im. Tony Halika w Osówce

Akcja Sprzątania Świata jest 
stałym punktem kalendarza 
działań w Szkole Podsta-

wowej im. Tony Halika w Osówce. 
20 września porządkowaliśmy te-
ren Osówki oraz pobliskiego lasu 
w celu utrzymania dobrego stanu 
środowiska naturalnego i zachowa-
nia czystości. 

25 września w Międzyszkolnym 
Konkursie Recytatorskim Poezji 
i Prozy Patriotycznej w SP im. Bo-
haterów Września 1939 r. w Świę-
tosławiu Bartosz Purcelewski za 
interpretację wiersza Krystyny 
Śliwińskiej „Wyklętym” zdobył 
wyróżnienie. W ramach projektu 
Nauka dla Ciebie do Zespołu Szkół 
w Działyniu dotarł Naukobus. 
Również nasi uczniowie wybrali się 
do Działynia, dzięki czemu mogli 
poznać prawa nauki poprzez samo-
dzielne eksperymentowanie. 

4 października wzięliśmy udział 
w Akcji Edukacyjnej IX Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia. 14 paź-
dziernika odbył się uroczysty apel 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
oraz obchody Święta Patrona Szko-
ły - Tony Halika. Medal Komisji 
Edukacji Narodowej otrzymały na-
uczycielki Beata Gręźlikowska i Ka-

tarzyna Kowalska, Brązowy Medal 
za Długoletnią Służbę otrzymała 
Joanna Malinowska.

21 października odbyło się ślu-
bowanie klasy I. Pierwszaki wy-
stąpiły w części artystycznej, a na-
stępnie złożyły ślubowanie i zostały 
pasowane na ucznia przez dyrek-
tora szkoły. Także w październiku 
policjantki z Komisariatu Policji 
w Dobrzejewicach przeprowadzi-
ły z uczniami pogadanki na temat 
bezpieczeństwa na drodze, zagro-
żeń internetowych, agresji i prze-
mocy wobec rówieśników, konse-
kwencji prawnych niewłaściwych 
zachowań nieletnich. 

Uczennica Lena Biernat na XVI 
Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Pa-
triotycznej „Tobie Polsko” w Zam-
ku Bierzgłowskim zdobyła 1 miej-
sce w kategorii klas IV-VI, Nagrodę 
Dyrektora Ośrodka Chopinowskie-
go w Szafarni za najlepsze wykona-
nie i interpretację pieśni, Nagrodę 
Specjalną Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego oraz Pu-
char Wójta Gminy Łubianka. Na-
tomiast na XXVII Diecezjalnym 
Festiwalu Pieśni i Piosenki Religij-
nej w Kowalewie Pomorskim zdo-
była wyróżnienie w kategorii solista 

do 12 lat. 1 grudnia Lena zdobyła 
I miejsce na Ogólnopolskim Kon-
kursie „Piosenki Jacka Cygana i nie 
tylko…” w Wąbrzeźnie.  Opieku-
nem Leny jest Anna Dzwonkow-
ska.

Uroczystą akademią uczciliśmy 
101. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Obejrze-
liśmy inscenizację przygotowaną 
przez uczniów klasy VIII oraz wy-
słuchaliśmy pieśni patriotycznych 
w wykonaniu chóru szkolnego. 19 
listopada wzięliśmy udział w co-
rocznym objeździe po Miejscach 
Pamięci Narodowej w gminie Czer-
nikowo.

Podczas V Gminnego Histo-
rycznego Turnieju Pokoleń pt ,,Był 
taki wrzesień” naszą szkołę repre-
zentowała rodzina Szymaniak, 
która zajęła II miejsce oraz rodzina 
Kutnik - zdobywcy III miejsca.

Nasza szkoła bierze udział 
w kampaniach charytatywnych 
„Świąteczne Kartki Dobroczynne” 
oraz „I Ty możesz zostać Świętym 
Mikołajem”. Bierzemy także udział 
w projektach: „EU-geniusz w na-
ukowym labiryncie", „Umiem pły-
wać”, „Szkolny Klub Sportowy”.

ŻW
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Dzieciom i nauczycielom 
w Przedszkolu Publicznym 
niepostrzeżenie minęło już 

kilka wspólnie spędzonych miesię-
cy. W pierwszych tygodniach po 
wakacjach przypominaliśmy sobie 
zasady bezpieczeństwa - nie tyl-
ko w placówce, ale i w drodze do 
przedszkola. Służyły ku temu róż-
norakie zajęcia, pogadanki, wyjścia 
na pobliskie skrzyżowania, obser-
wacje ruchu drogowego czy wizyta 
w OSP w Czernikowie. Wszystko 
po to, by nasze przedszkolaki wie-
działy, jak unikać niebezpieczeństw 
oraz jak zachować się w sytuacji, 
gdy ktoś potrzebuje pomocy. Włą-
czyliśmy się również w akcję „Roz-
błyśnij rozsądkiem – załóż odblask” 
z udziałem Policji. 

Dzieci, rodzice i pracownicy 
przedszkola chętnie niosą po-
moc biorąc udział w akcjach cha-
rytatywnych dla potrzebujących 
pomocy mieszkańców z naszej 
gminy. Z myślą o naszej wspólnej 
przyszłości promujemy postawy 
proekologiczne – zbieramy maku-
laturę i elektrośmieci. W naszym 
przedszkolnym kalendarzu imprez 
i uroczystości nie zabrakło świąt 
typowych dla przedszkolaków: Pa-
sowania na Przedszkolaka w dwóch 

najmłodszych grupach, Dnia 
Przedszkolaka, Pierwszego Dnia 
Jesieni, Dnia Chłopca, Dnia Dyni, 
Międzynarodowego Dnia Postaci 
z Bajek. Przygotowaliśmy się rów-
nież z wielkim powodzeniem do 
udziału w II Przeglądzie Talentów 
Przedszkolnych, zorganizowanych 
przez Fundację Werwa Team. 

Zachęcamy, by rodzice brali 
czynny udział w życiu przedszko-
la, zapraszając ich na zajęcia inte-
gracyjne, przedstawienia. Dzięki 
współpracy z rodzicami i środowi-
skiem lokalnym mieliśmy okazję 
brać udział w treningu piłkarskim, 

poznać dźwięki tybetańskich mis, 
zaopiekować się kurczaczkami, 
uczestniczyć w zajęciach przygoto-
wanych przez panie z Gminnej Bi-
blioteki Publicznej, zorganizować 
wycieczkę do sadu oraz świętować 
Dzień Poczty Polskiej. 

Przedszkole Publiczne w Czer-
nikowie w 30-tą rocznicę uchwa-
lenia Konwencji Praw Dziecka, 
przyłączyło się do akcji Między-
narodowy Dzień Praw Dziecka 
z UNICEF. W tym szczególnym 
dniu dzieci jednoczą się i podejmu-
ją wiele działań w imieniu swoich 
rówieśników. W myśl tej inicjaty-

wy nasze przedszkolaki przyszły do 
przedszkola ubrane na niebiesko. 
Wzięły aktywny udział w zajęciach 
poświęconym prawom dziecka. 
Dowiedziały się nie tylko o tym ja-
kie mają prawa, ale również wiedzą, 
do kogo mogą zwrócić się o pomoc, 
gdy ktoś te prawa naruszy. Podsu-
mowaniem całej inicjatywy był 
marsz praw dziecka. Przedszkolaki 
wraz z akcentami niebieskiego ko-
loru - balonami, wstążkami i opa-
skami wyruszyły w przemarsz po 
ulicach Czernikowa, aż do Urzędu 
Gminy, gdzie w obecności wójta 
i pracowników głosiły hasło: „Dzie-

ci mają swoje prawa, niech każdy 
się dowie, bo dziecko to także czło-
wiek”.

Za nami słodka wycieczka do 
Manufaktury Cukierków, artystycz-
ne przeżycia w Baju Pomorskim 
i żniwa dyniowe w Gospodarstwie 
Agroturystycznym „Babaluda”. Li-
stopad ze względu na przypadające 
święta był okazją do poznania hi-
storii – najpierw naszej małej oj-
czyzny, kiedy odwiedzaliśmy groby, 
a następnie dziejów Polski. Najstar-
sze przedszkolaki zaprezentowały 
w auli Szkoły Muzycznej oraz w ko-
ściele parafialnym w Czernikowie 
program artystyczny poświęcony 
101. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Ponadto 
w przedszkolu odbywają się comie-
sięczne koncerty filharmonii oraz 
zajęcia z dogoterapii. Poznajemy 
język angielski, dbamy o kondy-
cję na zajęciach tanecznych, a na 
logopedii odbywa się „gimnasty-
ka buzi i języka”. Nasza placówka 
ogłosiła konkurs na nazwę i logo 
przedszkola. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za złożenie prac 
konkursowych, wynik poznacie 
Państwo wkrótce! 

KR

Przedszkole publiczne podróżnicze i ekologiczne

Przedszkolaki z Osówki 2 
września dzielnie rozpoczę-
ły nowy rok szkolny. I choć 

niektórym łezka zakręciła się w oku 
przy pierwszym rozstaniu z mamą 
i tatą, to nikt już o tym nie pamięta. 
Każdego dnia nowe przygody szyb-
ko wprowadzały dzieci w przed-
szkolny świat zabawy i nauki. Wrze-
sień minął tak szybko, że aż trudno 
nam uwierzyć, że już się skończył. 
A wrażeń nie brakowało….

20 września nasze przedszkolaki 
w atmosferze emocjonalnego za-
angażowania uczestniczyły w akcji 
„Sprzątania świata” i oczyszcza-
ły z odpadów najbliższą okolicę 
przedszkola. Dzieci były pełne en-
tuzjazmu, prześcigały się w nosze-
niu worków. „Uzbrojone” w ręka-
wice ochronne i plastikowe worki 
na odpady przemierzały znajomy 
teren. 

Obchodzony 24 września 

„Dzień grzyba” był doskonałą oka-
zją, aby przedszkolaki  wybrały się 
na wycieczkę na grzybobranie. Wy-
prawa do lasu okazała się ciekawym 
doświadczeniem dla najmłodszych. 

Nauczyliśmy się właściwego zacho-
wania w lesie, poznaliśmy wiele ro-
ślin i drzew. Panie nauczyły dzieci 
rozpoznawać grzyby jadalne. Z wy-
cieczki wróciliśmy radośni, wypo-

częci, dotlenieni świeżym powie-
trzem i z koszykiem pełnym darów 
lasu.

Wrzesień zakończył się szcze-
gólnym dniem dla części naszych 

grup przedszkolnych. Chodzi 
o chłopców i ich święto. Wszystkie 
dziewczynki wraz z paniami wspa-
niale zaśpiewały chłopakom „Sto 
lat!”, złożyły życzenia i wręczyły 
małe upominki. 

Jesień to kolorowa i wyjątkowa 
pora roku, obfitująca w ciekawe 
zajęcia. Tematyka jesienna jest bli-
ska przedszkolakom. To pora roku, 
która inspiruje i wyzwala kreatyw-
ność. Bogactwo darów przyrody 
pozwala na twórcze działanie, któ-
rego wynikiem są wyjątkowe prace 
plastyczne. Przedszkolaki stwo-
rzyły w swoich salach piękne ką-
ciki przyrody, a dary, jakie w nich 
zgromadziły, wykorzystują każdego 
dnia na zajęciach. 

Dzieci bardzo polubiły jesień 
i jej skarby, ale z niecierpliwością 
czekają na kolejną porę roku i zwią-
zane z nią niespodzianki.

JA

Przedszkolna jesień w Osówce

Pod koniec listopada rozegra-
ny został ostatni mecz rundy 
jesiennej w toruńskiej A-kla-

sie. Victoria Czernikowo na pół-
metku rywalizacji prowadzi w ta-
beli z dwupunktową przewagą nad 
Victorią Lisewo oraz Wojownikiem 
Wabcz. 

Zespół w 12 kolejkach zgroma-
dził 26 punktów, notując 8 zwy-
cięstw, 2 remisy i 2 porażki. Naj-
bardziej cieszy chyba przekonująca, 
wyjazdowa wygrana z Błękitnymi 
Powiesk i odwrócenie losów me-
czów z Victorią Lisewo i Pogromem 
Zbójno. Szczególnie żal punktów 
straconych w Grudziądzu, jednak 

końcowy efekt jest co najmniej sa-
tysfakcjonujący.

Sukces drużyny nie byłby moż-
liwy, gdyby nie wsparcie sponso-
rów. Victoria pragnie podziękować 
wszystkim, którzy dokładają cegieł-
kę do tego, aby zespół awansował 
do klasy okręgowej. Szczególne 
podziękowania należą się Jerzemu 
Zglinickiemu, USM Czernikowo, 
Rafpol, władzom samorządowym 
gminy Czernikowo i Danucie Chy-
lickiej.

Zespół serdecznie zaprasza 
wszystkich rodziców do zapozna-
nia się z ofertą Akademii Młodego 
Piłkarza Czernikowo.

Victoria w fotelu lidera A-klasy
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Początek roku szkolnego 
2019/2020 w Szkole Muzycz-
nej I stopnia w Czernikowie 

rozpoczęto bardzo pracowicie, 
szkoląc warsztat pracy oraz szlifu-
jąc nabyte umiejętności podczas 
warsztatów metodycznych dla 
uczniów. W szkole zagościli muzy-
cy pracujący na co dzień w innych 
Szkołach Muzycznych oraz Orkie-
strach Symfonicznych.

16 października odbyły się 
warsztaty dla klas instrumentów 
dętych, prowadzone przez Mate-

usza Szwankowskiego – muzyka 
Toruńskiej Orkiestry Symfonicz-
nej. Dzieci miały okazję zapoznać 
się z nowymi dla nich rodzajami 
klarnetów: basowym i klarnetem 
Es. Na otwarcie warsztatów od-
był się krótki koncert połączony 
z prezentacją wyżej wymienio-
nych instrumentów w wykonaniu 
Mateusza Szwankowskiego i Ewy 
Zwolińskiej – nauczyciela klasy 
klarnetu. Tematem przewodnim 
warsztatów były zagadnienia doty-
czące prawidłowego oddechu prze-

ponowo - żebrowego oraz prawi-
dłowego odczytywania artykulacji 
w utworach. W warsztatach czynny 
udział brali uczniowie wszystkich 
klas instrumentów dętych naszej 
szkoły, prezentując kolejno przygo-
towane przez siebie utwory.

21 listopada odbyły się warsz-
taty dla klasy fletu. Prowadziła je 
Monika Nowacka-Sekuła – muzyk 
Toruńskiej Orkiestry Symfonicz-
nej, nauczyciel w Szkole Muzycz-
nej I stopnia w Chełmży. Warsztaty 
odbywały się w formie zajęć indy-

widualnych, które opierały się na 
ćwiczeniach oddechowych, arty-
kulacyjnych oraz pracy nad intona-
cją. Dzieci pracowały również nad 
interpretacją wybranych utworów. 
Wszelkie uwagi prowadzącej zosta-
ły przyjęte z entuzjazmem i na pew-
no pomogą w dalszej nauce gry na 
instrumencie.

W październiku oraz listopa-
dzie odbywały się w naszej szkole 
koncerty uczniów, którzy w tym 
roku szkolnym będą uczestniczyć 
w przesłuchaniach Centrum Edu-

kacji Artystycznej. 
Są to coroczne przesłuchania, 

w których udział biorą ucznio-
wie wszystkich specjalności z klas 
IV C4 i VI C6. Koncerty mają na 
celu opanowanie tremy oraz przy-
gotowanie uczniów na czekające 
ich wyzwanie. Także nasza kadra 
pedagogiczna nieustannie posze-
rza swoją wiedzę biorąc udział 
w organizowanych warsztatach 
oraz kursach. Nabyte umiejętności 
pomagają w pracy z uczniami oraz 
pomagają w lepszym rozwiązywa-
niu napotkanych problemów na 
każdym etapie edukacji.

W dniach 13-14 listopada 
w PZSM w Bydgoszczy odbyły się 
Regionalne Warsztaty Kadry Kie-
rowniczej. Udział w tym wydarze-
niu wziął dyrektor Jan Miś oraz kie-
rownicy sekcji Monika Dunajska 
i Robert Józefowicz. Warsztaty do-
tyczyły rozwiązywania konfliktów 
oraz prowadzeniu mediacji, a także 
przedstawiały procedury postępo-
wania z dziećmi doświadczającymi 
trudności emocjonalnych i rozwo-
jowych. 

Dzień Edukacji Muzycznej, 
organizowany przez Polskie Wy-
dawnictwo Muzyczne, to cykliczne 
wydarzenie dedykowane nauczy-
cielom i bibliotekarzom szkół mu-
zycznych wszystkich stopni oraz 
dyrygentom chórów szkolnych 
z całej Polski. 19 listopada w Ze-
spole Szkół Muzycznych im. Ka-
rola Szymanowskiego w Toruniu, 
współorganizatora wydarzenia, 
odbyła się kolejna, 16. edycja wy-
darzenia. W programie wydarzenia 
znalazły się lekcje pokazowe oraz 
wykłady dotyczące teorii muzyki, 
emisji głosu, aparatu gry i metody-
ki gry na różnych instrumentach: 
skrzypcach, altówce, wiolonczeli, 
kontrabasie, flecie, klarnecie, akor-
deonie i fortepianie.  Jedną z takich 
lekcji poprowadził nauczyciel klasy 
fortepianu z naszej szkoły Kamil 
Węgorek. Całe wydarzenie uświet-
nił koncert Wojskowej Orkiestry 
z Torunia.

JM

Warsztaty, koncerty, wykłady

Nasze lasy atakuje półpaso-
żyt. Roślina, która czerpie 
soki z drzew. Niby fajna. 

Fajne białe kulki ma. Ale w sprzy-
jających warunkach i zabić drzewo 
potrafi.

Jemioła to zielony, kulisty krzew, 
który rośnie na drzewach. Tradycyj-
nie kojarzy się z wieszaną pod sufi-
tem ozdobą świąteczną, pod którą 
tradycyjne „wypada” się pocało-
wać. Dawniej wierzono, że jemioła 
ochroni dom przed złymi mocami, 
zapobiega nieszczęściom, a spro-
wadza powodzenie i bogactwo. 
Wykorzystuje się ją w ziołolecznic-
twie. Preparaty z jemioły można 
tradycyjnie stosować w leczeniu 
nadciśnienia i miażdżycy, a także 
przy dolegliwościach wywołanych 
menopauzą. Jej właściwości leczni-
cze i występowanie jako pierwszy 
opisał Teofrast, uczeń Arystotelesa. 
Podejrzewano ją o szczególne wła-
ściwości we wspomaganiu płod-
ności.... W końcu owocuje nawet 

zimą!
Owocuje, bo z niej niezła pi-

jawka. Czerpie siłę z rośliny ży-
wicielskiej. Pobiera od niej wodę 
i substancje mineralne. Sama może 
fotosyntetyzować, ale i tak pobiera 
również związki odżywcze od ro-
śliny-gospodarza. Najczęściej wi-
dywana jest na topolach. Niestety 
coraz częściej „rośnie” już na sośnie 
- w lasach niedaleko Włocławka, 
m.in. w Leśnictwie Łochocin. Tu-
tejszy leśniczy, po pierwszych spo-
strzeżeniach, nie krył uciechy… 
w końcu można całować do woli. 
Sielanka trwała jednak krótko. 
Szybko okazało się, że podstępem 
wkradł się do lasu, cichy, powolny 
zabójca. Kolejny pretendent do le-
śnego Oskara w roli czarnego cha-
rakteru. 

Kto jej pomaga? W szajce zmó-
wione są z nią ptaki. To one, żywiąc 
się owocami, roznoszą nasiona, 
czyszcząc dzioby z kleistej substan-
cji o kolejne konary czy wydalając 

z odchodami. A że zimą pożywie-
nia mniej, to ta miękka, galaretowa-
ta część białego owocu jemioły jest 
dla ptaków niczym dla nas kawior. 

Nasionka jemioły mają właści-
wości rozmiękczające korę, dlatego 
wytarte z dzioba mogą się w niej za-
gnieździć. Kiełkują w maju. Roślina 
wbija się ssawkami, potem wytwa-
rza korzenie i w ten sposób korzy-
sta do woli z soków drzewa. Samo 
usunięcie jemioły nic nie daje, póki 
nie zrobi się głębszego „łyżeczko-
wania”. 

Wszystko nabiera rumieńców, 
gdy drzewo jest już osłabione z in-
nych przyczyn. Na przykład kilku-
letnią suszą czy żerem larw owa-
dów. Wtedy, z takimi „pasażerami 
na gapę”, po prostu powoli zamiera. 
Wszystko ze sobą powiązane. Bo 
„dobrostan drzew” to odporność 
na zagrożenia, stresy, przeciwno-
ści losu. Jakie ludzkie. Te drzewa. 
Prawda?

PRZ

Zmasowany atak jemioły!



Początki maja, lipca i września były w tym roku okazją dla młodych wędkarzy na zdobycie punktów do kla-
syfikacji wyłaniającej najlepszego gminnego wędkarza w wieku juniorskim w sezonie 2019. Każda z trzech 
spławikowych potyczek miała innego triumfatora, a że dla Michała Kozłowskiego i Kacpra Falgowskiego 

zwycięskie zawody były jedynymi, w których wzięli udział, najlepszy w końcowej klasyfikacji generalnej okazał 
się wędkarski „książę lipca” – Michał Lewandowski. Drugie miejsce zajął Kacper Jabłoński, natomiast trzecie – 
Krystian Lewandowski.

Lp. Nazwisko i imię I Zawody II Zawody III Zawody Razem
1. Michał Lewandowski 50 100 32 182
2. Kacper Jabłoński 32 80 24 136
3. Krystian Lewandowski 36 29 60 125
4. Adrian Górczyński 10 22 80 112
5. Filip Prażniewski 80 - 24 104
6. Błażej Maćkiewicz 24 60 18 102
7. Hubert Grąbczewski 60 40 - 100
8. Kacper Falgowski 100 - - 100
9. Michał Kozłowski - - 100 100
10. Oskar Bielski 20 29 40 89

Lp. Nazwisko i imię I Zawody II Zawody III Zawody Razem
1. Gajewski Marian 50 100 60 210
2. Popławski Jarosław 80 50 80 210
3. Kozłowski Marcin 60 40 100 200
4. Popławski Dariusz 100 45 50 195
5. Sobociński Andrzej 36 80 40 156
6. Podlaszewski Norbert 45 32 36 113

Organizatorem cyklu było, przy wsparciu Gminy Czernikowo, Stowarzyszenie Wędkarsko-Ekologiczne „Złoty 
Karaś”.

W kategorii seniorów rozegrano trzy zawody spinningowe oraz sześć zawodów spławikowo-gruntowych. 
Zwycięstwa w klasyfikacji końcowej zanotowali Marian Gajewski oraz Jan Zdzisław Kwiatkowski.

Sezon spiningowy

Sezon spławik - grunt 

Lp. Nazwisko i imię I Zawody II Zawody III Zawody IV Zawody V Zawody VI Zawody Razem

1. Jan Kwiatkowski 50 80 100 50 45 100 425
2. Jarosław Popławski 45 50 80 45 100 22 342
3. Andrzej Laskowski 26 40 45 80 50 80 321
4. Dariusz Popławski 80 60 50 40 40 40 310
5. Adrian Podlaszewski 32 100 60 - 80 12 284

Podsumowanie sezonu 
wędkarskiego

PP, ZK

Od 2016 roku rywalizacja 
o zwycięstwo w Lidze Po-
kera Sportowego wraz z do-

mykaniem kolejnych turniejów li-
gowych sprowadzała się do pytania: 
czy Adrianowi Szatkowskiemu uda 
się wyprzedzić Przemysława Puje-
ra. Z siedmiu ostatnich edycji ten 
drugi nie triumfował tylko w 2016 
roku, kiedy wyprzedził go właśnie 
Adrian.

Na ostatnią kolejkę przed za-
kończeniem karcianych zmagań 
Szalkowski posiadał dwupunktową 
przewagę nad Pujerem, co ozna-
czało, że po triumf sięgnie ten, kto 
wyprzedzi konkurenta w wymaga-
jącej wyjątkowej wszechstronności 
odmianie Dealer’s Choice. Obaj 

faworyci awansowali do najlepszej 
trójki turnieju. Ostatecznie Ad-
rian był trzeci, Przemek – drugi, 
a pogodziła ich Danuta Chylicka. 
W rezultacie Przemysław Pujer 
znów obronił ligowy tytuł, a Adrian 
Szalkowski po raz trzeci z rzędu za-
dowolić się musiał miejscem dru-
gim. Trzecią lokatę w ostatecznym 
rozrachunku niespodziewanie zajął 
słynący z agresywnej gry Sebastian 
Paradowski. Raz jeszcze jednak 
stonowany i rozważny styl, repre-
zentowany przez czołową dwójkę, 
zaakcentował swoją wyższość nad 
brawurą i ryzykanctwem, usku-
tecznianym przez zdecydowaną 
większość czernikowskiej, pokero-
wej braci.

Czołówka klasyfikacji końcowej przedstawia się następująco:

Lp. Nazwisko i imię Wynik
1. PUJER Przemysław 279
2. SZALKOWSKI Adrian 278
3. PARADOWSKI Sebastian 248
4. CHYLICKA Danuta 236
5. RACINIEWSKI Mirosław 217
6. WIŚNIEWSKI Łukasz 204
7. SADOWSKI Karol 204
8. ORCZYKOWSKI Sebastian 190
9. LORENC Jarosław 181
10. FURMAŃSKI Jakub 105
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