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AKTUALNOŚCI
Rada Gminy udzieliła
Wójtowi absolutorium
za 2008 r.
Sesja Rady Gminy w Czernikowie, która odby∏a
si´ 28 kwietnia 2009 r. poÊwiecona by∏a m.in. sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
z wykonania bud˝etu za 2008 r. oraz udzielenia Wójtowi absolutorium. Przed g∏osowaniem w tej sprawie Radni zapoznali si´ z uchwa∏à sk∏adu orzekajàcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, która pozytywnie zaopiniowa∏a sprawozdanie
z wykonania bud˝etu. W oparciu o ustalenia zawarte w tym dokumencie Komisja Rewizyjna Rady
Gminy w Czernikowie wnioskowa∏a o udzielenie

Finansowe
podsumowanie 2008 r.
Sprawozdanie z wykonania bud˝etu to dokument, który przygotowujà corocznie referaty czy
wydzia∏y finansowe wszystkich jednostek samorzàdu terytorialnego. Wskazuje si´ w nich w jakim zakresie zosta∏ zrealizowany oraz wymienia
najwi´ksze operacje finansowe. Ze sprawozdania
sporzàdzonego w Urz´dzie Gminy w Czernikowie
wynika, ˝e bud˝et gminy po stronie dochodów
wyniós∏ 22.791.735 z∏, a po stronie wydatków 22.285.752 z∏. Powsta∏a nadwy˝ka przeznaczona zosta∏a na sp∏at´ zobowiàzaƒ. W trakcie roku planowane dochody zwi´kszy∏y si´ o 12,5% tj.
o kwot´ 2.528.445 z∏.
Po stronie wp∏ywów najwi´kszà pozycjà by∏y
oczywiÊcie dotacje i subwencje otrzymane z bud˝etu
paƒstwa,
które
wynosi∏y
∏àcznie 11.468.709 z∏. w tym subwencja oÊwiatowa 7.346.620 z∏. i subwencja równowa˝à-

Rok 2 0 0 8 o c z a m i W ó j t a
Podsumowujàc rok 2008 nale˝y stwierdziç, ˝e by∏
on dla gminy Czernikowo dobrym rokiem. Zakoƒczono pomyÊlnie wiele inwestycji i spraw zwiàzanych z bie˝àcà dzia∏alnoÊcià gminy (zasi∏ki rodzinne, fundusz alimentacyjny, protoko∏y suszowe
i wyp∏ata zasi∏ków suszowych, itp.)
W 2008 zakoƒczono przebudow´ drogi krajowej
nr 10. Przez wiele lat ta inwestycja budzi∏a sporo
emocji, rozmów, obszernej korespondencji, wymiany pism, protoko∏ów. Po wielu trudach uda∏o si´
osiàgnàç prawie wszystko co chcieliÊmy:
– jest po∏o˝ony chodnik w Czernikówku- b´dzie
wykonany dalej do granicy gminy, projekt jest z∏o-

Wójtowi absolutorium z wykonania bud˝etu. Sk∏ad
orzekajàcy Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniowa∏ ten wniosek. Radni po zapoznaniu si´ z w/w opiniami jednog∏oÊnie podj´li
uchwa∏´ o przyj´ciu sprawozdania z wykonania
bud˝etu i udzielili Wójtowi Gminy Czernikowo absolutorium za 2008 r.
Po otrzymaniu absolutorium Wójt podzi´kowa∏
Radnym za pozytywnà ocen´ jego pracy i podkreÊli∏, ˝e Gmina Czernikowo rozwija si´ tak dobrze
m.in. dzi´ki dobrej wspó∏pracy Wójta z radà gminy.
Zapewni∏ jednoczeÊnie, ˝e nadal b´dzie czyni∏ starania aby jak najbardziej efektywnie konstruowaç
i wykonywaç bud˝et gminy, który zamierza w najwi´kszym zakresie wspieraç Êrodkami zewn´trznymi.

ca 3.965.053 z∏. Kolejnà co do wielkoÊci pozycjà by∏y Êrodki na pomoc spo∏ecznà, w tym na zasi∏ki,
na które otrzymaliÊmy 4.066.504 z∏. Du˝à cz´Êç
wp∏ywów do bud˝etu stanowi∏y wszelkiego rodzaju podatki, które ∏àcznie zasili∏y bud˝et kwotà 3.952.892 z∏.
Po stronie wydatków najwi´kszà pozycjà by∏a
oÊwiata i wychowanie, która wynios∏a ∏àcznie
na wszystkie zadania z tym zwiàzane 9.053.022 z∏.
Nast´pne w kolejnoÊci znajdowa∏y si´ nak∏ady
na
pomoc
spo∏ecznà,
które
poch∏on´∏y 4.364.201 z∏. Bardzo du˝a iloÊç Êrodków finansowych zosta∏a przeznaczona na zadania inwestycyjne. ¸àcznie w 2009 r. wydaliÊmy na ten
cel 4.157.367 z∏.
Jednym z elementów bud˝etu jest plan finansowy Gminnego Zak∏adu Komunalnego. W przypadku tego podmiotu zarówno przychody jak
i wydatki zamkn´∏y si´ kwotà 1.547.965 z∏.
Szczegó∏owe sprawozdanie z wykonana bud˝etu
zosta∏o zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernikowo.
˝ony w GDDKiA w Bydgoszczy, czeka na gmin´
Obrowo. Koszt gminy to 40 tys. za projekt ca∏ego
chodnika.
– sà chodniki na ulicy Toruƒskiej, na ∏uku w stron´ Torunia z dodatkowym przejÊciem dla pieszych
oraz w kierunku Lipna po lewej stronie.
– b´dzie chodnik na ulicy Toruƒskiej- od przedszkola do Paƒstwa Dàbrowskich.
– wykonano dodatkowe wjazdy do posesji.
– poszerzono równie˝ wiele wjazdów.
– powsta∏ dodatkowy chodnik na ulicy 3 Maja.
– do koƒca roku 2008 GDDKiA p∏aci∏a za zu˝yty
pràd przez nowe lampy (124 szt.) na zmodernizowanym odcinku.
– pozyskaliÊmy du˝o frezu, z którego utwardzono
prawie 3 km dróg.
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– odzyskaliÊmy kilkaset m2. kostki chodnikowej
i parkingowej, rozbieranych odcinków.
By∏o to mo˝liwe dzi´ki bardzo dobrej wspó∏pracy
z kierownictwem firmy wykonawczej. OczywiÊcie
z przebudowà drogi pojawi∏y si´ te˝ utrudnienia
w swobodnym poruszaniu si´, zablokowanie wjazdu do szko∏y podstawowej, wyjazdu na Toruƒ z ulicy Szkolnej, zbyt wàskie drogi serwisowe oraz ich
wykonanie z polbruku i wiele innych.
W roku 2008 odby∏o si´ wiele udanych imprez
okolicznoÊciowych i sportowych (m.in. do˝ynki
gminne, dzieƒ stra˝aka, cykl zawodów w´dkarskich tak˝e dla dzieci, nadanie imienia i sztandaru
dla Zespo∏u Szkó∏ w Czernikowie, czy po˝egnanie
wieloletniego proboszcza Mazowsza ks. Jana Markiewicza).
Sporzàdzono 349 protoko∏ów strat. Wyp∏acono zasi∏ki suszowe za prawie 300 tys. z∏. Pozyskano
znaczne Êrodki na ró˝ne zadania m.in. na.:
– modernizacj´ dróg - 422.600 z∏,
– modernizacj´ sieci wodno-kanalizacyjnej- 1227.798 z∏,
– zasi∏ki suszowe - 287.000 z∏,
– zaj´cia pozalekcyjne w szko∏ach - 125.340 z∏,
udzia∏ gminy - 54.305 z∏,
– projekt „Uczeƒ na wsi”- ok. 100 tys. z∏,
– projekt pobudzajàcy aktywnoÊç bezrobotnych- 104.600 z∏,
– dwie wioski internetowe w Steklinie i Czernikowie, pozyskaliÊmy sprz´t komputerowy i bezp∏atny dost´p do internetu.
– nowy gimbus Kapena o wartoÊci 360 tys. z∏ oraz
dwa u˝ywane samochody Fiat Bravo i terenowy
Honker.
– poprzez dofinansowanie w kwocie 50 tys. z∏ pozyskaliÊmy dla policji w Czernikowie bardzo nowoczesny samochód wart ponad 160 tys. z∏.
– otrzymaliÊmy dofinansowanie 25 tys. z∏ na zakup sprz´tu ratownictwa drogowego wartego 65
tys. z∏,
– dofinansowanie wykonania sto∏ówki w szkole
w Mazowszu kwota 22 100 z∏,
– dotacja z PFOS w Toruniu na skwerek w kwocie 75 tys. z∏,
– wymian´ okien w szkole w Makowiskach z ministerstwa 11 763 z∏,
Przeprowadzono w 2008 roku szereg inwestycji
wa˝nych dla mieszkaƒców gminy za Êrodki w∏asne
i pozyskane. Bardzo wa˝ne dla w∏adz samorzàdowych ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo sà drogi
i chodniki, na które przeznaczono ∏àcznie prawie 2
mln z∏. Na modernizacj´ dróg wydano prawie 1 431
tys. z∏. Za te pieniàdze wykonano ponad 9 km dróg.
Nawierzchni´ asfaltowà po∏o˝ono na drogach Czernikówko Wa∏y 730mb, Wygoda-Witowà˝ 1410 mb.
Wykonano powierzchniowe utwardzenie poprzez 3
krotne wg∏´bne bitumowanie na drogach Witowà˝Rudno 1245 mb, Kijaszkowo 1000 mb. Z pozyskanego odp∏atnie frezu wykonaliÊmy równie˝ drogi
na Szkleƒcu 2200 mb i Mazowszu Parcelach
za cmentarzem 370 mb. Kamieƒ wapienny lub
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mielony gruz u∏o˝ono w Mazowszu Parcelach 1815
mb i Zimnym Zdroju 550 mb.
Aby u∏atwiç przejazd dla ruchu lokalnego w czasie remontu mostu w Kijaszkowie, zorganizowaliÊmy krótszy objazd drogà gminnà. Gmina wysypa∏a t∏uczeƒ, ˝u˝el, pracowa∏y koparka i równiarka.
PZD do∏o˝y∏ 5 kursów ˝u˝la.
Gmina w skromnej kwocie 25 tys. z∏ partycypowa∏a w przebudowie mostu w Kijaszkowie.
Wykonano te˝ sporo chodników za kwot´ 156 tys.
z∏ z bud˝etu gminy oraz na ulic´ Targowà powiat
do∏o˝y∏ 50 tys. z∏. Na ulicy Targowej u∏o˝ono 1200 m2, na Kwiatowej 610 m2, w Mazowszu 240 m2 chodnika.
Wybudowano te˝ parking przy ulicy Góry wspólnie z Paƒstwem M. M. Gerc (250 m2). Zbudowano
te˝ z polbruku i trelinki drogi w Mazowszu (SP) 280
m2., w Czernikowie - ulic´ Gimnazjalnà 100 m2,
przy szkole 230 m2.
Wykonano te˝ w zesz∏ym roku ciàgi spacerowe
z polbruku na skwerku po by∏ym targowisku
za kwot´ prawie 172 tys. z∏. Poza tym na utrzymanie bie˝àcych dróg wydano z bud˝etu Zak∏adu Komunalnego 249 tys. z∏ oraz 50 tys. z∏ na remont hydroforni w Osówce. Za∏o˝ono 9 nowych lamp (4 ul.
S∏owackiego i 5 ul. Kolejowa) za kwot´ prawie 30
tys. z∏.
Urzàdzenie boisk sportowych w Czernikowie
i Steklinie kosztowa∏o 70 tys. z∏.
Zap∏aciliÊmy w zesz∏ym roku reszt´ kwoty
tj. 2 182 tys. z∏. za prace wykonane w 2007 roku dotyczàce modernizacji sieci wodociàgowo-kanalizacyjnej. Przeprowadzono w 2008 roku te˝ sporo remontów w ró˝nych obiektach, w samych szko∏ach
i przedszkolu na sum´ ponad 400 tys. z∏. Najwi´cej
wydano w szkole podstawowej w Mazowszu bo 150
tys. z∏. Utworzono w tej szkole punkt wydawania
ciep∏ych posi∏ków oraz adaptowano pomieszczenia
piwniczne.
Powsta∏ nowoczesny Punkt Obs∏ugi Bezrobotnych z szerszymi kompetencjami, oprócz rejestracji i wyp∏aty zasi∏ków, znajduje si´ równie˝ poÊrednictwo pracy i doradztwo zawodowe. Gmina odzyska∏a pomieszczenie, nie ponosi kosztów ogrzewania i oÊwietlenia. ZyskaliÊmy te˝ 700 z∏ miesi´cznie
za dzier˝aw´.
W gminie na robotach publicznych pracowa∏y
Êrednio rocznie 53 osoby. Na ich wynagrodzenie
wydano ponad 767 tys. z∏. Tak ogromnej liczby
osób nie przyjmowa∏a do prac ˝adna okoliczna
gmina. Ponadto w 2009 roku pracowa∏o te˝ kilkudziesi´ciu sta˝ystów.
Dzi´kuj´ radnym, so∏tysom, za bardzo dobrà
wspó∏prac´, za zrozumienie, za cenne uwagi, propozycje, porady. Kierownikom jednostek organizacyjnych i wszystkim pracownikom gminy za ci´˝kà prac´ na rzecz naszej spo∏ecznoÊci.
Dzi´kuj´ wszystkim mieszkaƒcom naszej gminy
za pomoc i zrozumienie dla dzia∏aƒ w∏adz samorzàdowych w 2008 roku.
Zdzis∏aw Gawroƒski
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Inwestycje drogowe

Dobry stan dróg, to wa˝ny element infrastruktury technicznej ka˝dej jednostki samorzàdu terytorialnego. W celu usprawnienia
komunikacji w naszej gminie, w ostatnim
czasie zrealizowanych zosta∏o kilka inwestycji drogowych. W dniu 30 czerwca br. nastàpi∏
odbiór odcinków drogowych, których przebudowa zosta∏a w ca∏oÊci sfinansowana ze Êrodków w∏asnych gminy. Wykonawcà przedsi´wzi´cia by∏o Przedsi´biorstwo Robót Drogowych z Lipna. W ramach zadania dokonano
nast´pujàce prace:
– wyremontowano i odnowiono nawierzchnie dróg Kijaszkowo – Rembiocha, Witowà˝
– Szkleniec – Steklin oraz Mazowsze – Âwi´tos∏aw, poprzez podwójne wg∏´bne bitumowanie frezu asfaltowego;
– na drodze w miejscowoÊci Mazowsze Parcele wykonano nawierzchni´ bitumicznà
na pod∏o˝u kamiennym;
– odnowiono nawierzchni´ dojazdowà oraz
plac manewrowy przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie. WartoÊç
wykonanych robót to ponad 550 tys. z∏, a ca∏kowita d∏ugoÊç zmodernizowanych odcinków
drogowych wynios∏a ponad 5 km.

Najwa˝niejszà inwestycjà drogowà, której
realizacja rozpocz´∏a si´ 1 lipca br. jest „Przebudowa drogi gminnej Makowiska – Kie∏piny
od drogi pow. nr 2047C do granicy gm. Kikó∏
w Suminie o d∏. 2.713,03m”. Wspomniana inwestycja b´dzie kosztowa∏a blisko 1.600 tys.
z∏, a na jej realizacj´ Gmina Czernikowo
otrzyma dotacj´ w wysokoÊci prawie 500 tys.
z∏, pochodzàcà ze Êrodków unijnych, przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, dzia∏anie 1.1 Infrastruktura drogowa.
Wsparcie finansowe jest wynikiem z∏o˝enia
do Urz´du Marsza∏kowskiego w Toruniu
wniosku o dofinansowanie zadania, co mia∏o
miejsce w ubieg∏ym roku. Po dokonaniu oceny formalnej, a nast´pnie merytorycznej, nasza aplikacja otrzyma∏a akceptacj´ Zarzàdu
Województwa i promes´ pomocy finansowej.
W chwili obecnej jesteÊmy na etapie przygotowaƒ do podpisania umowy z w/w urz´dem.
Inwestycja polega na utworzeniu nawierzchni
asfaltowej na odcinku o d∏ugoÊci 2,7 km. Jej
realizacja zakoƒczy si´ w III kwartale br.
D. Â.

Oczyszczalnie
przyzagrodowe
– ciąg dalszy

nicznie. Informacja o spotkaniu wraz z projektem umowy zamieszczona by∏a na stronie
internetowej gminy.
Podstawowym warunkiem zawarcia umowy
by∏o wp∏acenie przez zainteresowanego
do dnia 25.06.2009 r. pierwszej raty, w wysokoÊci 1000 z∏, która b´dzie przeznaczona na wykonanie podk∏adów geodezyjnych i projektu.
Wp∏ata drugiej raty w wysokoÊci 1.000 z∏. nastàpi po zakoƒczeniu budowy, w terminie 14
dni od dnia odbioru inwestycji. W przypadku
gdy jednostkowy koszt budowy przydomowej
oczyszczalni Êcieków przekroczy 10.000 z∏.,
osoba u której powstanie to urzàdzenie, zobowiàzana b´dzie dodatkowo do pokrycia 30%
ró˝nicy, pomi´dzy kwotà planowanà, a kosztem faktycznym. Dop∏ata powinna zostaç dokonana wraz z drugà ratà.
Warunkiem realizacji ca∏ego przedsi´wzi´cia
jest otrzymanie w 2010 r. po˝yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
M. R. D. Â.

Gmina Czernikowo po raz kolejny przygotowuje si´ do budowy przydomowych oczyszczalni Êcieków. Na rok 2010 zaplanowano wybudowanie 94 urzàdzeƒ tego typu. Informacje
o zamiarze budowy Wójt Gminy przekaza∏
radnym i so∏tysom na sesji Rady Gminy
w
dniu
05.06.2009
r.,
Nast´pnie
w dniu 12.06.2009 r., w sali posiedzeƒ Urz´du
Gminy odby∏o si´ spotkanie z mieszkaƒcami
gminy, zainteresowanymi budowà przydomowych oczyszczalni Êcieków. Podczas zebrania
Wójt poinformowa∏ o warunkach przystàpienia do planowanego przedsi´wzi´cia. O spotkaniu mieszkaƒcy gminy zostali powiadomieni okólnikami wys∏anymi do so∏tysów,
a osoby wpisane na list´ ch´tnych, którzy nie
zakwalifikowali si´ do dofinansowania budowy oczyszczalni w latach ubieg∏ych – telefo-
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Park 700-lecia Czernikowa
W dniu 30 czerwca br., po uroczystej sesji Rady
Gminy w Czernikowie, mia∏o miejsce oficjalne
otwarcie miejsca rekreacji i wypoczynku, czyli
tzw. „Parku 700 – lecia Czernikowa”. Ods∏oni´cia pamiàtkowej tablicy dokonali Starosta Toruƒski Miros∏aw Graczyk oraz Wójt Gminy Czernikowo – Zdzis∏aw Gawroƒski. Nast´pnie ks.
proboszcz Piotr Sio∏kowski poÊwi´ci∏ tablic´,
pomnik oraz ca∏y przyleg∏y teren.
Jak sama nazwa wskazuje obiekt powsta∏
z okazji tegorocznej 700 rocznicy powstania
Czernikowa i stanowi jeden z elementów obchodów tej˝e uroczystoÊci. Prace na skwerku rozpocz´∏y si´ ju˝ w roku ubieg∏ym, kiedy to zosta∏y
u∏o˝one chodniki, powsta∏y punkty oÊwietleniowe oraz mostek. Od kwietnia do czerwca tego
roku by∏a realizowana dalsza cz´Êç inwestycji,
polegajàca na zagospodarowaniu parku w roÊlinnoÊç ozdobnà. Zgodnie z projektem posadzono kilka tysi´cy rozmaitych krzewów, kilkaset drzew oraz utworzono ponad 3.000 m2 trawników i rabat kwiatowych. Ponadto ustawiono
∏awki, stolik do gry w szachy, a tak˝e pamiàtkowy pomnik autorstwa Pana Paw∏a Po∏oma. Ca∏kowity koszt wykonania tych prac wyniós∏ ponad 150 tys. z∏. Z tego 20 tys. z∏ otrzymamy
w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Jednak to nie koniec inwestycji w skwerek.
Ostatnim elementem naszego miejsca wypoczynku b´dzie utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz mini skate parku dla m∏odzie˝y. Wszystkie niezb´dne urzàdzenia zosta∏y ju˝ zamówione i zostanà zamontowane najprawdopodobniej
do koƒca lipca. Ich koszt to ponad 35 tys. z∏.
W tym miejscu pragn´ poinformowaç, ˝e zosta∏
z∏o˝ony wniosek do Urz´du Marsza∏kowskiego
w Toruniu, z proÊbà o dofinansowanie zakupu
wspomnianego wyposa˝enia w kwocie 20 tys. z∏.
Miejmy nadziej´, ˝e nasz pomys∏ spotka si´
z aprobatà ze strony w∏adz wojewódzkich
i otrzymamy dotacj´ na ten cel. W najbli˝szych
dniach plac zostanie utwardzony kostkà brukowà.
Wszystko wskazuje na to, ˝e jeszcze w te wakacje b´dziemy mogli relaksowaç si´ na pi´knie
zagospodarowanym terenie w centrum Czernikowa. Niestety nie wszyscy potrafià doceniç
i uszanowaç nasze wspólne dobro, jakim z pewnoÊcià jest Park 700 – lecia. Mam tu na myÊli karygodny przejaw wandalizmu, do jakiego dosz∏o
jeszcze przed oficjalnym otwarciem skweru.
W weekend poprzedzajàcy nadanie nazwy,
zniszczono jednà z ∏awek parkowych. W zwiàzku
z tym, w imieniu w∏adz samorzàdowych, chcia∏bym zwróciç si´ do mieszkaƒców naszej gminy
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z proÊbà o interwencj´ w sytuacjach gdy sà
Êwiadkami takich zdarzeƒ, a przynajmniej o poinformowanie o nich i ich sprawcach odpowiednie s∏u˝by. Brak reakcji spowoduje bowiem, ˝e
poza tym, i˝ stracimy mienie publiczne – ozdob´
Czernikowa, utwierdzimy sprawców w przeÊwiadczeniu o bezkarnoÊci. Efektem tego b´dzie eskalacja takich dzia∏aƒ i pogorszenie bezpieczeƒstwa na terenie naszej gminy. Aby zapobiegaç takim sytuacjom w przysz∏oÊci, w najbli˝szym czasie na terenie ca∏ego parku zostanie
zainstalowany monitoring. Powinno to skutecznie zniech´ciç naszà krewkà m∏odzie˝ do tego
typu zachowaƒ.
Wszyscy mamy nadziej´, ˝e powsta∏y park b´dzie dobrze s∏u˝y∏ mieszkaƒcom zarówno Czernikowa jak i okolic. ChcielibyÊmy, ˝eby trud
w∏o˝ony w jego powstanie by∏ doceniony poprzez w∏aÊciwe korzystanie z tego obiektu oraz
dbanie o jego dobry stan i czystoÊç. Jest to wa˝na inwestycja nie tylko dla mieszkaƒców Czernikowa, ale i ca∏ej spo∏ecznoÊci gminy.
D. Â.

Fragment parku

Ods∏oni´cie tablicy

Pamiàtkowe zdj´cie z uroczystoÊci
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Dni Czernikowa
W tym roku obchodzimy jubileusz 700 – lecia istnienia Czernikowa. Jest to wyjàtkowy
czas dla wszystkich mieszkaƒców naszej
gminy. W zwiàzku z tym wydarzeniem organizowanych jest wiele atrakcji. Jednà z nich
by∏y obchody „Dni Czernikowa”, które odby∏y si´ 20 i 21 czerwca na boisku sportowym
w Czernikowie. Ca∏a impreza zosta∏a starannie przygotowana, dzi´ki czemu ka˝da
z przyby∏ych osób, zarówno doroÊli jak i dzieci, mog∏a znaleêç dla siebie jakieÊ atrakcje.
20 czerwca odby∏ si´ festyn Êredniowieczny
(z cz´Êcià sportowo-muzycznà). Ju˝ od samego po∏udnia mogliÊmy podziwiaç zmagania
sportowe w ró˝nych dziedzinach. Sporà widowni´ zgromadzi∏ mecz pi∏ki no˝nej dru˝yn
z Osówki i Czernikowa, który wygrali goÊcie.
Czas umila∏y wyst´py solistów ze SP Czernikowie oraz ZS w Czernikowie, a tak˝e prezentacje naszych lokalnych zespo∏ów muzycznych. Jednak najwi´kszà uwag´ i zainteresowanie wzbudzi∏a „podró˝ do Êredniowiecza”. Ko∏o Archeologiczne z UMK w Toruniu
przygotowa∏o kilka stoisk przedstawiajàcych
kultur´ i zwyczaje z tego okresu. Uczestnicy
imprezy mogli skosztowaç podp∏omyków,
przygotowaç w∏asnà bi˝uteri´ lub obejrzeç
starodawne przedmioty codziennego u˝ytku.
Ciekawym i weso∏ym akcentem by∏a nauka
taƒców celtyckich. Wszyscy goÊcie z uwagà
oglàdali inscenizacj´ legend opowiedzianych
w niezwykle ciekawy sposób przez Bractwo
Rycerskie KERIN. Nie oby∏o si´ równie˝ bez
pokazu kunsztu Êredniowiecznego. Uczestnicy imprezy mogli przez chwil´ „przenieÊç

Dożynki – szczegółowy
plan uroczystości wraz
z utrudnieniami
Jak ju˝ wspominaliÊmy w poprzednim wydaniu „Dwóch s∏ów”, 30 sierpnia odb´dà si´
w Czernikowie do˝ynki województwa kujawsko-pomorskiego i diecezji w∏oc∏awskiej.
W zwiàzku z tym Êwi´tem trwajà ciàg∏e przygotowania majàce na celu dok∏adne zorganizowanie uroczystoÊci. W∏adze gminy, powiatu,
województwa i diecezji ju˝ niejednokrotnie
spotka∏y si´ w celu omówienia wszystkich
spraw. Chcemy aby to Êwi´to by∏o momentem
integracji lokalnej, a tak˝e promocji naszego
regionu. Podczas ostatniego spotkania komitetu do˝ynkowego dok∏adnie ju˝ poinformo-
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si´” do epoki krzy˝a i miecza, próbujàc strzelaç z ∏uku, przymierzajàc stroje Êredniowieczne ówczesnej epoki, oglàdajàc stoisko
katowskie i rycerskie, a tak˝e pokazy r´kodzie∏a ludowego. Przedstawienia cieszy∏y si´
du˝ym zainteresowaniem. Niezwykle widowiskowy by∏ pokaz ˝onglerki ˝ywym ogniem,
który wzbudzi∏ ogromny podziw wÊród widowni.
Drugiego dnia równie˝ nie zabrak∏o wielu
atrakcji. Ca∏ymi rodzinami mo˝na by∏o ciekawie sp´dziç wolny czas. Stra˝acy przygotowali pokazy sprz´tu ratowniczo-gaÊniczego,
a nast´pnie kibicowano dru˝ynom ze Steklina i Liciszew podczas meczu fina∏owego pi∏ki
no˝nej. Poczàtek imprezy umila∏ swoimi wyst´pami zespó∏ RadoÊç i Jutrzenka, natomiast w dalszej cz´Êci mo˝na by∏o bawiç si´
przy tanecznej muzyce zespo∏ów Diament
i Contrast. Wszyscy czekali z niecierpliwoÊcià na wyst´p Wojciecha Gàsowskiego, który
zaÊpiewa∏ nam swoje najwi´ksze przeboje.
Nie zabrak∏o równie˝ ciekawych konkurencji
dla wszystkich odwa˝nych mieszkaƒców, które wzbudzi∏y podziw, a tak˝e rozbawi∏y publicznoÊç.
Na zakoƒczenie imprezy odby∏a si´ dyskoteka pod gwiazdami, na której bawi∏o si´ liczne
grono wszystkich mieszkaƒców i goÊci.
Dzi´ki pi´knej pogodzie festyn cieszy∏ si´
du˝ym zainteresowaniem. By∏a to okazja
do mi∏ego sp´dzenia wolnego czasu. Mamy
nadziej´, ˝e kolejne Êwi´to jakim b´dà do˝ynki wojewódzkie i diecezjalne, równie˝ odb´dzie si´ w takiej atmosferze. Dlatego ju˝
teraz serdecznie zapraszamy na do˝ynki.
A. K. D. Â.

wano, ˝e decyzjà biskupa w∏oc∏awskiego Wies∏awa Meringa, uroczyste rozpocz´cie Mszà
Êw. odb´dzie si´ na placu obok KoÊcio∏a Êw.
Bart∏omieja. B´dzie to równie˝ okazja do podziwiania przez wszystkich zaproszonych goÊci naszego gotyckiego KoÊcio∏a. Po nabo˝eƒstwie nastàpi przemarsz korowodu do˝ynkowego na plac przy Zespole Szkó∏ w Czernikowie, gdzie zaplanowana jest dalsza cz´Êç obchodów.
Na wszystkich uczestników tegorocznych
Do˝ynek Wojewódzkich czeka wiele atrakcji
przygotowanych przez wszystkich organizatorów. Tradycja nakazuje by do˝ynki odbywa∏y si´ ze Êpiewem, dlatego czas umilaç nam
b´dà swoimi wyst´pami zespo∏y ludowe. B´dziemy mogli równie˝ podziwiaç wystawy
p∏odów rolnych, stoiska z potrawami regionalnymi i r´kodzie∏em.
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Poni˝ej przedstawiamy szczegó∏owy program uroczystoÊci:
12:00 Rozpocz´cie uroczystoÊci Mszà Âw.
przy KoÊciele Êw. Bart∏omieja w Czernikowie
13:30 Przemarsz korowodu na plac do˝ynkowy
14:00 Oficjalna cz´Êç uroczystoÊci (na stadionie w Czernikowie)
15:00 Wyst´p lokalnych zespo∏ów
17:00 Koncert Ivana Komarenko
18:00 Wyst´py zespo∏ów muzycznych z gmin
powiatu toruƒskiego
20:30 Koncert Gwiazdy Wieczoru Czerwone
Gitary
22:00 Pokaz fajerwerków
22.10 Zabawa ludowa z zespo∏em Kamila
i Andrzej Koziƒski SHOW
Z myÊlà o przejezdnych zaplanowano specjalne miejsca parkingowe. Dla zaproszonych
goÊci przydzielono 3 takie sektory: przy KoÊciele Âw. Bart∏omieja, za aptekà Jana Paw∏a II oraz na ul. Szkolnej przy Szkole Podsta-
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wowej. Pozostali uczestnicy b´dà mogli zostawiaç swoje pojazdy na targowisku gminnym,
a tak˝e przy bocznicy kolejowej. Przewidujemy wysokà frekwencj´ wÊród uczestników,
a co za tym idzie utrudnienia w ruchu drogowym, dlatego z ruchu ko∏owego zostanie wy∏àczona ul. Szkolna i ul. 3 Maja. W zwiàzku
z powy˝szym prosimy wszystkich mieszkaƒców o wyrozumia∏oÊç. Wszelkie zmiany majà
na celu usprawnienia komunikacyjne.
Do˝ynki to dla rolników szczególny dzieƒ
w roku, dajàcy satysfakcj´ za trudy ci´˝kiej
pracy, to czas zabawy, a tak˝e okazja do spotkaƒ z innymi rolnikami, w∏adzami i doradcami, wymiany doÊwiadczeƒ oraz mo˝liwoÊç poznania najnowszych osiàgni´ç w dziedzinie
rolnictwa, prezentowanych przez ró˝ne firmy
i instytucje pracujàce na rzecz rolnictwa.
Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki starannej organizacji wszyscy b´dziemy mogli ciekawie sp´dziç ca∏ymi rodzinami ten wyjàtkowy dla naszego regionu czas.
A. K.

Nowe szkoły w Czernikowie już od września

Czernikowskie Stowarzyszenie „Czy˝-nie”
w partnerstwie z Liceum Ogólnokszta∏càcym
im. Miko∏aja Kopernika w Czernikowie i Zespo∏em Szkó∏ w Rypinie, pozyska∏o ogromne fundusze unijne na kszta∏cenie osób doros∏ych.
W latach 2009 – 2011 b´dzie realizowany projekt,
finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, priorytet IX, dzia∏anie 9.3
Upowszechnienie formalnego kszta∏cenia ustawicznego. Projekt nosi nazw´: „Nowoczesne
formy kszta∏cenia drogà do zdobycia wykszta∏cenia i kszta∏towania postaw spo∏eczeƒstwa
informacyjnego”.
Osoby z powiatu toruƒskiego i lipnowskiego
b´dà mog∏y si´ dokszta∏caç w dwuletniej szkole
Êredniej na podbudowie szko∏y zasadniczej,
w trzyletniej szkole na podbudowie szko∏y podstawowej lub gimnazjalnej (do tej klasy preferowane sà osoby w wieku 45+) oraz w dwuletniej
szkole policealnej o specjalnoÊci technik prac
biurowych. Zaj´cia w formie zaocznej b´dà si´
odbywa∏y w Zespole Szkó∏ w Czernikowie, z wykorzystywaniem najnowoczeÊniejszych technik
multimedialnych, które zostanà zakupione
na potrzeby przedsi´wzi´cia. Cz´Êç zaj´ç b´dzie
realizowana w formie e-learningowej. Najwa˝niejsze jest to, ˝e uczestnicy nie b´dà ponosili
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˝adnych kosztów zwiàzanych z naukà. Zostanà
wyposa˝eni w pomoce dydaktyczne i piÊmiennicze. Projekt przewiduje równie˝ zapewnienie
obs∏ugi cateringowej oraz opieki nad osobami
zale˝nymi.
Planowana do realizacji oferta edukacyjna jest
niezwykle atrakcyjna, a liczba miejsc ograniczona, w zwiàzku z czym wszystkie osoby zainteresowane tym projektem i poprawà swojego wykszta∏cenia, proszone sà o jak najszybszà rejestracj´ w Gminnym Centrum Informacji
w Czernikowie.
Szczegó∏y dotyczàce projektu znajdujà si´ równie˝ na rozpowszechnianych w okolicy plakatach oraz za∏àczonej do „Dwóch S∏ów” ulotce.
Dzi´ki realizacji tego przedsi´wzi´cia Stowarzyszenie wzbogaci si´ o nowy sprz´t, programy
multimedialne oraz kursy e-learningowe, z których to b´dà mogli równie˝ korzystaç uczniowie
dziennego Liceum Ogólnokszta∏càcego w Czernikowie.
Wszystkich ch´tnych do podniesienia swojego
wykszta∏cenia, bez ponoszenia ˝adnych kosztów
jeszcze raz zapraszamy do zapisywania si´
na zaj´cia!
A. S.
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Nowe przedszkola
w gminie Czernikowo
Edukacja najm∏odszych powinna w ∏agodny
sposób ∏àczyç zabaw´ z naukà. Taki cel b´dzie przyÊwieca∏ nowym Punktom Przedszkolnym. Dzi´ki projektowi z Programu
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, powstanà nowe placówki w gminie Czernikowo:
– w Czernikowie;
– Osówce (2 grupy).
Punkty Przedszkolne b´dà czynne od poniedzia∏ku do piàtku. Dla 36 dzieci prowadzone b´dà tak˝e dodatkowe zaj´cia z j´zyka
angielskiego i rytmiki. Rodzice i dzieci b´dà
mogli skorzystaç z porad psychologa.
Ponadto ju˝ istniejàce Publiczne Przedszkole w Czernikowie otrzyma wsparcie polegajàce na
- dodatkowych zaj´ciach z rytmiki i j´zyka
angielskiego;
- wyd∏u˝eniu czasu pracy o 1 godzin´ dziennie;
- mo˝liwoÊci konsultacji z psychologiem.
Realizacja tego zamierzenia jest mo˝liwa
dzi´ki projektowi pt. „Edukacja przedszkolna w gminach. Bobrowniki, Czernikowo,
Wielgie i Zbójno”. B´dzie on prowadzony
od 01.09.2009 do 31.07.2012 przez firm´
F.H.U. Apteka „Panaceum” Omega Firma
Szkoleniowa Marii Jolanty Wyborskiej z Kiko∏a. Celem projektu jest upowszechnianie
edukacji przedszkolnej w tych gminach w latach 2009-2012.
Realizacja celu g∏ównego nastàpi poprzez
cele szczegó∏owe:
1) zwi´kszenie dost´pu do wychowania
przedszkolnego dzieci z ww. gmin poprzez
organizacj´ nowych Punktów Przedszkolnych;
2) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat przez dodatkowe zaj´cia
w nowych i istniejàcych przedszkolach; wyd∏u˝enie czasu pracy placówek;
3) wzrost ÊwiadomoÊci rodziców na temat
korzyÊci wynikajàcych z edukacji przedszkolnej poprzez udzia∏ w spotkaniach okresowych w przedszkolach.
Grup´ docelowà projektu stanowi 300 dzieci w wieku od 3-5 lat z terenów gmin: Bobrowniki, Czernikowo, Wielgie i Zbójno.
Wsparciem obj´te b´dà tak˝e szko∏y, w których powstanà Punkty Przedszkolne, które
dzi´ki realizacji projektu sprostajà wymaganiom rodziców, by ich dzieci mog∏y w przysz∏oÊci ∏atwiej zasymilowaç si´ z rówieÊnikami oraz nauka w szkole przychodzi∏a im z ∏atwoÊcià. W pierwszym roku zostanie rekrutowana grupa w iloÊci 60 dzieci (12 x 5 Punk-
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tów Przedszkolnych) i 120 do 5 istniejàcych
przedszkoli. W ca∏ym cyklu do Punktów
Przedszkolnych rekrutujemy 100 osób,
a do przedszkoli 200, gdy˝ uczestnictwo dzieci w projekcie b´dzie trwa∏o od 1 do 3 lat.
Oprócz tego utworzone zostanà listy rezerwowe -20%. Nabór ch´tnych prowadziç b´dziemy z zachowaniem zasad odnoszàcych
si´ do równoÊci szans, bez dyskryminowania
którejkolwiek z grup, w szczególnoÊci zaÊ ze
wzgl´du na p∏eç, ras´ i stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci.
Pierwszeƒstwo w rekrutacji b´dà mia∏y
dzieci w wieku 5 lat, (one majà tylko roczny
udzia∏ w projekcie) nast´pnie 4 lat i 3 lat.
Drugim kryterium b´dà dochody rodziców
– preferowane niskie (oÊwiadczenia rodziców). Czas trwania projektu to 35 miesi´cy
(01.09.2009 – 31.07.2012), tzn. 3 pe∏ne lata
edukacyjne, z mo˝liwoÊcià kontynuacji w latach nast´pnych.
Gmina partnerska, czyli w∏adze Czernikowa, majàc na uwadze dobro swoich najm∏odszych mieszkaƒców, przygotowa∏y odpowiednie zaplecze. W Czernikowie – pow. 24m 2 ,
Osówce – pow. 68m 2 . Wszystkie te pomieszczenia sà wyremontowane, posiadajà odpowiednie oÊwietlenie i zaplecze sanitarne.
Na umowy o prac´ na czas okreÊlony zatrudnieni zostanà przez Kierownika. nauczyciele
wychowania przedszkolnego do Punktów
Przedszkolnych. Ich obowiàzkiem b´dzie
przygotowanie programów zaj´ç, planów
pracy oraz ich w∏aÊciwa realizacja i prowadzenie dokumentacji. Utworzone Punkty
Przedszkolne b´dà wspó∏finansowane ze
Êrodków UE. WartoÊç projektu przypadajàca
na gmin´ Czernikowo to ok. 466 800,00z∏
na okres 3 lat. Najwa˝niejszà rolà Partnerów
b´dzie: udost´pnienie i utrzymanie pomieszczeƒ na utworzenie Punktów Przedszkolnych i dodatkowe zaj´cia w istniejàcych
przedszkolach, delegowanie koordynatorów,
zapewnienie wk∏adu w∏asnego w formie pieni´˝nej 1,5%, wspó∏udzia∏ w promocji projektu i rekrutacji BO, opracowanie i przeprowadzenie rekrutacji nauczycieli wychowania
przedszkolnego, rytmiki i j´zyka angielskiego.
Koordynatorem tego przedsi´wzi´cia b´dzie
pani
Maria
Jolanta
Wyborska,
tel. 604 486 117. Jej zast´pcà pani Irena Lewandowska, tel. 506 124 680.
Informacji o Punktach Przedszkolnych b´dà udzielaç tak˝e koordynatorzy zatrudnieni
w poszczególnych gminach partnerskich.

Maria Jolanta Wyborska
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Uroczystość wręczenia sztandaru
Szkole Podstawowej im. Tony Halika w Osówce
W ˝yciu ka˝dego cz∏owieka sà chwile niezwyk∏e i wa˝ne, które zapadajà na sta∏e w jego ÊwiadomoÊci. Takim donios∏ym wydarzeniem dla
dzieci, rodziców, grona pedagogicznego i pracowników by∏o wr´czenie naszej szkole sztandaru. Tak d∏ugo oczekiwana przez nas uroczystoÊç
odby∏a si´ 10 czerwca 2009 roku.
O godzinie 9:30 ca∏a spo∏ecznoÊç szkolna, rodzice i zaproszeni goÊcie zgromadzili si´ w kaplicy w Osówce. Msz´ Êw. odprawi∏ ksiàdz proboszcz Piotr Sio∏kowski, za co serdecznie dzi´kujemy.
UroczystoÊç w Szkole Podstawowej w Osówce
rozpocz´∏a si´ o godz. 11:00. Pani Iwona Jasiƒska powita∏a wszystkich zebranych i poprowadzi∏a cz´Êç oficjalnà. By∏o nam niezmiernie mi∏o, ˝e w tej historycznej chwili wzi´∏y udzia∏ tak
licznie poczty sztandarowe z zaproszonych
szkó∏.
W tym dniu zaszczycili nas swojà obecnoÊcià:
• Pani Jolanta Gruchlik
– przedstawiciel Kuratorium
OÊwiaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu,
• Pan Miros∏aw Graczyk – Starosta Powiatu Toruƒskiego,
• Pan Zdzis∏aw Gawroƒski
– Wójt Gminy Czernikowo,
• Pan Czes∏aw Makowski
– Przewodniczàcy Rady Gminy
Czernikowo,
• Pani Hanna Koperska Wr´czenie sztandaru
– Skarbnik Gminy Czernikowo,
• Ksiàdz Dziekan Piotr Sio∏kowski,
• Radni Gminy Czernikowo,
• Dyrektorzy szkó∏ i przedszkoli,
• Pani Ma∏gorzata WiÊniewska
– przewodniczàca Rady Rodziców oraz przedstawiciele rodziców,
• Emerytowani nauczyciele
Cz´Êç artystyczna
i pracownicy naszej szko∏y,
• Uczniowie Szko∏y Podstawowej w Osówce,
• Wszyscy przyjaciele, sympatycy i fundatorzy
sztandaru.
Dyrektor szko∏y Pan Ryszard A∏tyn w swoim
przemówieniu przedstawi∏ histori´ naszej szko∏y oraz osiàgni´cia wychowanków, a Pani Krystyna Szymaniak zapozna∏a obecnych z sylwetkà patrona.
Starosta Pan Miros∏aw Graczyk w swoim przemówieniu powiedzia∏, i˝ chwila wr´czenia sztandaru to niezapomniane wydarzenie, a wybrany
patron to cz∏owiek niezwyk∏ej wartoÊci, który
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w swoim ˝yciu realizowa∏ marzenia i tego ˝yczy∏
wszystkim uczniom.
Kulminacyjnym punktem uroczystoÊci by∏o
przekazanie sztandaru szko∏y. Przedstawiciele
Rady Rodziców wr´czyli sztandar na r´ce dyrektora szko∏y. W tej uroczystej chwili pan dyrektor uca∏owa∏ sztandar i przekaza∏ go
uczniom. Proboszcz naszej parafii dokona∏ jego
poÊwi´cenia. W imieniu spo∏ecznoÊci szkolnej
nauczyciele z∏o˝yli Êlubowanie.
Wyglàd sztandaru nawiàzuje do podró˝y,
przedstawia kontynenty i kamer´, dzi´ki której
wszyscy mogliÊmy podziwiaç w mediach relacje z wypraw naszego patrona.
Sztandar dla spo∏ecznoÊci szkolnej jest symbolem Polski- Narodu i Ziemi, Ma∏ej Ojczyzny
jakà jest szko∏a i jej najbli˝sze otoczenie.
Po odprowadzeniu sztandaru i ods∏oni´ciu tablicy pamiàtkowej odby∏a si´ cz´Êç artystyczna
uroczystoÊci. G∏ównym jej przes∏aniem by∏o
przybli˝enie sylwetki patrona
i jego podró˝y. Uczniowie zabrali wszystkich w podró˝ dooko∏a
Êwiata. Jako ˝e Tony Halik pochodzi z Torunia nie oby∏o si´
bez taƒca „kujawiaka”, nast´pnie wizyta w Moulein Rouge
i „kankan”. M∏odzi artyÊci przemierzyli spalonà s∏oƒcem Afryk´, Dziki Zachód, kraje azjatyckie, a˝ dotarli do Aborygenów
mieszkajàcych w dalekiej Australii i wraz z nimi zapolowali
na kangura. Taƒcom towarzyszy∏a „muzyka Êwiata”.
Pani Gra˝yna Brzustewicz
przygotowa∏a przepi´knà scenografi´, która sta∏a si´ t∏em dla
naszych podró˝y.
Zaproszeni goÊcie mogli podziwiaç prace plastyczne wykonane
przez uczniów i dokonaç wpisu
do ksi´gi pamiàtkowej.
W imieniu ca∏ej spo∏ecznoÊci
szkolnej pragniemy jak najserdeczniej podzi´kowaç wszystkim za ciep∏e s∏owa, ˝yczenia i gratulacje. ÂwiadomoÊç tego, ˝e
tak wiele osób i instytucji nas wspiera s∏owami,
˝yczliwà aprobatà dla naszych dzia∏aƒ, a cz´sto
i konkretnymi czynami, jest dla nas inspiracjà
i bodêcem do tego, aby staraç si´ jak najlepiej
wykonywaç swojà prac´.
Szczególne s∏owa podzi´kowania kierujemy
w stron´ darczyƒców, dzi´ki którym ten pi´kny
sztandar sta∏ si´ trwa∏ym elementem ˝ycia
naszej szko∏y.
Opracowa∏a- Ewa Prajwowska
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5 lat naszego liceum
Min´∏o ju˝ 5 lat od powstania Liceum Ogólnokszta∏càcego im. Miko∏aja Kopernika w Czernikowie. Trzy roczniki absolwentów (∏àcznie 65
osób) opuÊci∏y mury naszej szko∏y. By∏ to czas
na rozwój nowej szko∏y i czas na wàtpliwoÊci
– czy liceum przetrwa, czy b´dà ch´tni do dalszej nauki. Du˝ym atutem okaza∏a si´ sprzyjajàca atmosfera i wyÊmienite warunki szkolne. Liceum posiada w∏asnà pracowni´ multimedialnà,
w której uczniowie ch´tnie sp´dzajà wolny czas
po skoƒczeniu zaj´ç. Majà mo˝liwoÊç brania
udzia∏u w zaj´ciach pozalekcyjnych, korzystania z bezp∏atnych dowozów, kursach na prawo
jazdy, dofinansowywanych przez organ prowadzàcy, zdobywania mi´dzynarodowych certyfikatów umiej´tnoÊci komputerowych (ECDL),
uczestnictwa w konkursach na ró˝nych szczeblach, w których odnoszà sukcesy. W roku szkolnym 2007/08 – po raz pierwszy w krótkiej historii szko∏y uczennicy Annie Kowalskiej zosta∏o
przyznano stypendium Prezesa Rady Ministrów, a w roku 2008/09 laureatkà tego stypendium zosta∏a Iga Melerska. Ponadto uczniowie
zostajà wyró˝niani innymi stypendiami – Starosty Toruƒskiego czy Dyrektora Szko∏y.
OtwartoÊç nauczycieli na pomoc uczniom daje
wymierne efekty. Do matury z trzech lat podesz∏o 100 % uczniów, a zdawalnoÊç osiàgn´∏a 90 %
ze wszystkich przedmiotów. Jest to wynik zbli˝ony do Êredniej krajowej. Zwa˝ywszy, ˝e sà to
uczniowie o ró˝nych zdolnoÊciach i mo˝liwoÊciach edukacyjnych, osiàgni´ty wynik jest zas∏ugà zarówno pracy uczniów jak i nauczycieli.
Nasi absolwenci majà ÊwiadomoÊç, ˝e szko∏a
Êrednia jest jednym z etapów przejÊciowych
do dalszej edukacji, dlatego po jej ukoƒczeniu

wybierajà g∏ównie studia wy˝sze lub szko∏y policealne.
JesteÊmy dumni z naszych absolwentów i ˝yczymy im wielu sukcesów zawodowych!!!!
Aby wyjÊç naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, aby nasi uczniowie mieli lepszy start, od tego
roku szkolnego b´dà mogli ukoƒczyç wiele kursów zawodowych przy korzystaniu z profesjonalnej platformy e-learningowej, dost´pnej
w naszej szkole. Lista zawiera oko∏o 40 kursów
zawodowych, które uczeƒ mo˝e sam sobie wybraç zgodnie z zainteresowaniami. Dodatkowo
sale lekcyjne liceum zostanà wyposa˝one w najnowoczeÊniejszy sprz´t multimedialny. Sà to:
tablica interaktywna, wirtualna tablica interaktywna, wizualizer, projektor multimedialny
z ekranem oraz nowoczesne oprogramowanie
multimedialne. Kszta∏cenia w takich warunkach b´dzie sprzyja∏o osiàganiu jeszcze lepszych wyników na egzaminach zewn´trznych.
Mo˝na z pewnoÊcià stwierdziç, ˝e Liceum
Ogólnokszta∏càce w Czernikowie jest dobrà, intensywnie rozwijajàcà si´ szko∏à, otwartà
na wszelkie zmiany zwiàzane z rynkiem pracy.
Aktualnie trwa rekrutacja na rok szkolny 2009/2010 do nowej klasy turystyczno-ekologicznej. Ch´tnych zapraszamy. A. Sivickis

Szkoła Podstawowa w Mazowszu i program
„MOJA MAŁA OJCZYZNA”
„Moja Ma∏a Ojczyzna” to Program Edukacyjny,
program wychowania patriotycznego, którego
Koordynatorem jest Stowarzyszenie PARAFIADA im. Âw. Józefa Kalasancjusza. Nasza Szko∏a
znalaz∏a si´ w grupie I – szkó∏ podstawowych.
Koordynatorem Programu w szkole zosta∏a mgr
Anna Kopaczewska, nauczycielka historii.
Do zespo∏u w∏àczy∏a uczniów klasy szóstej: Agat´ B∏otnickà, Ewelin´ Mierzejewskà, Justyn´
Krasiƒskà, Emiliusza Fajfra i Paw∏a Wojciechowskiego. Ich zadaniem w I etapie by∏o przygotowanie pracy w formie albumu, dokumentujàcego ˝ycie i losy osoby zamordowanej strza∏em w ty∏ g∏owy przez NKWD w 1940 roku w Katyniu, pochodzàcej z naszego terenu. Ocena dotyczy∏a wartoÊci merytorycznej, estetyki, pomys∏owoÊci, ró˝norodnoÊci zgromadzonych materia∏ów i zdj´ç. Wysoka ocena albumu da∏a auto-

rom awans do II etapu
– wojewódzkiego, gdzie
nale˝a∏o
przygotowaç
prezentacj´
multimedialnà o postaci z albumu. 14 maja br. w Kamieniu Krajeƒskim odby∏ si´ Fina∏ Wojewódzki Fina∏ Wojewódzki - Laureaci
Programu, gdzie wy∏oniono laureatów. Reprezentacja Szko∏y w Mazowszu zdoby∏a wysokie, II miejsce. Oprócz pamiàtkowego dyplomu, nagrodà dla uczniów jest
dofinansowanie 50% kosztów udzia∏u w 14-dniowych warsztatach parafiadowych – „Moja Ma∏a
Ojczyzna”. Zdj´cia z Fina∏u udost´pnili nam Organizatorzy.
M. Ciechacka
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„TAM, NA NIELUDZKIEJ ZIEMI, ZABITO WIARĘ, NADZIEJĘ,
MIŁOŚĆ. JEDNYM STRZAŁEM W TYŁ GŁOWY”.
Z szacunkiem pochyliliÊmy si´ nad mogi∏ami zbrodni ofiar katyƒskiej, uczestniczàc
równolegle w projekcie edukacyjnym ku pami´ci ofiar Katynia „KATY¡… OCALIå OD
ZAPOMNIENIA”. Akcja polega na posadzeniu D¢BÓW PAMI¢CI w parkach, na skwerach, przy szko∏ach. Jeden dàb, to jedno nazwisko z listy katyƒskiej. My, uczniowie i nauczyciele Szko∏y Podstawowej w Mazowszu
mamy pi´ç d´bów (w tym cztery z Certyfikatami), dla uhonorowania pami´ci: por. Alfreda
Sobczuka, pp∏k. Mariana Taczaka, kpt. Tadeusza Pietrykowskiego, p∏k. Wilhelma Paszkiewicza i por. Jacentego Dàbrowskiego. UroczystoÊç odby∏a si´ 23 kwietnia, z udzia∏em
wielu znakomitych GoÊci. Obecny by∏ Wójt
Gminy p. Zdzis∏aw Gawroƒski, Dziekan i Proboszcz Parafii Czernikowo ks. Piotr Sio∏kowski, Proboszcz Parafii Mazowsze ks. Zbigniew
Kwiatkowski, cz∏onkowie rodzin ofiar katyƒskich: Maria i Bogdan Taczakowie, Maria
Thiel, Wanda i Bogus∏aw Perczakowie, Jan Jagodziƒski, Gassen Piekarski. Po wzruszajàcym spektaklu „Golgota Wschodu” GoÊcie posadzili d´by. PozyskaliÊmy przy tym cennà
pamiàtk´ – Potwierdzenie poboru grudy ziemi z do∏ów Êmierci – z Wojskowego Cmentarza Wojennego w Katyniu wraz z ziemià, którà wsypaliÊmy pod d´by. Na zakoƒczenie
uczestniczyliÊmy we Mszy Âw. w intencji pomordowanych i ich rodzin. Wierzymy, ˝e
udzia∏ w takich i podobnych programach
przygotowujà dzieci i m∏odzie˝ do przysz∏ych
ról w doros∏ym ˝yciu i dokonywania tylko

Natalia Usenko
w bibliotece

Natalia Usenko w bibliotece

W dniu 5 maja goÊciem biblioteki w Osówce
by∏a pani Natalia Usenko, córka Danuty Wa-
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D´by Pami´ci

s∏usznych wyborów. Zdj´cia z uroczystoÊci
wykona∏ i udost´pni∏ Bartek Ciechacki. Nieocenionà pomoc w przygotowaniach otrzymaliÊmy od Gminy i Rady Rodziców Szko∏y,
za którà jesteÊmy ogromnie wdzi´czni.
M. Ciechacka
wi∏ow i wspó∏autorka wielu jej utworów. Poetka, pisarka, t∏umaczka, autorka kilkudziesi´ciu ksià˝ek i ksià˝eczek dla dzieci. Wiersze
zacz´∏a pisaç w wieku przedszkolnym, pierwsza przet∏umaczona przez nià ksià˝ka ukaza∏a si´ dwadzieÊcia lat temu. Od dziesi´ciu lat
inspiracjà, a czasem równie˝ pomys∏odawcà
jej utworów dla najm∏odszych jest jej syn, Kuba.
Sp´dzi∏am dzieciƒstwo w redakcjach, bibliotekach i antykwariatach, nic wi´c dziwnego,
˝e „papierowe przyjació∏ki” nieustannie zajmowa∏y honorowe miejsce u mego boku.
Chcia∏am zostaç weterynarzem! Ale jako pi´tnastolatka wyda∏am pierwszà ksià˝k´
i od tamtej pory ciàgle coÊ pisz´ i wydaj´. Nazbiera∏o si´ ponad sto ksià˝ek – niektóre napisane wspólnie z mamà, Danutà Wawi∏ow. Sà
wÊród nich wiersze, bajki, przek∏ady i autorskie wersje opowieÊci ludowych.
Pani Natalia –jak sama twierdzi –zosta∏a pisarka, gdy˝ „nie mia∏a innego wyboru”, po-
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chodzi z pisarskiej rodziny poetami i pisarzami sà jej rodzice, dziadek i pradziadek
W
spotkaniu
uczestniczy∏y
dzieci
klas I, III i IV, wraz z nauczycielami i bibliotekarzami.
Dzieci bardzo ch´tnie rozmawia∏y z „ciocià
pisarkà” (tak przedstawi∏ si´ nasz goÊç),
uÊmiechom i pytaniom nie by∏o koƒca.
Bardzo mi∏o b´dziemy wspominaç to spotkanie, mamy nadzieje ˝e Pani Natalia jeszcze
kiedyÊ nas odwiedzi.
Magdalena Seweryn

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej
im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie
OSIÑGNI¢CIA MUZYCZNE
1. XII Ogólnopolski Festiwal PieÊni i Piosenki Bo˝onarodzeniowej im. Bpa Jana Chrapka w Toruniu – styczeƒ Wyró˝nienie – Aleksandra Pryl kl. V Udzia∏ – Weronika Lewandowska kl. VI
2. XI Przeglàd Kol´d, Pastora∏ek i Piosenek Âwiàtecznych w Kowalewie Pomorskim – styczeƒ: I miejsce – Chór Pikolo klas 4-6 II miejsce Aleksandra Pryl
kl. V
Udzia∏ – Karolina Markowska, Natalia Przewi´êlikowska, Anita Pietruszewska
3. XVII Szkolna Scena Piosenki i Poezji w Toruniu
– marzec:
II miejsce Chór Pikolo klas 4-6
I miejsce Weronika Lewandowska kl. VI II miejsce
Aleksandra Pryl kl. V
III miejsce Karolina Koz∏owska kl. I
4. VIII Festiwal Piosenki „Âpiewajmy razem”
w Che∏m˝y – kwiecieƒ:
I miejsce – Weronika Lewandowska kl. VI
5. XXX Mi´dzynarodowy Dzieci´cy Festiwal Piosenki i Taƒca w Koninie – Eliminacje Ogólnopolskie
– kwiecieƒ: Udzia∏ – Aleksandra Pryl kl. V
6. VII Powiatowy Przeglàd Piosenki „Âpiewaç ka˝dy
mo˝e” w Lipnie – maj:
I miejsce – Weronika Lewandowska kl. VI III miejsce – Aleksandra Pryl kl. V
I miejsce Filip Dzwonkowski kl. I
Udzia∏ – Karolina Markowska, Martyna Janiszewska, Katarzyna Pop∏awska
7. II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej w Mràgowie „M∏ode talenty w blasku gwiazd Radia Olsztyn 2009”:
Nominacj´ do festiwalu otrzyma∏y: Weronkia Lewandowska kl. VI, Karolina Markowska kl. V i Aleksandra Pryl kl. V Festiwal odb´dzie si´ w dniach 6-13
lipca 2009.
8. IV Przeglàd Chórów Szkolnych uczestniczàcych
w programie Narodowego Centrum Kultury „Âpiewajàca Polska” – czerwiec:
I miejsce Chóru Pikolo w kategorii szkó∏ podstawowych regionu toruƒskiego.

OSIÑGNI¢CIA MATEMATYCZNE
– Adrian Zatorski kl. II – wynik bardzo dobry
w „Kangurku Matematycznym 2009”
– Martyna Gajewska, Klaudia Górczyƒska kl. V i Natalia Kasprowicz kl. VI – wynik dobry w „Kangurze
Matematycznym 2009”
– Wyró˝nienie w wojewódzkim konkursie matematycznym- LIGA ZADANIOWA
– Natalia Kasprowicz
OSIÑGNIECIA PRZYRODNICZE
Wojewódzki Przedmiotowy Konkurs Przyrodniczy
(kuratoryjny) – Laureaci: Kinga Adamska i Cezary WiÊniewski, Finalistka: Natalia Kasprowicz
OSIÑGNIECIA HISTORYCZNE i regionalne
– Kwalifikacje do etapu regionalnego OKH „Losy
Or´˝a Polskiego”- Kinga Adamska, Paulina Balina,
Marcin Gawroƒski
– I miejsce w (druzyna – K. Adamska, P. Balina, M.
Mazurek, M. Ró˝ewicka) powiatowy konkurs Historia
i zabytki powiatu toruƒskiego
– Historia ziemi dobrzyƒskiej VI– K. Adamska, M.
Mazurek, M. Ró˝ewicka
– I dobrzyƒski przeglàd programów multimedialnych – I miejsce Kamila Gàsiorowska, Kinga WiÊniewska
OSIÑGNI¢CIA POLONISTYCZNE
– Finalistki Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego
U˝ywania Umys∏u „Wyspa zagadek” Monika Iwaniuk, Wiktoria Ejsmont
– Finalista OKP „Z poprawnà polszczyznà na co
dzieƒ – Filip Dzwonkowski, wyr Kinga Kolonko
– IX otwarty konkurs na wiersz w∏asny „Rzeczy Niepokój” – nagrody: Sylwek Kasiƒski, Patrycja Paradowska
OSIÑGNI¢CIA RECYTATORSKIE
– II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji poÊwi´conej Fryderykowi Chopinowi
w Szafarni – Martyna Mierzwicka
– IV Konkurs recytatorski im. K. K.. Baczyƒskiego
dla SP woj. kuj. pom- „Znów w´drujemy ciep∏ym kra-
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jem” – Klaudia Górczyƒska
– IV Regionalny konkurs recytatorski poezji „Dobrze Ziemio”- Klaudia Górczyƒska, wyr. Wojciech
Mielczarek
OSIÑGNI¢CIA TEATRALNE
– Zdobywcy Z∏otej Maski (I miejsce), Lipno 2009, Nagrody PublicznoÊci i wyr. i Nagród indywidualnych 2009 w Wojewódzkim Przeglàdzie Teatralnym
w Bydgoszczy KURTYNA i wielu nagród w konkursach regionalnych Przeglàd jase∏ek Golub- Dobrzyƒ
_I miejsce Natalia Przewi´êlikowska (N IND), Patrycja Paradowska (N IND), Marta Pra˝niewska, Beata
Rutkowska, Weronika Lewandowska, Jakub Wojciechowski (N. IND), Mateusz Machtylski, Marcelina
Marchlewska (N. IND), Kinga Adamska, Joanna Salwowska (Prajwowski B∏a˝ej, Bo˝ejewicz Artur, Paulina Balina, Daniel Kasiƒski, Natalia Kwiatkowska)
Szymon Pietruszewski (N. IND) Wojciech Mielczarek
OSIÑGNI¢CIE ANGLISTYCZNE
– II miejsce w przeglàdzie teatrów dzieci´cych w Lipnie (teatr „Littre Wonders”) M. Janiszewski, D. Dobrzyƒski, J. Wojciechowski, M. Ra˝niewska, W. Lewandowska, B. Rutkowska, W. Mielczarek, P. Paradowska, n. Przewi´êlikowska, A. Bo˝ejewicz, B. Prajwowski, S. Pietruszewski.
ODYSEJA UMYS¸U
– Laureaci ogólnopolskiego etapu Mi´dzynarodowego Konkursu Interdyscyplinarnego
– ODYSEJA UMYS¸U – dwie dru˝yny – III miejsce
w Polsce. Grupa starsza: Natalia Przewi´êlikowsk, Patrycja Paradowska, Marta Ra˝niewska, Beata Rutkowska, Weronika Lewandowska, Jakub Wojciechowski, Joanna Salwowska
Grupa m∏odsza: Karolina Strychalska, Oliwia Okrój,
Wiktoria Ejsmond, Weronika Paul, Daria Grodziƒska,,
Przemys∏aw Redmerski, Adam Kopaszewski
OSIÑGNI¢CIA SPORTOWE
DZIEWCZ¢TA
– Mistrzostwo powiatu w mini- pi∏ce siatkowej
i II miejsce w çwierçfinale wojewódzkim.
Kubacka Beata, Dàbrowska Joanna, Lewandowska
Aneta, Adamska Kinga, Paradowska Patrycja, Gàsiorowska Kamila, Kasprowicz Natalia, Lewandowska
Weronika, Marchlewska Marcelina.
– I miejsce w powiecie w czwórboju lekkoatletycznym.
Kwiatkowska Natalia, Adamska Kinga, Kubacka
Beata, Kasprowicz Natalia, WiÊniewska Kinga:
– I miejsce w powiecie w trójboju lekkoatletycznym.
Klugiewicz Natalia, Okrój Oliwia, Paczkowska Sylwia,
Grodziƒska Daria, Paul Weronika, Wi´ckowska Paulina, Kroplewska Kamila.
CH¸OPCY
– I miejsce w powiecie wi XIX w woj. sztafetowe biegi prze∏ajowe
Ciechacki B., WiÊniewski D., Bogusz M., Marchlew-
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ski K., Turowski D., Mielczarek W., Jab∏oƒski J., Chylicki A., Snopkowski K.,
– I miejsce w powiecie w trójboju lekkoatletycznym.
., Szafraƒski D., Rutkowski M., Gràbczewski P.,
Snopkowski K, Woje M.,
– II miejsce w powiecie w czwórboju lekkoatletycznym.
Kasiƒski D., Bogusz M., Wróblewski S., Turowski D.,
Chylicki A., Turowski D.,
– II m. w powiecie w mini- pi∏ce siatkowej Machtylski M., WiÊniewski D., Ruszkiewicz D., Wróblewski S.,
Kasiƒski D.., Ciechacki B., Bogusz M.,.., Chylicki A.,
Janiszewski M., Jab∏oƒski ¸.,
Prócz tych regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich – osiàgni´cia plastyczne, matematyczne, fotograficzne, ortograficzne, polonistyczne, sportowe
– w gminnych konkurach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu gminy

Osiàgni´cia uczniów Szko∏y Podstawowej im. Tony Halika w Osówce
Konkursy sportowe:
- Danuta Zyglarewicz, I miejsce w biegu prze∏ajowym na dystansie 600 m i Mistrzostwo powiatu w biegu na 600 m
- Dariusz Zyglarewicz, III miejsce w biegu na 1000m
w otwartych Mistrzostwach Powiatu Toruƒskiego
o puchar Marsza∏ka Województwa Kujawsko Pomorskiego
Osiàgni´cia uczniów Gimnazjum w Czernikowie
Konkursy przedmiotowe:
Magda Chrobak:
- Etap wojewódzki I Ogólnopolskiego Konkursu „Liga Ortograficzna” – laureat;
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii
– laureat;
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii
– finalista;
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z j´zyka polskiego – finalista;
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii
– laureat;
- Wielki Konkurs S∏ownictwa dla uczniów gimnazjum – I miejsce;
- Konkurs Regionalny o Ziemi Dobrzyƒskiej pt.:
„Ziemia Dobrzyƒska -moja ma∏a Ojczyzna” – IV miejsce;
Magdalena Buczyƒska:
- Etapu wojewódzki I Ogólnopolskiego Konkursu
„Liga Ortograficzna”- finalista;
Ewa Kwiatkowska:
- Etap rejonowy I Ogólnopolskiego Konkursu „Liga
Ortograficzna” – VII miejsce;
- II edycja Konkursu Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej „Bli˝ej Ekologii” – III miejsce;
Damian Zatorski:
- Konkurs Regionalny o Ziemi Dobrzyƒskiej pt. „Ziemia Dobrzyƒska – moja ma∏a Ojczyzna – V miejsce;
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Konkursy artystyczne
Paulina Grabowska:
- Powiatowy Konkurs na album pt. „Ziemia domem
ludzi, roÊlin i zwierzàt” – I miejsce;
Paulina Paczkowska:
- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Widok z mojego
okna” – Nagroda dyrektora Gimnazjum Nr 1
w Che∏m˝y;
- XVI Diecezjalny Festiwal PieÊni i Piosenki Religijnej w Kowalewie Pomorskim – I miejsce;
- XI Przeglàd Kol´d, Pastora∏ek i Piosenek Âwiàtecznych – I miejsce;
- VIII Festiwal Piosenki „Âpiewajmy Razem” – Nagroda Burmistrza Che∏m˝y;
- XVII Szkolna Scena Piosenki i Poezji – I miejsce;
- XV Wojewódzki Festiwal Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „FORTE-PIANO” – II miejsce;
- IV Edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „S∏owem i muzykà malowana twórczoÊç Czes∏awa Mi∏osza” – III miejsce;
Monika Lewandowska:
- XVI Diecezjalny Festiwal PieÊni i Piosenki Religijnej w Kowalewie Pomorskim – III miejsce;
- VIII Festiwal Piosenki „Âpiewajmy Razem”
– II miejsce;
- XVII Szkolna Scena Piosenki i Poezji – I miejsce;
- XV Wojewódzki Festiwal Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „FORTE-PIANO” – II miejsce;
Wioletta Markowska:
- XI Przeglàd Kol´d, Pastora∏ek i Piosenek Âwiàtecznych – III miejsce;
- VIII Festiwal Piosenki „Âpiewajmy Razem”
– III miejsce;
- XVII Szkolna Scena Piosenki i Poezji – III miejsce;
- XV Wojewódzki Festiwal Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „FORTE-PIANO” – I miejsce;
- VIII Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej
– I miejsce;
- IV Edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „S∏owem i muzykà malowana twórczoÊç Czes∏awa Mi∏osza” – II miejsce;
Natalia Sztuczka:
- VIII Festiwal Piosenki „Âpiewajmy Razem”
– II miejsce;
Beata Czarnomska:
- Nagroda w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i M∏odzie˝y pt.: „Moje pierwsze
spotkanie z Fryderykiem Chopinem”.
Konkursy sportowe
Marta Celmer:
- Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego – Indywidualne
Biegi Prze∏ajowe – I miejsce
- Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Powiatu Toruƒskiego – Bieg na 100m – II miejsce
Maciej Wojtulski:
- Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego – Indywidualne
Biegi Prze∏ajowe – I miejsce
- Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Powiatu Toruƒskiego – bieg na 1500m – II miejsce
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Krzysztof Sitek:
- Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego – Tenis Sto∏owy
Indywidualny – I miejsce
Karolina Bytner:
- Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego – Tenis Sto∏owy
Indywidualny – I miejsce
Mariusz Zgliƒski:
- Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Powiatu Toruƒskiego – bieg na 100m – I miejsce
Mateusz Pniewski:
- Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Powiatu Toruƒskiego – Rzut oszczepem – I miejsce
Beata Czarnomska:
- Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Powiatu Toruƒskiego – Rzut oszczepem – I miejsce
Bart∏omiej Szczepaniak:
- Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Powiatu Toruƒskiego – Pchni´cie kulà – I miejsce
Monika Gizela:
- Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Powiatu Toruƒskiego – skok w dal – I miejsce
- Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Powiatu Toruƒskiego – bieg na 100m – I miejsce
Agata Szulc:
- Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Powiatu Toruƒskiego – Pchni´cie kulà – I miejsce
Mateusz Sawicki:
- Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Powiatu Toruƒskiego – bieg na 300m – I miejsce
Marta Maciejewska:
- Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Powiatu Toruƒskiego – skok w dal – II miejsce
Natalia Dobrzyƒska:
- Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Powiatu Toruƒskiego – Pchni´cie kulà – II miejsce
Kinga Turowska:
- Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Powiatu Toruƒskiego – bieg na 300m – III miejsce
¸ukasz Kasiƒski:
- Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Powiatu Toruƒskiego – skok w dal – III miejsce
Arkadiusz Lewandowski:
- Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Powiatu Toruƒskiego – bieg na 100m – III miejsce
Stefania Guziejewska:
- Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Powiatu Toruƒskiego – Rzut oszczepem – III miejsce
Osiàgni´cia uczniów Liceum w Czernikowie
Iga Melerska:
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów – najlepsze
wyniki w nauce w roku szkolnym 2007/2008.
- Konkurs plastyczny na plakat zach´cajàcy
do udzia∏u w wyborach do PE w czerwcu 2009 r.
– II miejsce.
Magdalena Lewandowska:
- II Mi´dzyszkolny Konkurs Fotograficzny – I miejsce
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„ T a k t r z e b a ” – e t a p II
Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e stowarzyszenie „Czy˝ nie” otrzyma∏o dotacj´
w wysokoÊci 9.000 z∏ z Fundacji Wspomagania Wsi na drugi etap projektu „Tak trzeba”. W roku szkolnym 2009/2010 planowane
sà prace na cmentarzach w Liciszewach
i W∏´czu.
Cmentarz
we
W∏´czu to najstarszy
cmentarz w ca∏ej gminie Czernikowo,
za∏o˝ony
ok. 1630 roku
przez osadników
ol´derskich.
Jest
po∏o˝ony
na wale wiÊlanym, wÊród lasów i w sàsiedztwie
starych,
drewnianych
chat
ol´derskich, z pi´knie
kutà, zdewastowanà ju˝ dzwonnicà. Z kolei
cmentarz w Liciszewach to jedyDzwonnica w W∏´czu

Z życia Parafii Czernikowo
1/ W kwietniu – w okresie wielkanocnym dzieci
i m∏odzie˝ otrzyma∏y nagrody za naj∏adniejszà palm´
wielkanocnà oraz za najpi´kniej namalowanà stacj´
Drogi Krzy˝owej. Na te konkursy wp∏yn´∏o ogó∏em 137 prac. Oto laureaci tych konkursów:
– na naj∏adniejszà palm´ {∏àcznie wykonano 35
palm}: klasy 0-3: Kacper Kubacki, Mateusz Âliwiƒski,
Bernadeta Marchlewska, Kamil ¸egowski i Angelika
Burak; klasy 4-6: Beata Kubacka, Paulina Balina, Patrycja Paradowska, Joanna ¸ugowska i Daria Grodziƒska; gimnazjum: Magdalena Siarnowska, Aleksandra Tarnowska oraz Emilia i Joanna Suliƒskie;
– na naj∏adniej namalowanà stacj´ Drogi Krzy˝owej {∏àcznie oddano 102 prace}: klasy 0-3: Julia Gerc,
Wiktoria Kowalska, Adrian Weretycki, Szymon Ko∏aczyƒski i Marta Strzelecka; specjalne wyró˝nienie dla
Moniki EluÊkiewicz; klasy 4-6: Klaudia Piotrkiewicz,
Sylwester Kasiƒski, Dorota Kutnik, Weronika Paul
i Wiktor Weiss; gimnazjum: Patryk Meszyƒski, Tomasz Wnuczyƒski, Emilia Suliƒska, Dorota Pop∏awska, Milena Bo˝ejewicz i Beata Czarnomska;
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów.
2/ W Wielkanoc ks. proboszcz og∏osi∏ kolejne wykonane prace dla Parafii:
– po∏o˝ona zosta∏a kolejna alejka na cmentarzu oraz
przeprowadzona woda do nowego punktu – koszt to
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Cmentarz w Liciszewach

na pozosta∏oÊç na tym terenie po ewangelikach zamieszka∏ych tà miejscowoÊç. Brak
o nim informacji w g∏ównym êródle do historii Czernikowa, czyli monografii gminy
Czernikowo autorstwa Jana Pakulskiego,
Andrzeja Mietza i Zofii Waszkiewicz oraz
w êród∏ach archiwalnych. To bardzo wa˝ne,
˝eby dowiedzieç si´ czegoÊ wi´cej na jego
temat i ocaliç ten jedyny Êlad po wielokulturowej przesz∏oÊci Liciszew.
W dniach 1-7 paêdziernika 2009 b´dà mia∏y miejsce generalne prace renowacyjne
na cmentarzu w Liciszewach. Z kolei od 29
kwietnia do 5 maja 2010 r. b´dà mia∏y miejsce prace na W∏´czu. Pracom b´dà towarzyszy∏y konkursy dla dzieci i wystawa zdj´ç.
A.Z.
kwota 9.800 z∏. Sà to pieniàdze pochodzàce z tzw. dzier˝awy za miejsca na cmentarzu parafialnym.
– pewna rodzina z Warszawy – Paƒstwo Purcelewscy, Rodacy z Czernikowa, ufundowali figur´ Êw. Paw∏a – takie figury Êw. Piotra i Êw. Paw∏a stanà przed plebanià w pobli˝u fontanny na 2 czerwca – Bierzmowanie w naszej Parafii; serdeczne Bóg zap∏aç!
– zrobiony zosta∏ te˝ projekt odnowienia prezbiterium w naszym koÊciele.
3/ kwiecieƒ – Parafia otrzyma∏a pi´kny dar od Pani
Alicji Romanowskiej – obraz S∏ugi Bo˝ego Jana Paw∏a II. Znajduje si´ w zakrystii. Bóg zap∏aç.
4/ 26 kwietnia m∏odzie˝ z naszej parafii uczestniczy∏a w spotkanie „Przystanek Pascha” w Kikole.
5/ W kwietniu, dzi´ki pomocy Gminnego OÊrodka
Pomocy Spo∏ecznej, zosta∏y rozdane najbiedniejszym
rodzinom i osobom w naszej Parafii dary ˝ywnoÊciowe z „Caritas” z W∏oc∏awka.
6/ 30 kwietnia Parafianie wozili piasek na parking koÊcielny – ∏àcznie ponad 150 ton.
7. Na cmentarzu posadzono przy ogrodzeniu ponad 200 drzewek.
8/ 30 kwietnia i 1 maja zosta∏y usuni´te kolejne drzewa na cmentarzu parafialnym, które zagra˝a∏y pomnikom i nagrobkom. Koszt tych prac wyniós∏ 3.000 z∏. (z dzier˝awy za miejsca na cmentarzu).
Dzi´kuj´ Panu KoÊcielnemu, Panom: Miros∏awowi
Zió∏kowskiemu, Szczepanowi Solawa, Mirkowi Racniewskiemu, Stanis∏awowi i Tomaszowi Kamiƒskim,
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Miros∏awowi Gan oraz innym osobom za sprzàtni´cie
drewna i wyniesienie ga∏´zi.
9/ Podzi´kowania serdeczne sk∏adam te˝: Kierownikowi i Pracownikom Zak∏adu Komunalnego
za przeprowadzenie wody do przysz∏ych toalet
na cmentarzu; Panu Franciszkowi Solawa za za∏o˝enie i pod∏àczenie oÊwietlenia przed plebanià; Panu
Markowi Gràbczewskiemu ze Szkleƒca i Panu Markowi Koz∏owskiemu z Witow´˝a za ofiarowany piasek
na parking; Panu Andrzejowi Sobociƒskiemu za udost´pnienie ∏adowarki; Panu Eugeniuszowi Ma∏kiewiczowi i Panu Miros∏awowi Zió∏kowskiemu za za∏adunek i rozgarnianie piasku. Szczere Bóg zap∏aç!!!
Dzi´kuj´ te˝ Pani Katarzynie Szczesnej z Witow´˝a
za ofiarowanà palm´ do koÊcio∏a.
10/ 10 i 17 maja odby∏y si´ w naszej Parafii Pierwsze
Komunie Êwi´te – ∏àcznie przystàpi∏o do I Spowiedzi
i I Komunii Êw. 90-ro dzieci z SP w Czernikowie, SP
w Osówce i SP w Steklinie.
11/ Na poczàtku maja zosta∏y zamontowane nowe
drzwi szklane – dar dzieci pierwszokomunijnych z rodzicami.
12/ W maju, czerwcu i lipcu trwa∏y prace przy budowie parkingu koÊcielnego, na którym zostanie 30
sierpnia odprawiona Eucharystia podczas Do˝ynek
diecezjalnych (Diecezji W∏oc∏awskiej) i wojewódzkich (Województwa Kujawsko-Pomorskiego).
13/ Spotkania fatimskie przy figurach: 13 maja
– w Witow´˝u; 13 czerwca – przy ul. Targowej; 13 lipca
– w Ograszce.
14/ Pod koniec maja rozpocz´∏y si´ spotkania Grupy
trzeêwoÊciowej AA w salce parafialnej. Spotkania odbywajà si´ w ka˝dy czwartek o 19.00.
15/ 2 czerwca Pasterz Diecezji Ksiàdz Biskup Ordynariusz przewodniczy∏ Mszy Êw., podczas której udzieli∏ m∏odzie˝y naszej Parafii Sakramentu Bierzmowania oraz poÊwi´ci∏ przed plebanià figury Âwi´tych
Aposto∏ów Piotra i Paw∏a – dar Paƒstwa Krzysztofa

i Ma∏gorzaty Purcelewskich z Warszawy oraz Ks. Proboszcza Piotra Sio∏kowskiego. W koncelebrze z Biskupem odprawiali te˝ koledzy Ks. S∏awka z rocznika
Êwi´ceƒ w 2001.
16/ 7 czerwca odby∏ si´ kolejny (IV) Parafialny Dzieƒ
Dziecka. Wszystkim Organizatorom, Sponsorom
i ˚yczliwym Osobom pi´knie dzi´kuj´.
17/ W drugiej po∏owie czerwca ocieplono i odmalowano szczyt plebani od strony zachodniej. Koszt 3.500
pokry∏ ksiàdz proboszcz z w∏asnych dochodów.
18/ 11 czerwca odby∏a si´ doroczna UroczystoÊç Bo˝ego Cia∏a. Wszystkim uczestnikom i budowniczym
o∏tarzy oraz ca∏ej asyÊcie, chórowi, orkiestrze, stra˝akom, Policji sk∏adam serdeczne Bóg zap∏aç.
19/ Parafia nasza posiada obecnie dwie strony internetowe: www.czernikowo.pl; www.bartlomiej.org; Zapraszamy do odwiedzin.
Rozpoczà∏ si´ Czas Wakacji. Wszystkim Nauczycielom, dzieciom i m∏odzie˝y, wszystkim Parafianom ˝ycz´ mi∏ego i wypoczynku i dedykuj´ Przykazania wakacyjne:
1. Po˝egnaj si´ z rodzicami, ale nigdy z Panem Bogiem.
2. Nie zapomnij zabraç plecaka, medalika i ksià˝eczki do nabo˝eƒstwa.
3. Zabierz wygodne buty, byÊ móg∏ dojÊç do koÊcio∏a.
4. Kieruj si´ kompasem-sumieniem, modlitwà, a nigdy nie zb∏àdzisz.
5. NoÊ w s∏oƒcu okulary, niech ci jednak nie zas∏onià
Boga.
6. Dbaj o pokarm dla Ciebie i duszy, aby nie by∏y
g∏odne.
7. Nie Êmieç na postoju, ani we w∏asnej duszy.
8. Chodzàc po lasach, górach, nie zgub drogi.
9. Nie przeklinaj, a raczej uÊmiechaj si´.
10. Wróç z wakacji opalony, zdrowy, a nade wszystko
Bo˝y.
Opracowa∏: Ks. dr Piotr Sio∏kowski
Dziekan Czernikowski

Zakończenie Roku
Św. Pawła w Czernikowie

s∏aw A. Mering. Pasterz Diecezji przewodniczy∏ uroczystej Eucharystii, podczas której udzieli∏ Sakramentu Bierzmowania m∏odzie˝y klas III gimnazjum.
W koncelebrze z Ksi´dzem Biskupem sprawowali
Msz´ Êw. tak˝e prezbiterzy z rocznika Êwi´ceƒ 2001
– koledzy kursowi ks. S∏awomira Grzegórskiego, wikariusza parafii.
W powitaniu Ksi´dza Biskupa ks. Piotr Sio∏kowski,
proboszcz parafii powiedzia∏:
Najdostojniejszy Ksi´˝e Biskupie, Pasterzu i Ojcze
Diecezji W∏oc∏awskiej; przybywasz do wspólnoty Parafii Êw. Bart∏omieja w Czernikowie, aby sprawowaç
Eucharysti´, podczas której udzielisz Sakramentu
Bierzmowania zgromadzonej tu m∏odzie˝y klas trzecich gimnazjum. Serdecznie witamy Waszà Ekscelencj´.
Âw. Pawe∏, którego Rok powoli dobiega ju˝ koƒca,
wo∏a do Tymoteusza, biskupa Efezu: „Zaklinam Ci´
na Boga i Chrystusa Jezusa, który b´dzie sàdzi∏ ˝ywych i umar∏ych, oraz na Jego pojawienie si´ i na Jego królestwo: g∏oÊ nauk´, nastawaj w por´ i nie w por´, wykazuj b∏àd, napominaj, podnoÊ na duchu z ca∏à
cierpliwoÊcià w ka˝dym nauczaniu...”.

W 2009 roku miejscowoÊç Czernikowo obchodzi 700lecie powstania. 1 paêdziernika 1309 roku w dokumencie pisanym umieszczono po raz pierwszy nazw´
miejscowoÊci Czernikowo. Trwa Rok Jubileuszowy.
W jego obchody wpisujà si´ nast´pujàce znaki i miejsca: figury Âwi´tych Aposto∏ów Piotra i Paw∏a
przed plebanià czernikowskà; Skwer 700-lecia Czernikowa znajdujàcy si´ w pobli˝u centrum miejscowoÊci;
nowy parking koÊcielny w pobli˝u Êwiàtyni; pamiàtkowa tablica przy g∏ównym wejÊciu do koÊcio∏a. Znaki i miejsca zosta∏y po∏àczone z uroczystoÊciami i wydarzeniami Jubileuszu: 24 sierpnia – odpust parafialny ku czci Êw. Bart∏omieja Aposto∏a, Patrona parafii
i koÊcio∏a – poÊwi´cenie parkingu i pamiàtkowej tablicy przed koÊcio∏em oraz 30 sierpnia – Do˝ynki Diecezjalne i Wojewódzkie Kujawsko-Pomorskie.
By∏o pi´kne popo∏udnie 2 czerwca 2009 roku. Do Parafii Êw. Bart∏omieja Aposto∏a w Czernikowie przyby∏
z pos∏ugà pasterskà Ksiàdz Biskup Ordynariusz Wie-
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Przez wstawiennictwo Maryi, Matki powo∏aƒ kap∏aƒskich oraz Êw. Paw∏a prosimy dla Ciebie Ojcze
o gorliwoÊç Paw∏owà w naszej wspólnocie oraz o modlitw´, by Pan Jezus wla∏ w serca m∏odych pragnienie
oddania si´ na wy∏àcznà s∏u˝b´ Bogu.
Dzisiaj umocnisz serca tej m∏odzie˝y darami Ducha
Âwi´tego. Prosz´ Waszà Ekscelencj´ o sprawowanie
tej Eucharystii wraz z kap∏anami z rocznika Êwi´ceƒ 2001 i goràcà modlitw´ i zach´t´, aby z naszej Parafii – daj Bo˝e, z tej grupy m∏odych ludzi – by∏y Êwi´te, gorliwe powo∏ania kap∏aƒskie i zakonne.
Do zgromadzonej m∏odzie˝y Ks. Biskup w homilii
dialogowej skierowa∏ s∏owa zach´ty, opartej na Ewangelii z dnia, gdzie mowa by∏a o postawionym Chrystusowi podchwytliwym pytaniu faryzeuszów: „Czy wolno p∏aciç podatek Cezarowi, czy nie? Mamy p∏aciç czy
nie p∏aciç?”. Jezus da∏ wtedy cudownà odpowiedê:
„Oddajcie wi´c Cezarowi to, co nale˝y do Cezara, a Bogu to, co nale˝y do Boga”. I dodaje Ewangelista Marek: „I byli pe∏ni podziwu dla Niego”. Ksiàdz Biskup
równie˝ zach´ci∏ m∏odzie˝, aby dzi´ki darom Ducha
Âwi´tego umia∏a oddaç Bogu to, co nale˝y do Boga:
swoje serce, swojà dusz´, czas na modlitw´, uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, ˝yczliwoÊç do drugiego
cz∏owieka, jednoÊç i m´stwo w wyznawaniu wiary.
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Dzi´kujàc Ekscelencji pod koniec Mszy Êw. ks. proboszcz poprosi∏:
Najczcigodniejszy nasz Pasterzu, Duch Âwi´ty swoimi darami ogarnà∏ parafialny Wieczernik. Przepe∏nieni radoÊcià p∏ynàcà z Eucharystii i z Sakramentu
Bierzmowania prosimy Ci´ o pasterskie B∏ogos∏awieƒstwo, aby nigdy nie zabrak∏o robotników w Winnicy Paƒskiej. Prosimy o pasterskie b∏ogos∏awieƒstwo, aby ci m∏odzi ludzie wiar´ Êwi´tà katolickà m´˝nie wyznawali, bronili jej i wed∏ug niej ˝yli.
B∏agamy Ci´ te˝ o poÊwi´cenie figur Âwi´tych Aposto∏ów Piotra i Paw∏a, znajdujàcych si´ przed plebanià, które sà darem duchowym i materialnym: Êw. Pawe∏ – Paƒstwa Ma∏gorzaty i Krzysztofa Purcelewskich
z Warszawy, a rodaków z Czernikowa, a Êw. Piotr – moim osobistym darem dla tej wspólnoty. Przez obrz´d
poÊwi´cenia figur za wzorem Umi∏owanego Ojca
Âwi´tego Benedykta XVI przeprowadê naszà Parafi´
z Roku Êw. Paw∏a w Rok Kap∏ana, który 19 czerwca
rozpoczniemy.
Po zakoƒczeniu Mszy Êwi´tej, w drodze powrotnej
do plebanii, Pasterz Diecezji zatrzyma∏ si´ przy fontannie przed plebanià, gdzie dokona∏ poÊwi´cenia
dwóch figur Âwi´tych Aposto∏ów Piotra i Paw∏a.
Opracowa∏: Ks. Piotr Sio∏kowski

Piłka nożna - podsumowanie sezonu.
Dru˝yna seniorów Victorii Czernikowo w rundzie wiosennej przechodzi∏a zmiany kadrowe, co w rezultacie nie
dawa∏o przek∏adu na odnoszenie sukcesów w lidze. „Ta runda by∏a poÊwi´cona na pozyskanie m∏odych zawodników chcàcych zasiliç szeregi naszej Victorii” – mówi nam obecny opiekun dru˝yny. W nowym sezonie b´dzie mo˝na zaobserwowaç na boisku du˝à iloÊç juniorów Victorii Czernikowo, którzy po zakoƒczeniu swojego wieku juniorskiego zasilà kadr´ seniorów. Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki nowym si∏om i zaanga˝owaniu uda si´ naszym ch∏opakom
powalczyç o wysokie miejsce w swojej klasie – a mo˝e nawet o awans do wy˝szej ligi? Trzymamy kciuki.
Klasa B GR II Toruƒ (Wyniki z 10 czerwca)

LZS Victoria Czernikowo
Runda Jesienna:
LZS Victoria Czernikowo - LZS ZBICZNO 5:0
LZS ISKRA CIECHOCIN - LZS Victoria Czernikowo 0:2
LZS Victoria Czernikowo - LZS Steklin 1:1
LZS ROL.KO Konojady - LZS Victoria Czernikowo 2:1
LZS Victoria Czernikowo - LZS Âwiedziebnia 3:1
LKS Zryw Wrocki - LZS Victoria Czernikowo 2:4
LZS Victoria Czernikowo - GTS Relaks Górzno 4:2
GKS Zryw Ksià˝ki - LZS Victoria Czernikowo 3:0
Runda Wiosenna:
LZS ZBICZNO - LZS Victoria Czernikowo 4:1
LZS Victoria Czernikowo - LZS ISKRA CIECHOCIN 1:0
LZS Steklin - LZS Victoria Czernikowo 7:0
LZS Victoria Czernikowo - LZS ROL.KO Konojady 0:5
LZS Âwiedziebnia - LZS Victoria Czernikowo 7:1
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LZS Victoria Czernikowo - LKS Zryw Wrocki 2:4
GTS Relaks Górzno - LZS Victoria Czernikowo 2:2
LZS Victoria Czernikowo - GKS Zryw Ksià˝ki 2:2
LZS Steklin
Runda jesienna:
LZS Steklin - LKS Zryw Wrocki 2:1
GTS Relaks Górzno - LZS Steklin 2:3
LZS Steklin - GKS Zryw Ksià˝ki 0:2
LZS Victoria Czernikowo - LZS Steklin 1:1
LZS Steklin - LZS ZBICZNO 0:1
LZS ISKRA CIECHOCIN - LZS Steklin 3:1
LZS Steklin - LZS ROL.KO Konojady 1:5
LZS Âwiedziebnia - LZS Steklin 3:1
Runda wiosenna :
LKS Zryw Wrocki - LZS Steklin 4:0
LZS Steklin - GTS Relaks Górzno 2:3

DwaSlowa18:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

17-07-09

14:25

GKS Zryw Ksià˝ki - LZS Steklin 1:0
LZS Steklin - LZS Victoria Czernikowo 7:0
LZS ZBICZNO - LZS Steklin 2:3
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LZS Steklin - LZS ISKRA CIECHOCIN 2:2
LZS ROL.KO Konojady - LZS Steklin 2-1
LZS Steklin - LZS Âwiedziebnia 0:3 wo.

Junior M∏odszy GR I Toruƒ (Wyniki z 10 czerwca)

Runda jesienna:
GLKS Gwiazda Starogród - LZS Victoria Czernikowo 0:4
LZS Victoria Czernikowo - LZS Kasztelan Papowo
Biskupie2-0
GLKS Pomow.-Vict. Kijewo Król. - LZS Victoria
Czernikowo 1:2
LZS Victoria Czernikowo - LZS Mustang Ostaszewo 8:0
TMLKS Cergia Toruƒ - LZS Victoria Czernikowo 1:4
KS Legia Che∏m˝a - LZS Victoria Czernikowo 3:1
LZS Victoria Czernikowo - MKS W∏ókniarz Toruƒ 3:7
KS Unislavia Unis∏aw - LZS Victoria Czernikowo 1:0
LZS Victoria Czernikowo - TKP Elana II Toruƒ 0:0
LKS Victoria Lisewo - LZS Victoria Czernikowo 2:2

Runda wiosenna:
LZS Victoria Czernikowo - GLKS Gwiazda Starogród 3:2
LZS Kasztelan Papowo Biskupie - LZS Victoria
Czernikowo 3:5
LZS Victoria Czernikowo - GLKS Pomow.-Vict.
Kijewo Król. 3:0
LZS Mustang Ostaszewo - LZS Victoria Czernikowo 1:3
LZS Victoria Czernikowo - TMLKS Cergia Toruƒ 3:0
LZS Victoria Czernikowo - KS Legia Che∏m˝a 2:3
MKS W∏ókniarz Toruƒ - LZS Victoria Czernikowo 6:0
LZS Victoria Czernikowo - KS Unislavia Unis∏aw 1:3
TKP Elana II Toruƒ - LZS Victoria Czernikowo 1-1
LZS Victoria Czernikowo - LKS Victoria Lisewo 4-1

M∏oda Victoria Czernikowo – trampkarze – zakoƒczy∏a rozgrywki ligowe w swojej grupie w KPZPN na wysokim
drugim miejscu. Pi∏karze sà zadowoleni i z dumà wspominajà wygrane mecze nad swoimi rywalami z klubów
sportowych o wysokiej renomie. W rozmowie z zarzàdem dowiedzieliÊmy si´, ˝e w nowym sezonie szykujà si´
zmiany kadrowe, co mo˝e dobrze wró˝yç na przysz∏oÊç. ˚yczymy powodzenia w nowym sezonie pi∏karskim i
zapraszamy wszystkich m∏odych amatorów pi∏ki no˝nej na otwarte treningi, które zacznà si´ od po∏owy sierpnia.
Junior M∏odszy GR I Toruƒ (Wyniki z 10 czerwca)

Runda jesienna:
LZS Victoria Czernikowo - LKS Promieƒ Kowalewo
Pomorskie 3:0
KSGm.Che∏m˝a Cyklon Koƒczewice - LZS Victoria
Czernikowo 2:1
LZS Victoria Czernikowo - KS Pomorzanin Toruƒ 2:3
KS Legia Che∏m˝a - LZS Victoria Czernikowo 0:2
LZS Victoria Czernikowo - TMLKS Cergia Toruƒ 6:0
LZS Victoria Czernikowo - StS Zamek Zamek
Bierzg∏owski 7:0
MKS W∏ókniarz Toruƒ - LZS Victoria Czernikowo 2:5
LZS Victoria Czernikowo - TKP Elana Toruƒ 3:2

Runda wiosenna:
LKS Promieƒ Kowalewo Pomorskie - LZS Victoria
Czernikowo 0:0
LZS Victoria Czernikowo - KSGm.Che∏m˝a Cyklon
Koƒczewice 1:0
KS Pomorzanin Toruƒ - LZS Victoria Czernikowo 3-0
LZS Victoria Czernikowo - KS Legia Che∏m˝a 1:0
TMLKS Cergia Toruƒ - LZS Victoria Czernikowo 2:4
StS Zamek Zamek Bierzg∏owski - LZS Victoria
Czernikowo 0:7
LZS Victoria Czernikowo - MKS W∏ókniarz Toruƒ 5-3
TKP Elana Toruƒ - LZS Victoria Czernikowo 2-2
R. Dzwonkowski / GCI
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