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AKTUALNOŚCI

Czernikowo wśród najlepiej
zarządzanych gmin w Polsce!
Tegoroczna edycja Rankingu Samorzàdów,
przeprowadzonego przez „Rzeczpospolità”,
okaza∏a si´ du˝ym sukcesem gminy Czernikowo, która w zestawieniu I etapu konkursu na
ponad pó∏tora tysiàca polskich gmin wiejskich
zaj´∏a bardzo wysokà, 82 lokat´, ust´pujàc
miejsca tylko oÊmiu gminom województwa
kujawsko-pomorskiego. WyprzedziliÊmy m.in.
wszystkie gminy sàsiadujàce.
Ranking przeprowadzany by∏ w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy,
które w najlepszy sposób zarzàdza∏y swoimi
finansami w latach 2006-2009 i jednoczeÊnie
najwi´cej w tym czasie inwestowa∏y. Punkty
przyznawano wed∏ug klucza siedmiu wskaêników:

Inwestycje gminne
Z koƒcem 2010 roku Gmina Czernikowo wcale
nie zwalnia inwestycyjnego tempa. We wrzeÊniu
do Urz´du Wojewódzkiego zosta∏ z∏o˝ony
wniosek o dofinansowanie przebudowy dwóch
odcinków dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ocen´ merytorycznà marsza∏kowskiego
Departamentu Wdra˝ania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego przeszed∏ natomiast wniosek
dotyczàcy prac zwiàzanych z dwoma odcinkami
dróg w Czernikowie. Do koƒca paêdziernika
Gmina z∏o˝y∏a odpowiednie dokumenty w celu
uzyskania wsparcia na realizacj´ a˝ trzech
projektów: adaptacji remizy OSP Czernikowo
na wiejskà Êwietlic´, wyposa˝enia pracowni
chemicznej, fizycznej i biologicznej w Zespole
Szkó∏ oraz, przede wszystkim, budowy sal

- dynamiki wzrostu wydatków majàtkowych
(pomniejszonych o Êrodki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca w latach 20062009,
- wartoÊci Êrodków unijnych w przeliczeniu na
jednego mieszkaƒca, które w latach 2007-2009
wp∏yn´∏y na rachunek bud˝etu gminy/miasta,
- zad∏u˝enia samorzàdu w stosunku do dochodów w latach 2006 – 2009,
- nadwy˝ki operacyjnej w stosunku do dochodów w latach 2007 – 2009,
- dynamiki wzrostu dochodów w∏asnych
w latach 2006 – 2009,
- relacji nak∏adów inwestycyjnych do przyrostu zad∏u˝enia w latach 2006 – 2009,
- dynamiki wzrostu wydatków ogó∏em na
jednego mieszkaƒca w wybranych dzia∏ach
w poszczególnych latach 2006 – 2009: transport
i ∏àcznoÊç oraz ochrona Êrodowiska.
Intensyfikacja dzia∏aƒ majàcych na celu
pozyskiwanie Êrodków unijnych w po∏àczeniu
z racjonalnie opracowanym bud˝etem i s∏usznymi inwestycjami znalaz∏a odzwierciedlenie
w rankingu obejmujàcym ca∏y kraj. Wynik
gminy Czernikowo to powód do dumy tym
bardziej, ˝e o zaj´tym miejscu Êwiadczy∏y nie
opinie i wybór, a fakty i wskaêniki jednoznacznie potwierdzajàce tempo rozwoju i dobrà
kondycj´ naszej gminy.
P.P.

dydaktycznych i auli muzycznej przy ZS na
potrzeby niedawno utworzonej filii che∏m˝yƒskiej Szko∏y Muzycznej. Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Czernikowie ju˝ od 20 listopada b´dzie
mog∏a korzystaç z nowego ci´˝kiego samochodu
ratowniczo-gaÊniczego.
W ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”, po
sukcesie inwestycji obejmujàcej drogi ∏àczàce
Czernikowo, Jackowo i Steklinek, realizowana
b´dzie przebudowa dwóch odcinków: drogi
gminnej, która komunikacyjnie ∏àczy cz´Êç
Liciszew w obu swych koƒcach z drogà
powiatowà Kijaszkowo-Dàbrówka oraz drogi
gminnej w Mazowszu, rozpoczynajàcej si´
zjazdem z „powiatówki” Sitno-Dzia∏yƒ-Mazowsze-Czernikowo i prowadzàcej do Piotrkowa.
D∏ugoÊç obj´tych zadaniem „ P r z e b u d o w a
drogi gminnej Nr 101104C w miejscowoÊci Liciszewy i drogi gminnej Nr
101109C w miejscowoÊci Mazowsze, wraz
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z przebudowà skrzy˝owaƒ z drogami
powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C”
odcinków to 2,25 km, a kosztorysowa wartoÊç
robót wynosi ponad 2,6 mln z∏. W wyniku
realizacji inwestycji powstanà jezdnie o mineralno-bitumicznych nawierzchniach i szerokoÊci 5 m z obustronnymi poboczami o szerokoÊci 75 cm, wykonane zostanie 360 m2
chodników, a przy Szkole Podstawowej w Mazowszu wybudowana zostanie zatoka autobusowa oraz zamontowane zostanà bariery
ochronne. Realizacja zadania nastàpi przy
wspó∏pracy ze Starostwem Powiatowym w Toruniu, które cz´Êciowo pokryje koszty przebudowy skrzy˝owaƒ dróg gminnych z drogami
powiatowymi.
W ramach Dzia∏ania 1.1. – Infrastruktura drogowa RPO WK-P na lata 2007-2013 ocen´
formalnà i merytorycznà przeszed∏ pozytywnie
wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Budowa drogi gminnej nr 101167C
i przebudowa drogi gminnej nr 101150C
wraz z przebudowà skrzy˝owania z droga
powiatowà nr 2044C w miejscowoÊci
C z e r n i k o w o ” , co w nast´pstwie podj´cia
decyzji w formie uchwa∏y przez Zarzàd
Województwa równoznaczne b´dzie przyznaniu
dofinansowania, które wyniesie pó∏ miliona
z∏otych. Ca∏kowity koszt inwestycji to 1,155 mln
z∏. Projekt zak∏ada budow´ drogi z kostki
brukowej i chodników w miejscu gruntowej
obecnie drogi na Osiedlu M∏odych oraz przebudow´ ul. Zajàczkowo, nawierzchni´ której
stanowiç b´dzie warstwa z betonu asfaltowego,
oraz budow´ chodników przy tej ulicy. Planowane prace majà rozpoczàç si´ jeszcze w 2010
roku.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dzia∏ania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Gmina Czernikowo ubiega si´ b´dzie o dofinansowanie dwóch przedsi´wzi´ç. Jednym
z nich jest „ R o z b u d o w a Z e s p o ∏ u S z k ó ∏
w Czernikowie o obiekt dydaktycznowidowiskowy na potrzeby szko∏y muzyc z n e j w r a z z w y p o s a ˝ e n i e m ”. W ramach
inwestycji powstanie dwu-kondygnacyjny budynek z przeznaczeniem do nauki muzyki
i taƒca uczniów czernikowskiej filii Szko∏y
Muzycznej w Che∏m˝y. Dolna cz´Êç obiektu
pomieÊci aul´ o powierzchni ok. 296 m2 z zapleczem szatniowo-sanitarnym, przeznaczonà do
praktycznej nauki muzyki i taƒca oraz przeprowadzania wyk∏adów i egzaminów. Na pi´trze
zaprojektowano sal´ rytmiki, pi´ç sal dydaktycznych, pokój biurowo - socjalny oraz pomieszczenia szatniowo - sanitarne o ∏àcznej
powierzchni 470 m2. Realizacja inwestycji
znacznie podniesie poziom infrastruktury
edukacyjnej na terenie gminy, stanowiàc m.in.
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wysokiej jakoÊci baz´ dzia∏alnoÊci filii Szko∏y
Muzycznej z kompletnym systemem niezb´dnych pomieszczeƒ oraz miejsce organizacji
uroczystoÊci, spotkaƒ, zjazdów i innych przedsi´wzi´ç o charakterze naukowym, kulturalnym
i rozrywkowym. Koszt przedsi´wzi´cia to oko∏o
4,5 mln z∏.
Drugim, mniejszym projektem, o którego
dofinansowanie w ramach RPO WK-P stara si´
nasza gmina, jest w y p o s a ˝ e n i e p r a c o w n i
chemicznej, biologicznej i fizycznej Zesp o ∏ u S z k ó ∏ w C z e r n i k o w i e w pomoce
naukowe i pe∏ne umeblowanie. Warta prawie

100 tys. z∏ inwestycja znacznie podniesie poziom
nauczania powy˝szych przedmiotów. Aparatura
do wykonywania chemicznych doÊwiadczeƒ,
mikroskopy i modele biologiczne oraz oprzyrzàdowanie i mierniki niezb´dne do przeprowadzania eksperymentów z dziedziny fizyki w po∏àczeniu z nowoczesnymi, wygodnymi i bezpiecznymi meblami oraz sprawnà i wykwalifikowanà kadrà, którà mo˝e poszczyciç si´
Zespó∏ Szkó∏, wprowadzà lekcje na poziom
najwy˝szych standardów.
W fazie przygotowania technicznego znajduje
si´ projekt a d a p t a c j i r e m i z y O c h o t n i c z e j
Stra˝y Po˝arnej w Czernikowie na Êwiet l i c ´ w i e j s k à . Na posiedzeniu komisji, które
odby∏o si´ 2 czerwca i w którym uczestniczy∏
prezes OSP Czernikowo, Wójt wraz z Radà
Gminy zaproponowali jednostce pomoc w pozyskaniu Êrodków na modernizacj´ remizy.
W zwiàzku z przesuni´ciem w czasie o cztery
miesiàce decyzji kierownictwa jednostki o przekazaniu budynku gminie, która zapad∏a dopiero
we wrzeÊniu, prace nad projektem trwajà
w przyspieszonym tempie. Mamy jednak nadziej´, ˝e zdà˝ymy w terminie przygotowaç
odpowiednià dokumentacj´ i z∏o˝yç do Urz´du
Marsza∏kowskiego wniosek o przyznanie 500
tys. z∏ dofinansowania w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
dzia∏ania „Odnowa i rozwój wsi”. Ca∏kowity
koszt modernizacji remizy i przystosowania jej
do potrzeb Êwietlicy mo˝e wynieÊç niemal

1,5 mln z∏.
Dzi´ki 150 tys. z∏ dofinansowania przez Zarzàd
Wojewódzki Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y
Po˝arnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz 120 tys.
z∏ wsparcia przyznanego przez Komendanta
G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej czernikowska jednostka OSP wzbogaci swoje
wyposa˝enie o samochód ratowniczo-gaÊniczy
marki MAN o czteroko∏owym nap´dzie, warty
790 tys. z∏, zakupiony w ramach zadania
„Dostawa fabrycznie nowego ci´˝kiego
samochodu ratowniczo - gaÊniczego z n a p ´ d e m 4 x 4 d l a O S P w C z e r n i k o w i e ” . Mogàcy pomieÊciç szeÊcioosobowà za∏og´ pojazd o
masie rzeczywistej 16,6 t posiada∏ b´dzie
dwuzakresowà autopomp´, pojemnoÊç wody
5170 dm3 oraz pojemnoÊç Êrodka pianotwórczego 500 dm3. Zakup ten znacznie usprawni prac´ i tak Êwietnie funkcjonujàcej
jednostki i przyczyni si´ do poprawy bezpieczeƒstwa mieszkaƒców gminy.
Zgodnie z umowà, do 10 listopada oddany do
u˝ytku zostanie pierwszy w gminie „Orlik”,
który powstaje w Mazowszu. Realizacja in-

westycji „ B u d o w a k o m p l e k s u b o i s k s p o r towych w ramach programu „Moje Boisko
– Orlik 2012” (boisko pi∏karskie oraz
boisko wielofunkcyjne wraz zapleczem
s a n i t a r n o - s z a t n i o w y m ) ” napotyka∏a na swej
drodze wiele trudnoÊci, spowodo-wanych tak˝e
z∏ymi warunkami atmosferycznymi, uniemo˝liwiajàcymi prowadzenie prac z u˝yciem
sprz´tu ci´˝kiego. Umiejscowienie Orlika w pobli˝u Szko∏y Podstawowej podniesie poziom
edukacji sportowej uczniów, s∏u˝àc jako miejsce
przeprowadzania zaj´ç wychowania fizycznego.
Z boisk skorzystaç b´dà mogli ponadto wszyscy
amatorzy pi∏ki koszykowej, siatkowej i no˝nej.
Zakoƒczenie budowy planowane jest na koniec
paêdziernika b.r. Koszt budowy Orlika to 997
374 z∏, z czego 332 000 z∏ to kwota dofinansowania przedsi´wzi´cia z Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wsparcie inwestycji pochodzàce z bud˝etu paƒstwa wyniesie 469 000 z l.
P.P.

Wnioski w toku – czekamy na
unijne dofinansowania

∏ania 2.2. Gospodarka odpadami Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 projekt
polega na zakupie pojazdów i urzàdzeƒ niezb´dnych dla rozszerzenia i prowadzenia zbiórki
odpadów na terenie gminy (samochód-Êmieciarka, ciàgnik z ˝urawiem za∏adunkowym i przyczepà), a tak˝e obj´ciu wi´kszej liczby mieszkaƒców systemem selektywnej zbiórki odpadów
poprzez ustawienie odpowiednich kontenerów.
Ca∏kowity koszt realizacji inwestycji to 1 712
575,00 z∏. Gmina ubiega si´ o dofinansowanie na
poziomie 70% kosztów kwalifikowalnych w kwocie 1 198 802,50 z∏.
3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej
w m i e j s c o w o Ê c i C z e r n i k o w o – planowany do
realizacji w ramach dzia∏ania 321 Podstawowe
us∏ugi dla gospodarki i ludnoÊci wiejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 projekt, znajdujàcy si´ obecnie na etapie
oceny formalnej, w przypadku akceptacji przez
Wydzia∏ Zarzàdzania PROW zyska dofinansowanie w kwocie 963 888,00 z∏ wobec
2 351 887,59 z∏ ca∏kowitych kosztów operacji.
Inwestycja, której celem jest zapewnienie odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych,
obejmie ulice: Kwiatowà i LeÊnà.
4.
Budowa
ogólnodost´pnej
sieci
bezprzewodowej
na
terenie
Gminy
C z e r n i k o w o – planowany do realizacji w ramach Dzia∏ania 4.1. Rozwój Infrastruktury ICT
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 20072013 projekt znajduje si´ na etapie oceny for-

W trakcie weryfikacji pod kàtem ewentualnego
przyznania dofinansowania w ramach unijnych
funduszy znajdujà si´ wnioski z∏o˝one przez
Gmin´ Czernikowo. WÊród planowanych inwestycji znajdujà si´:
1. Przebudowa i rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowoÊci Czern i k o w o ( e t a p I V ) – planowany do realizacji
w ramach Dzia∏ania 2.1. Rozwój infrastruktury
wodno-Êciekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 projekt wart jest 17 434
717,55 z∏, z czego 11 322 566,41 z∏ to kwota
dofinansowania, o jakie ubiega si´ Gmina
Czernikowo, stanowiàca 65% kosztów kwalifikowalnych. Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci wodociàgowej na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne
o ∏àcznej d∏ugoÊci 1358 m, przebudowa (1470 m)
i budowa (2081 m) kana∏u deszczowego, budowa
kana∏u sanitarnego wraz z przy∏àczami o ∏àcznej
d∏ugoÊci 4936 m oraz budowa dwóch nowych
t∏oczni Êcieków i przewodów t∏ocznych. Czwarty
etap wodno-kanalizacyjnej inwestycji obejmie
ulice: Targowà, Zajàczkowo, WiÊniowà, Polnà
i Chabrowà.
2. Rozbudowa i modernizacja systemu
zbierania odpadów i rozszerzenie selektywnej zbiórki na terenie Gminy Czernik o w o – planowany do realizacji w ramach dzia-
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malnej. Warta 1 723 515,90 z∏ inwestycja polega
na budowie sieci bezprzewodowego Internetu
radiowego obejmujàcego mieszkaƒców ca∏ej
gminy oraz zak∏ada dofinansowanie wynoszàce
667 616,97 z∏. W ramach projektu przewiduje si´
budow´ sieci, zakup sprz´tu oraz szkolenia z zakresu wykorzystywania narz´dzi ICT.
5. Przeciwdzia∏anie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czern i k o w o – k r o k w p r z y s z ∏ o Ê ç – planowany do
realizacji w ramach Osi Priorytetowej 8.
Spo∏eczeƒstwo informacyjne – zwi´kszanie
innowacyjnoÊci gospodarki Dzia∏ania 8.3. Przeciwdzia∏anie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt ma na celu zapobie˝enie
wykluczeniu cyfrowemu czterdziestu rodzin
z terenu gminy zagro˝onych tym zjawiskiem
z powodu trudnej sytuacji materialnej lub
niepe∏nosprawnoÊci oraz zapewnienie dost´pu
do szerokopasmowego Internetu jednostkom
edukacyjnym, co umo˝liwi korzystanie z efektu
inwestycji szerszej grupie osób zagro˝onych
zjawiskiem. Ca∏kowite wydatki na realizacj´
projektu to 3 851 454,10 z∏. Wnioskowana
kwota dofinansowania to 3 273 735,90 z∏. 11
paêdziernika b.r. Urzàd Gminy zosta∏ poin-

formowany przez Kierownika Sekcji ds. Sektora
Publicznego Zespo∏u ds. Informatyzacji W∏adzy
Wdra˝ajàcej Programy Europejskie o skierowaniu wniosku do oceny merytorycznej.
6. „Ma∏e projekty” w ramach osi Leader
P R O W – planowane do realizacji w ramach osi
Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 sà nast´pujàce inwestycje: budowa
placów zabaw z Czernikowie, Steklinkui Steklinie oraz budowa wiaty grillowej w Czernikowie. Maksymalna wartoÊç ka˝dego z projektów to 25 tys. z∏, co stanowiç b´dzie oko∏o
50% ca∏oÊciowych kosztów inwestycji. W ramach
„ma∏ych projektów” gmina Czernikowo ubiega
si´ o dofinansowanie tak˝e jednej inwestycji ju˝
zrealizowanej – wyposa˝enia Wiejskiego Domu
Kultury w Mazowszu, o którym piszemy w osobnym artykule niniejszego wydania „Dwóch
S∏ów”. Pozosta∏e z naszych „ma∏ych projektów”
scharakteryzowane zosta∏y w poprzednim numerze kwar-talnika.
P.P.

Plon niesiemy, plon,
w gospodarza dom – Dożynki
Gminne 2010

Cz´Êç oficjalnà zakoƒczy∏o wyprowadzenie
pocztów sztandarowych przy marszowym
akompaniamencie gminnej orkiestry d´tej,
która koncertem rozpocz´∏a artystycznà cz´Êç
Êwi´ta. Nast´pnie licznie zgromadzonej publi-

√Niesiemy ten wieniec z pszenicy i ˝yta
Aby ka˝dy Polak mia∏ chleba do syta
Spocznijcie ˝niwiarze, ˝niwiarki zm´czone
Bo ju˝ wszystko zbo˝e z pola pozwo˝one.
Helena Drosiƒska
Zmienna i nieprzewidywalna pogoda z roku
na rok coraz bardziej n´ka rolników, którzy
zbiór plonów okupujà ogromem trosk o urodzaj, ci´˝kà pracà i niepewnoÊcià dnia nast´pnego. Aura nie oszcz´dza∏a gospodarzy tak˝e
tego lata, z tym wi´kszà jednak radoÊcià spo∏ecznoÊç gminna dzi´kowa∏a za zbiory podczas
tegorocznych do˝ynek, które odby∏y si´ 12
wrzeÊnia w Czernikowie.
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ mszà Êwi´tà
dzi´kczynnà celebrowanà w czernikowskim
koÊciele Êw. Bart∏omieja. Gdy po zakoƒczeniu
liturgii korowód do˝ynkowy dotar∏ na boisko
przy Zespole Szkó∏, otwarcia do˝ynek dokonali
Wójt Gminy Czernikowo Zdzis∏aw Gawroƒski
oraz Starosta Toruƒski Miros∏aw Graczyk.
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cznoÊci wokalne i oratorskie umiej´tnoÊci zaprezentowali kolejno: Klub Seniora „RadoÊç”
i Stanis∏aw Ciechacki, Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich „Jutrzenka”, Kapela Ludowa im. Kamiƒskich z Osieka, uczniowie Szko∏y Podstawowej w Czernikowie oraz absolwenci Zespo∏u
Szkó∏. O godzinie 16 pod scenà zgromadzi∏y si´

liczne grupy barwnych, m∏odych ludzi, wyczekujàcych kolejnego artysty. Rahim z ekipà
MaxFlo w pe∏ni zaspokoili pragnienia m∏odzie˝y, prezentujàc najwy˝szy poziom
rapowych umiej´tnoÊci, a i starsi uczestnicy
do˝ynkowej zabawy, z poczàtku sceptyczni
wobec oryginalnej twórczoÊci artysty, docenili
jego wyst´p gromkimi brawami. Nast´pnie
p∏yta boiska zape∏ni∏a si´ amatorami taƒca,
którzy Êwietnie bawili si´ przy muzyce
coverowych zespo∏ów. O godzinie 20 zainteresowanie publicznoÊci osiàgn´∏o apogeum – na
scenie pojawi∏a si´ Irena Jarocka, która
zabra∏a do˝ynkowiczów w muzycznà podró˝ po
„kawiarenkach”. Po wyst´pie owacyjnie przyj´tej artystki organizatorzy do˝ynek zabrali

widzów w barwny, dynamiczny Êwiat sztucznych ogni, których ró˝norodnoÊç eksplozji
idealnie komponowa∏a si´ z wznios∏ym podk∏adem muzycznym. Zabawa trwa∏a do godziny 23 i uda∏a si´ w stu procentach, mi´dzy
innymi dzi´ki pi´knej pogodzie.
Âwi´tu plonów towarzyszy∏y liczne konkurencje, w których mo˝na by∏o zdobyç
atrakcyjne nagrody. Dzieci Êciga∏y si´ w workach, starsi rywalizowali w si∏owych i zr´cznoÊciowych dyscyplinach. Najwi´ksza batalia
rozegra∏a si´ o dwa podwójne zaproszenia na
wieczór sylwestrowy – pierwsze z nich trafi∏o
do Obrowa, gdzie mieszka Pani Beata –
Mistrzyni Gminy w rzucie gumiakiem. Drugie
zaproszenie wywalczy∏ Krzysztof Lisiƒski,
bezkonkurencyjny w przeciàganiu wozu stra-

Wykorzystanie środków
zewnętrznych w edukacji na
terenie gminy
Wyznaczone ustawami zadania w zakresie
edukacji sà bardzo kosztowne i oznaczajà du˝e
obcià˝enie finansowe dla gminy. Dlatego te˝

˝ackiego. M´˝czyêni rywalizowali tak˝e
w przeciàganiu liny oraz w si∏owaniu na r´k´,
gdzie najlepszy okaza∏ si´ Patryk Tadajewski.
W konkurencji so∏tysów do wyÊcigu w taczkach przystàpi∏y trzy dwuosobowe zespo∏y.
Okaza∏y puchar wywalczy∏ so∏tys Czernikowa
Stanis∏aw Kamiƒski, który wyprzedzi∏
so∏tysk´ Wygody El˝biet´ Wi´ckowskà i so∏tysa Jackowa Miros∏awa Gana. Uczestnikom
do˝ynek zapewniono ciep∏y posi∏ek (darmowa
grochówka, kie∏baski z grilla) oraz wiele
innych atrakcji, m.in. mini plac zabaw dla
dzieci, stoiska gastronomiczne oraz stoiska
firm oferujàcych produkty i us∏ugi zwiàzane
z rolnictwem i nie tylko.
Do˝ynki nie odby∏yby si´ bez wsparcia
sponsorów. Poni˝ej prezentujemy list´ osób
i przedsi´biorstw, dzi´ki którym hojnoÊci
uda∏o si´ imprez´ zorganizowaç:
1. Bresse-Pol Sp. z o.o., Toruƒ
2. Kujawski Bank Spó∏dzielczy w Aleksandrowie Kujawskim, oddzia∏ Czernikowo
3. Zak∏ad Us∏ugowo-Handlowy - Janusz Grodzicki
4. „BEMAR” – Beata i Stanis∏aw Gerc
5. Dom Weselny „Marysieƒka” – Maria
i Marian Gerc
6. Bank Spó∏dzielczy w Lipnie
7. Zak∏ad Us∏ug Melioracyjnych i Geodezyjnych – Piotr Rojek
8. Apteka „Wiesio∏ek” – Barbara Sulkowska
9. Przedsi´biorstwo Robót Drogowych w Lipnie
10. Wiejska Spó∏dzielnia Handlowo-Us∏ugowa w Czernikowie
11. Salon Meblowy „Sto∏owski” - Anna Sobociƒska i Pawe∏ Sto∏owski
12. Zak∏ad Mi´sny - H. S. Romanowscy
13. Zak∏ad Mi´sny - Piotr Lisiƒski
14. Przetwórstwo Mi´sa „Rafa∏” - Miros∏aw
Mi´tkiewicz
15. F.H.U „MIKA” – Miros∏aw Zió∏kowski
16. „Domex” - Teresa i Ryszard Chlebowscy

P.P.

poszukiwanie zewn´trznych êróde∏ finansowania – zarówno ze Êrodków UE jak i bud˝etu
Paƒstwa, stanowi niewàtpliwie wsparcie dla
bud˝etu samorzàdu lokalnego. Ostatnie lata
by∏y pomyÊlne, jeÊli chodzi o pozyskiwanie
Êrodków zewn´trznych na terenie gminy.
W 2008 roku pozyskano znaczne Êrodki na
ró˝ne zadania, m.in.:
1) Zaj´cia pozalekcyjne w szko∏ach – 179 645 z∏
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(dof. 125 340 z∏),
2) Nowy Gimbus Kapena- o wartoÊci 360 000 z∏,
3) Dofinansowanie wykonania sto∏ówki
w Szkole Podstawowej w Mazowszu – 22 100 z∏,
4) Wymian´ okien w Szkole Podstawowej
w Makowiskach (z ministerstwa) - 11 763 z∏.
W 2009r. równie˝ wykorzystano wiele mo˝liwoÊci pozyskania Êrodków z zewnàtrz –
z Unii Europejskiej, z Ministerstwa czy te˝
z PFRON- u. Szko∏y Podstawowe z naszej gminy
korzysta∏y z programów rzàdowych. Kwota, jakà
placówki oÊwiatowe otrzyma∏y na zakup pomocy dydaktycznych wynios∏a ∏àcznie 35 302 z∏.
Dzi´ki temu wsparciu miejsca zabaw w pi´ciu
naszych szko∏ach podstawowych zosta∏y wyposa˝one w przyrzàdy pozwalajàce na zaspokojenie przez dzieci potrzeby ruchu, a zarazem
usprawniajàce koordynacj´ wzrokowo-ruchowà
Warto te˝ wspomnieç o programie „Pomoc
paƒstwa w zakresie do˝ywiania”. Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Czernikowie otrzyma∏ dotacj´ w wysokoÊci 113 000 z∏, udzia∏ Êrodków w∏asnych gminy wynosi∏ 51 247 z∏.
Z do˝ywiania w szko∏ach w formie posi∏ków
korzysta∏o 619 uczniów. W latach 2009-2010
otrzymaliÊmy tak˝e Êrodki na zaj´cia muzyczne
z Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu „Âpiewajàca Polska” w wysokoÊci
4191,00 z∏, natomiast z programu rzàdowego
„Wyprawka szkolna”, czyli pomocy w formie
dofinansowania na zakup podr´czników skorzysta∏o w tym roku 153 uczniów, dla których
przeznaczono ∏àcznie 32 660 z∏.
Pozyskano równie˝ du˝o Êrodków z PFRON-u.
Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej realizowa∏
program „Uczeƒ na wsi” skierowany do osób
niepe∏nosprawnych
pobierajàcych
nauk´
w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole
ponadgimnazjalnej, majàcych sta∏e zameldowanie na terenie gminy. W ramach tego
programu uczniowie niepe∏nosprawni otrzymali
pomoc finansowà, przeznaczonà na dofinansowanie nauki. W 2008 roku w programie
uczestniczy∏o 37 uczniów, których edukacj´
wsparto ∏àcznà kwotà 69 905 z∏.
W 2009 r. obj´tych tym programem by∏o 35
uczniów. Na realizacj´ programu „Uczeƒ na wsi”
w 2009 r. wykorzystano kwot´ dofinansowania
w wysokoÊci 27 195,19 z∏.
Dzi´ki przystàpieniu Gminy do programu
PFRON wyrównywania ró˝nic mi´dzy regionami, dotyczàcego likwidacji barier transportowych dla osób niepe∏nosprawnych, gmina mog∏a zakupiç Autobus marki Volkswagen model
Crafter. Jego wartoÊç to 305 000 z∏, z czego 128
100 z∏ pochodzi ze Êrodków PFRON–u, a pozosta∏a kwota z bud˝etu gminy.
W Mazowszu przy Szkole Podstawowej powsta∏
tak˝e podjazd dla osób niepe∏nosprawnych. Jest
to ju˝ zakoƒczone przedsi´wzi´cie, które znacz-
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nie podnios∏o jakoÊç szkolnej infrastruktury.
Koszt budowy podjazdu wyniós∏ 64 999 z∏, z czego 32 499 z∏ to kwota dofinansowania w ramach
PFRON.
Du˝e mo˝liwoÊci stwarza unijny Program
Operacyjny Kapita∏ Ludzki. W roku szkolnym
2009/2010 realizowane by∏y dwa programy unijne w ramach POKL. Jeden z nich, „Ma∏y
Odkrywca w Przedszkolu w Czernikowie”, objà∏
dodatkowe zaj´cia, wp∏ywajàce na ogólny rozwój maluchów, szybsze przyswajanie wiedzy
oraz wzrost otaczajàcym Êwiatem, szkolenia dla
nauczycieli oraz spotkania z rodzicami, a tak˝e
zakup sprz´tu i materia∏ów dydaktycznych.
Projekt finansowany by∏ w ca∏oÊci ze Êrodków
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, a jego
koszt to 38.240,50 z∏. Pieniàdze zosta∏y pozyskane przez gmin´ w drodze konkursu zorganizowanego przez Urzàd Marsza∏kowski do
dzia∏ania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich. ZrealizowaliÊmy równie˝
projekt „Czego JaÊ si´ nie nauczy”, w ramach
którego szko∏y z naszej gminy otrzyma∏y
dofinansowanie w ∏àcznej wysokoÊci 147 932,36
z∏. Jego celem by∏o wyrównanie szans edukacyjnych i zwi´kszenie konkurencyjnoÊci uczniów
na rynku pracy. Za pozyskane pieniàdze w szko∏ach podstawowych, gimnazjum i liceum
ogólnokszta∏càcym odby∏y si´ zaj´cia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz inne rozwijajàce uzdolnienia uczniów, a tak˝e zakupiono szereg pomocy
dydaktycznych, materia∏ów edukacyjnych takich jak ksià˝ki, s∏owniki, programy multimedialne oraz sprz´t audiowizualny.
W obecnym roku szkolnym realizowane sà trzy
projekty z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki. Pierwszy z nich - „Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania” - skierowany
jest do uczniów klas I-III szkó∏ podstawowych.
W ramach tego projektu otrzymaliÊmy dofinansowanie w wysokoÊci 107 100 z∏ m.in. na zaj´cia
dla dzieci z trudnoÊciami w czytaniu i pisaniu,
zaj´cia dla dzieci z trudnoÊciami w zdobywaniu
umiej´tnoÊci matematycznych; zaj´cia logopedyczne; zaj´cia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastyk´ korekcyjnà czy kó∏ka matematyczno przyrodnicze.
Na doposa˝enie bazy dydaktycznej szko∏y
w materia∏y dydaktyczne, wynikajàce z procesu
indywidualizacji oraz specjalistyczny sprz´t
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zaj´ç dodatkowych otrzymaliÊmy
kwot´ 96 300,80 z∏. W paêdzierniku tego roku
rozpoczniemy realizacj´ projektu „Z Ma∏gosià
po nauk´”. Jest to projekt partnerski koordynowany przez powiat toruƒski. Tu równie˝
otrzymamy wsparcie finansowe na dodatkowe
zaj´cia edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne

w ∏àcznej wysokoÊci 145 852,67 z∏. Poza tym trzy
placówki, Szko∏a Podstawowa w Czernikowie,
Szko∏a Podstawowa w Osówce oraz Szko∏a Podstawowa w Makowiskach, uczestniczà w Projekcie „Podnoszenie osiàgni´ç edukacyjnych
wÊród uczniów szkó∏ podstawowych woj. kujawsko-pomorskiego”. Na zaj´cia dydaktyczno wyrównawcze oraz kó∏ka zainteresowaƒ dla
uczniów klas szóstych w tych szko∏ach zosta∏a
przeznaczona kwota 34 190,00 z∏. Ponadto ka˝da ze szkó∏ otrzyma∏a laptopa.
Oprócz dzia∏aƒ tzw. „mi´kkich”, na które pozyskiwano Êrodki zewn´trzne z ró˝nych êróde∏,
prowadzono te˝ dzia∏ania inwestycyjne o charakterze „twardym”. Na poziom ˝ycia mieszkaƒców zarówno miejscowoÊci Mazowsza jak
i ca∏ej Gminy Czernikowo, wp∏yn´∏a budowa
Wiejskiego Domu Kultury. Dzi´ki realizacji tego
projektu miejscowa biblioteka zosta∏a przeniesiona do nowych pomieszczeƒ. Wiejski Dom
Kultury, który oficjalne otwarto 15 paêdziernika
bie˝àcego roku, s∏u˝y∏ b´dzie spo∏ecznoÊci
lokalnej jako miejsce rozrywki i rekreacji, sala
konferencyjna i balowa oraz obiekt edukacyjny
i integracyjny. Koszt budowy Domu wyniós∏ 732
841 z∏, z czego 396 686 z∏ to kwota dofinansowania przedsi´wzi´cia w ramach dzia∏ania
„Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Tak˝e w Mazowszu budowane jest boisko
w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
Jest to pierwszy tego typu obiekt na terenie
gminy Czernikowo. Umiejscowienie Orlika
w pobli˝u Szko∏y Podstawowej podniesie
poziom edukacji sportowej uczniów, s∏u˝àc jako
miejsce przeprowadzania zaj´ç wychowania
fizycznego. Z boisk skorzystaç b´dà mogli
ponadto wszyscy amatorzy pi∏ki koszykowej,
siatkowej i no˝nej. Zakoƒczenie budowy planowane jest na koniec paêdziernika b.r. Koszt
budowy Orlika to 997 374 z∏, z czego 332 000 z∏
to kwota dofinansowania przedsi´wzi´cia z
Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Kujaw-

sko-Pomorskiego. Tyle samo wynios∏o wsparcie
inwestycji pochodzàce z bud˝etu paƒstwa.
Gmina Czernikowo podpisa∏a równie˝ porozumienie z Marsza∏kiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wspó∏dzia∏aniu przy realizacji projektu kluczowego pt. „e-Us∏ugi –
e-Organizacja – pakiet rozwiàzaƒ informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013. Celem porozumienia jest stworzenie i dostarczenie narz´dzi poprawiajàcych efektywnoÊç
procesu nauczania w szko∏ach. W ramach projektu do wszystkich szkó∏ podstawowych naszej
gminy zostanà dostarczone oraz zainstalowane
zestawy do interaktywnego nauczania - 21
sztuk. Tablice interaktywne sà przeznaczone do
wspomagania procesu nauczania w klasach IIII. Dodatkowo po zainstalowaniu zostanà przeprowadzone szkolenia z podstawowej obs∏ugi
sprz´tu. Ka˝da ze szkó∏ podstawowych zostanie
wyposa˝ona w wizualizer stacjonarny. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zosta∏o okreÊlone na poziomie 75%
wartoÊci zestawu tablic, a uÊredniony koszt
jednego zestawu wynosi 13 000,00, a zatem
otrzymamy wsparcie w wysokoÊci 204 750,00, z∏.
Podsumowujàc, poszukiwanie zewn´trznych
êróde∏ finansowania – zarówno ze Êrodków UE
jak i bud˝etu Paƒstwa, stanowi du˝e wsparcie
dla bud˝etu samorzàdu lokalnego, a przy tym
wywiera wp∏yw na wy˝szà jakoÊç kszta∏cenia
i wychowania na ka˝dym poziomie edukacyjnym.
D. Cz.

Indywidualizacja w szkołach
podstawowych

Z a j ´ c i a d o d a t k o w e , b´dàce kontynuacjà
indywidualizacji pracy z uczniem w ramach
obowiàzkowych zaj´ç edukacyjnych, wspierajàce indywidualizacj´ procesu dydaktycznego, w zale˝noÊci od rozpoznanych potrzeb
uczniów klas I-III, tzn:
- zaj´cia dla dzieci ze specyficznymi trudnoÊciami w czytaniu i pisaniu, w tym tak˝e zagro˝onych ryzykiem dysleksji,
- zaj´cia dla dzieci z trudnoÊciami w zdobywaniu umiej´tnoÊci matematycznych,
- zaj´cia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zaj´cia socjoterapeutyczne i psycho-eduka-

Gmina Czernikowo przystàpi∏a do realizacji
projektu „Programu Indywidualizacji Procesu
Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III
Szkó∏ Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim", realizowanego w zakresie
Dzia∏ania 9.1, Poddzia∏ania 9.1.2. Programu
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, w ramach którego otrzymaliÊmy dofinansowanie w ∏àcznej
wysokoÊci 2 0 3 4 0 0 , 8 0 z ∏ na:
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cyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
spo∏ecznej,
- gimnastyk´ korekcyjna dla dzieci z wadami
postawy,
- zaj´cia rozwijajàce zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych (kó∏ka matematyczno-przyrodnicze, artystyczne).
Doposa˝enie bazy szkó∏ podstawowych
w materia∏y dydaktyczne wynikajàce z procesu
indywidualizacji oraz specjalistyczny sprz´t, np.
specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do
diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia

koordynacji ruchowej.
W ramach otrzymanego wsparcia planowany
jest zakup m.in. kserokopiarek, laptopa, sprz´tu
nag∏aÊniajàcego, aparatów fotograficznych,
radiomagnetofonów oraz wielu innych pomocy
dydaktycznych, a tak˝e przeprowadzenie 1530
godzin dodatkowych zaj´ç edukacyjnych.
Celem projektu jest zapewnienie ka˝demu
dziecku realizujàcemu I etap edukacyjny
w szko∏ach podstawowych funkcjonujàcych na
terenie Gminy Czernikowo oferty edukacyjno wychowawczo - profilaktycznej, zgodnej z jego
indywidualnymi potrzebami i mo˝liwoÊciami.
D.Cz.

Wiejski Dom Kultury
w Mazowszu już otwarty!
Z niecierpliwoÊcià wyczekiwane przez
spo∏ecznoÊç gminnà oficjalne oddanie do u˝ytku Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu
odby∏o si´ 15 paêdziernika. Uroczystego przeci´cia wst´gi dokonali Wójt Gminy Czernikowo
Zdzis∏aw Gawroƒski oraz wykonawca inwestycji, w∏aÊciciel Zak∏adu Ogólnobudowlanego
W∏odzimierz Walczak.
W uroczystoÊci wzi´∏o udzia∏ wielu mieszkaƒców Mazowsza i okolicznych miej-scowoÊci. Po
przemówieniach i przeci´ciu wst´gi poÊwi´cenia obiektu dokona∏ proboszcz parafii Mazowsze ks. Zbigniew Kwiatkowski. Nast´pnie
uczestnicy inauguracji mieli okazj´ przyjrzeç
si´ z bliska wn´trzu budynku oraz zakupionemu wyposa˝eniu, po czym mogli skosztowaç
darmowych kie∏basek z grilla, grochówki i pysznego ciasta.

Ju˝ od ponad miesiàca w nowowybudowanym
budynku dzia∏a miejscowa biblioteka, jednak
mieszkaƒcy Mazowsza i okolic, oprócz ogólnego
dost´pu do sieci internetowej i wypo˝yczania
ksià˝ek w najwy˝szej jakoÊci warunkach, nie
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mogli doczekaç si´ mo˝liwoÊci skorzystania
z konferencyjno-balowej sali i sportowo-rekreacyjnego instrumentarium Wiejskiego Domu
Kultury. DziÊ obiekt jest ju˝ w pe∏ni wyposa˝ony
i mo˝e s∏u˝yç zarówno jako dom weselny (dzi´ki
krzes∏om i sto∏om, gotowym „ugoÊciç” 160 osób,
oraz urzàdzeniom kuchennym, m.in. patelni
elektrycznej, kuchni gazowej i szafom ch∏odniczym), jak i miejsce przeprowadzania zebraƒ,
spotkaƒ, szkoleƒ i konferencji (skorzystaç
mo˝na m.in. z zestawu nag∏aÊniajàcego z mikrofonem, projektora multimedialnego oraz tablicy
prezentacyjnej). Amatorzy aktywnego wypoczynku mogà zagraç w tenisa sto∏owego, bilard,
„pi∏karzyki”, bàdê w jednà z kilkunastu gier
planszowych.
Wiejski Dom Kultury w Mazowszu zosta∏
wybudowany przez Zak∏ad Ogólnobudowlany
W∏odzimierza Walczaka kosztem 732,8 tys. z∏. Na
realizacj´ przedsi´wzi´cia gmina Czernikowo
otrzyma∏a dofinansowanie w wysokoÊci 396,7
tys. z∏ ze Êrodków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach dzia∏ania „Odnowa i rozwój
wsi”. 176,6 tys. z∏ na budow´ Domu zosta∏o
przekazane gminie przez Kó∏ko Rolnicze w Mazowszu w 2008 roku. Wyposa˝enie obiektu (z
wy∏àczeniem elementów kuchennych) zosta∏o
dofinansowane w ramach tzw. „ma∏ych projek-

tów”, przyznawanych dzi´ki dzia∏aniu Leader –
realizowanej przez lokalne grupy dzia∏ania osi
obj´tej Programem Rozwoju Obszarów Wiej-

Sto lat to za mało – 90-lecie
OSP Mazowsze
Gdy decydowano o utworzeniu Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej w Mazowszu, II Rzeczpospolita
Êwi´towa∏a dopiero swoje drugie urodziny,
w Wadowicach rodzi∏ si´ zaÊ Karol Wojty∏a. 90.
rocznic´ utworzenia mazowieckiej jednostki
Êwi´towano 17 paêdziernika przed Wiejskim
Domem Kultury.

Obchody rozpocz´∏a msza Êw. celebrowana
w koÊciele p.w. Êw. Marcina przez ksi´dza proboszcza Zbigniewa Kwiatkowskiego. Stra˝acki
korowód na plac przed WDK poprowadzi∏a
Gminna Orkiestra D´ta. Po wprowadzeniu i uformowaniu pocztów sztandarowych nastàpi∏
meldunek, który Komendant Gminny OSP
Wies∏aw Zió∏kowski z∏o˝y∏ Prezesowi Zarzàdu
Oddzia∏u Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu
Zdzis∏awowi Dàbrowskiemu. Oficjalnego rozpocz´cia uroczystoÊci dokona∏ Honorowy Prezes
OSP Mazowsze W∏odzimierz Zglinicki, po czym
histori´ jednostki przedstawi∏ zebranym obecny
jej prezes, Wojciech Pietruszewski.
G∏ównym punktem programu uroczystoÊci,
b´dàcym uhonorowaniem dzia∏alnoÊci „dziewi´çdziesi´ciolatki”, by∏o nadanie sztandarowi
OSP Mazowsze Z∏otego Medalu za Zas∏ugi dla
Po˝arnictwa, po czym przystàpiono do wr´czenia medali indywidualnych i odznaczeƒ „Za
wys∏ug´ lat”. Po przemó-wieniach zaproszonych
goÊci uczestnicy obchodów przenieÊli si´ do
budynku, by obejrzeç cz´Êç artystycznà uroczystoÊci – przedstawienie muzyczno-teatralne
o tematyce stra˝ackiej, przygotowane przez
uczniów Szko∏y Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego

skich.

P.P.

w Mazowszu. Po doskonale przygotowanym
przez dzieci programie przyszed∏ czas na
dokonanie wpisów do ksi´gi pamiàtkowej, po
czym stra˝acy wraz z zaproszonymi goÊçmi zasiedli do uroczystego obiadu.
WÊród zaproszonych przez prezesa OSP
Mazowsze Wojciecha Pietruszewskiego i wójta
gminy Czernikowo Zdzis∏awa Gawroƒskiego
goÊci byli m.in. Prezes Zarzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu Zdzis∏aw
Dàbrowski, Zast´pca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu bryg. mgr in˝. Krzysztof
Micha∏owski, Naczelnik Komendy Miejskiej
PSP w Toruniu bryg. S∏awomir Kamiƒski,
opiekun gminy z ramienia PSP st. kpt. Dariusz
Fabisiak, Starosta Toruƒski Miros∏aw Graczyk,
proboszcz parafii Mazowsze ks. Zbigniew
Kwiatkowski, proboszcz parafii Czernikowo ks.
dr Piotr Sio∏kowski, emerytowany proboszcz
parafii Mazowsze ks. kan. Jan Markiewicz,
radny gminy Czernikowo Tadeusz Zió∏kowski
oraz so∏tys Mazowsza Antoni Maçkiewicz. W obchodach 90. rocznicy powstania OSP w Mazowszu licznie uczestniczyli mieszkaƒcy gminy.
Jednostce – jubilatce nale˝y ˝yczyç, byÊmy za
kolejnà dekad´ mogli uczestniczyç w okràg∏ej
rocznicy stu lat jej dzia∏alnoÊci i tym samym
rozpoczàç wiek nast´pny, pe∏en sportowych
sukcesów, ubogi zarazem w koniecznoÊci dzia∏aƒ bojowych.
P.P.
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OSP Steklin z własnym,
„srebrnym” sztandarem
Stekliƒska jednostka Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej dzi´ki mobilizacji lokalnej spo∏ecznoÊci zyska∏a swój symbol. 19 wrzeÊnia
w Steklinie odby∏y si´ uroczystoÊci z okazji 65lecia OSP Steklin, które uÊwietni∏o wr´czenie
jednostce sztandaru.

Obchody rozpocz´∏a msza Êwi´ta w intencji
druhów z OSP, celebrowana przez proboszcza
czernikowskiej parafii ks. Piotra Sio∏kowskiego
przed budynkiem Szko∏y Podstawowej w Steklinie. Nast´pnie stra˝acki korowód przemaszerowa∏ na plac przed remizà, gdzie dokonano

„Uczeń na wsi”
W lipcu 2010 r. Gminny OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej w Czernikowie zakoƒczy∏ realizacj´
obszaru A pilota˝owego programu pn. „Uczeƒ
na wsi – pomoc w zdobyciu wykszta∏cenia przez
osoby niepe∏nosprawne zamieszkujàce gminy
wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Program trwa∏ przez okres trzech lat, poczàwszy od
roku szkolnego 2007/2008.
Gmina Czernikowo na realizacj´
powy˝szego programu otrzyma∏a z Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych kwot´ 215.743,34 z∏. Warunkiem uczestnictwa w programie by∏o zamieszkiwanie na terenie gminy wiejskiej lub miejskowiejskiej, posiadanie wa˝nego orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci
lub
stopniu
niepe∏nosprawnoÊci oraz pobieranie nauki w szkole
podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wy∏àczeniem szko∏y policealnej).
Z programu w roku szkolnym 2007/2008 sko-
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aktu wr´czenia sztandaru i odznaczenia go
Srebrnym Medalem Za Zas∏ugi Dla Po˝arnictwa. Druhowie OSP Steklin zostali
ponadto uhonorowani indywidualnie – medalami po˝arniczymi i odznaczeniami „Stra˝ak
Wzorowy”. UroczystoÊç uÊwietni∏ koncert Gminnej Orkiestry D´tej oraz wyst´p Klubu Seniora
„RadoÊç”. Sztandar ufundowany zosta∏ przez
spo∏ecznoÊç lokalnà. Komitetowi honorowemu
fundacji sztandaru przewodniczy∏ Wójt Gminy
Czernikowo Zdzis∏aw Gawroƒski.
W uroczystoÊci uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski,
Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP
w Toruniu Dariusz Guêliƒski, Zast´pca Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu Bogdan
Sowiƒski, Prezes Zarzàdu Woje-wódzkiego
ZOSP RP Zdzis∏aw Dàbrowski, Naczelnik
Komendy Miejskiej PSP w Toruniu S∏awomir
Kamiƒski, opiekun gminy z ramienia PSP
Dariusz Fabisiak, Starosta Toruƒski Miros∏aw
Graczyk oraz Wójt Gminy Czernikowo Zdzis∏aw
Gawroƒski.
Jednostka OSP Steklin, liczàca czterdziestu
druhów oraz dziesi´ciu ch∏opców wchodzàcych
w sk∏ad M∏odzie˝owej Dru˝yny Po˝arniczej, ma
w wyposa˝eniu dwa wozy bojowe (ci´˝ki i lekki
samochód po˝arniczy), nowoczesnà motopomp´
oraz sprz´t do ratownictwa drogowego. Prezesem jednostki jest Stanis∏aw Âwiàtecki, zaÊ
naczelnikiem – Komendant Gminny OSP Wies∏aw Zió∏kowski.
P.P.

rzysta∏o 51 uczniów niepe∏nosprawnych, w roku
szkolnym 2008/2009 – 35 uczniów niepe∏nosprawnych, w roku szkolnym 2009/2010 – 41 uczniów niepe∏nosprawnych.
Uzyskane dofinansowanie przeznaczone by∏o
na:
a) zakup przedmiotów u∏atwiajàcych lub umo˝liwiajàcych nauk´ – kwota 147.788,58 z∏;
b) uczestnictwo w zaj´ciach majàcych na celu
podniesienie sprawnoÊci fizycznej lub psychicznej – kwota 689,30 z∏;
c) dost´p do Internetu – kwota 23.552,47 z∏;
d) wyjazdy organizowane w ramach zaj´ç
szkolnych – kwota 5.687,14 z∏;
e) zakwaterowanie w internacie – kwota 537,30
z∏;
f) dojazdy do szko∏y – kwota 1.992,43 z∏.
¸àcznie na powy˝sze kategorie dofinansowania wydatkowana zosta∏a kwota 180.247,22
z∏.
Uzyskane dofinansowanie pozwoli∏o zabezpieczyç wiele potrzeb edukacyjnych niepe∏nosprawnych uczniów naszej gminy. Zakupione

biurka szkolne i przedmioty dydaktyczne
pozwoli∏y w wielu domach stworzyç odr´bne
miejsca nauki dla niepe∏nosprawnych uczniów,
niewàtpliwie przyczyniajàc si´ do osiàgni´cia
lepszych wyników w nauce.
Efekty realizacji powy˝szego programu bez

wàtpienia przyczyni∏y si´ do osiàgni´cia celu –
wyrównywania szans w zdobyciu wykszta∏cenia
przez uczniów niepe∏nosprawnych zamieszkujàcych na terenach wiejskich.
M.S.

Żywność dla najuboższych rodzin

W ramach powy˝szego programu ˝ywnoÊç
unijnà otrzyma∏o 205 rodzin, a w nich 827 osób.
IloÊç otrzymanej od poczàtku roku ˝ywnoÊci
kszta∏tuje si´ w granicach 36.784 kg, a wartoÊç
pomocy stanowi kwot´ 94.874 z∏.
Pracownicy GOPS prowadzà dokumentacj´
potwierdzajàcà kwalifikowalnoÊç osób otrzymujàcych artyku∏y ˝ywnoÊciowe w ramach powy˝szego programu.

W marcu 2010 r. Gminny OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej w Czernikowie zawar∏ umow´
z Zarzàdem Rejonowym Polskiego Komitetu
Pomocy Spo∏ecznej w Toruniu o wspó∏pracy
w zakresie nieodp∏atnej dystrybucji gotowych
artyku∏ów spo˝ywczych w ramach programu
„PEAD 2010 – dostarczanie nadwy˝ek ˝ywnoÊci
najubo˝szej ludnoÊci Unii Europejskiej”.

„Przez aktywność do integracji
w gminie Czernikowo”
Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Czernikowie realizuje trzecià edycj´ projektu systemowego „Przez aktywnoÊç do integracji
w gminie Czernikowo”. Projekt realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji
spo∏ecznej, Dzia∏anie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzia∏anie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez oÊrodki pomocy spo∏ecznej. Projekt jest
wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.
G∏ównym celem projektu jest przeciwdzia∏anie
wykluczeniu spo∏ecznemu i marginalizacji osób
i rodzin d∏ugotrwale korzystajàcych z pomocy
spo∏ecznej w szczególnoÊci z powodu bezrobocia
i bezradnoÊci poprzez realizacj´ dzia∏aƒ umo˝liwiajàcych osobom i rodzinom przezwyci´˝enie trudnych sytuacji ˝yciowych w po∏àczeniu z dzia∏aniami integracji zawodowej
i spo∏ecznej.
Dzia∏aniami projektu obj´tych zosta∏o 15 osób
w ramach kontraktu socjalnego oraz 9 osób
w ramach programu aktywnoÊci lokalnej. WartoÊç projektu to kwota 169 139,00 z∏, w tym
wk∏ad w∏asny gminy 17 759,60 z∏. Projekt
skierowany jest do mieszkaƒców gminy Czernikowo, korzystajàcych ze Êwiadczeƒ pomocy
spo∏ecznej, którzy nie pracujà i sà w wieku
aktywnoÊci zawodowej.
15 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne,
skierowanych zosta∏o do uczestnictwa w zaj´ciach Centrum Integracji Spo∏ecznej w To-

M.S.
runiu. Osoby te realizowa∏y integracj´ spo∏ecznà i zawodowà, odby∏y szkolenia zawodowe
wraz z praktykà w nast´pujàcych grupach:
gastronomiczna (5 osób), kosmetyczna (5 osób),
opiekun osoby starszej i niepe∏nosprawnej (5 osób). Zaj´cia w CIS trwa∏y od 17.05.2010 r. do
16.08.2010 r.
9 uczestników – tj. osób samotnie wychowujàcych dzieci - obj´tych zosta∏o Programem
AktywnoÊci Lokalnej, który realizowany jest od
27.08.2010 r. w Gminnym Centrum Informacji w
Czernikowie. G∏ównym zadaniem PAL jest
przeprowadzenie dzia∏aƒ aktywizacyjnych poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej
integracji, w tym: aktywizacja zawodowa – doradztwo zawodowe, aktywizacja spo∏eczna –
poradnictwo psychologiczne, prawne i rodzinne
oraz trening kompetencji i umiej´tnoÊci spo∏ecznych, aktywizacja edukacyjna – kurs komputerowy (podstawy obs∏ugi komputera i umiej´tnoÊç poruszania si´ po sieci Internet), aktywizacja zdrowotna – skierowanie 2 osób na badania profilaktyczne w zwiàzku z mo˝liwoÊcià podj´cia zatrudnienia. Przewidywany termin ukoƒczenia zaj´ç to listopad 2010 r.
Na zakoƒczenie realizacji tegorocznego projektu planowana jest równie˝ konferencja
podsumowujàca projekt, na której spotkajà si´
wszyscy uczestnicy projektu, pracownicy GOPS
oraz zaproszeni goÊcie.
Mamy nadziej´, ˝e zdobyta wiedza, nowe
umiej´tnoÊci i kwalifikacje zawodowe przyczynià si´ do poprawy sytuacji ˝yciowej naszych
podopiecznych.

M.S.
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Punkty przedszkolne powstaną
na terenie gminy
Majàc na celu upowszechnienie edukacji
przedszkolnej gmina Czernikowo po raz kolejny
przystàpi∏a jako partner do projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, Poddzia∏anie 9.1. Zmniejszanie nierównoÊci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
realizowanego przez firm´ „Panaceum – Omega
M.J. Wyborska”.
W ramach tego projektu w styczniu 2011 roku
utworzone zostanà 3 nowe punkty przedszkolne
– w Szko∏ach Podstawowych w Mazowszu,
Steklinie i Makowiskach, natomiast w budynku
Zespo∏u Szkó∏ w Czernikowie powstanie jednooddzia∏owe Przedszkole Integracyjne przystosowane dla dzieci niepe∏nosprawnych. Na
terenie naszej gminy ju˝ drugi rok dzia∏ajà dwa
punkty przedszkolne wspó∏finansowane ze
Êrodków unijnych – w Osówce oraz Czernikowie.
Gmina zobowiàza∏a si´ do wniesienia wk∏adu
w∏asnego niepieni´˝nego w wysokoÊci 15%
wartoÊci projektu, w postaci poniesionych kosztów utrzymania sal przedszkolnych i pomieszczeƒ przeznaczonych do korzystania
przez dzieci oraz kosztów osobowych sprzàtania

„Od lepszej edukacji do lepszej
przyszłości”
4 paêdziernika 2010r. w Urz´dzie Gminy
w Czernikowie odby∏a si´ debata Êrodowiskowa
„Od lepszej edukacji do lepszej przysz∏oÊci”.
Zaproszeni goÊcie, wÊród których znaleêli si´
wójt Gminy Czernikowo, cz∏onkowie komisji
oÊwiaty, dyrektorzy i pracownicy zespo∏u obs∏ugi szkó∏, dyrektor biblioteki, kierownik
Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej, przedstawiciele rad pedagogicznych szkó∏ oraz przedstawiciele rodziców, zostali zapoznani ze stanem
oÊwiaty na terenie gminy, wykorzystaniem
Êrodków zewn´trznych, osià-gni´ciami szkó∏
oraz czynnikami wp∏ywajàcymi na rozwój edukacji. W czasie dyskusji zwrócono uwag´ na
koniecznoÊç kszta∏cenia wÊród uczniów umiej´tnoÊci, dzi´ki którym poradzà sobie w ciàgle
zmieniajàcym si´ Êwiecie, podejmowania jednolitych dzia∏aƒ przez wszystkie podmioty majàce
wp∏yw na edukacj´ oraz wspierania rodziny w
procesie wychowania dzieci. Spotkanie by∏o
okazjà do refleksji i przemyÊleƒ nad obecnà
sytuacjà oÊwiaty gminnej oraz zamierzeniami
na przysz∏oÊç, zgodnie ze stwierdzeniem, ˝e
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sal w ∏àcznej wysokoÊci 154 700 z∏. Godziny
otwarcia punktów przedszkolnych zaplanowano
od poniedzia∏ku do piàtku - 25 godzin tygodniowo. Natomiast w przedszkolu integracyjnym w Czernikowie dzieci b´dà mog∏y
przebywaç 8 godzin dziennie.
Zaj´cia dla przedszkolaków zosta∏y zaplanowane w taki sposób, aby odpowiadaç na
potrzeby rodziców i ich dzieci. Odbywaç si´
b´dà m.in. zaj´cia z j´zyka angielskiego,
rytmiki, spotkania z logopedà. Ponadto na
ka˝dy rok dzia∏alnoÊci placówek zaplanowane
zosta∏y po dwa spotkania z pedagogami dla
rodziców. Na potrzeby projektu dla ka˝dej
placówki zakupione zostanà: krzese∏ka i stoliki
dla dzieci oraz biurko i krzes∏o dla nauczyciela;
szafki, wieszaki, meble, sprz´t RTV (radiomagnetofon, telewizor, odtwarzacz p∏yt DVD),
aparat fotograficzny, zabawki, ksià˝ki, itp.
Okres przedszkolny to niezwykle wa˝ny czas
w ˝yciu ka˝dego cz∏owieka. Tym bardziej cieszy
fakt, ˝e powstaje coraz wi´cej miejsc, gdzie
najm∏odsi mieszkaƒcy gminy b´dà mogli si´
rozwijaç, nabywaç ró˝norodne doÊwiadczenia
i umiej´tnoÊci oraz kszta∏towaç swojà
osobowoÊç.

D. Cz.
„wszystko, co robimy, mo˝na zrobiç lepiej”.

M. Ciechacka, H. Graczyk
Organizatorki Debaty Ârodowiskowej

„Od lepszej edukacji
do lepszej przysz∏oÊci”
sk∏adajà serdeczne podzi´kowania
za wystàpienie i prezentacj´ dzia∏aƒ
podejmowanych na rzecz
rozwoju oÊwiaty w Gminie Czernikowo:

P. Wójtowi Zdzis∏awowi Gawroƒskiemu
P. Dorocie Czarneckiej
P. Katarzynie Kaƒczewskiej
P. Dariuszowi Chrobakowi

a tak˝e wszystkim osobom uczestniczàcym
w debacie.

34 świeczki na seniorskim torcie
7 paêdziernika 2010 r. odby∏a si´ uroczystoÊç
34-lecia Klubu Seniora „RadoÊç” w Czernikowie. Chór przywita∏ wszystkich goÊci piosenkà o seniorach. Swà obecnoÊcià zaszczycili
nas zaproszeni goÊcie, sponsorzy, bez których
uroczystoÊç by si´ nie odby∏a, oraz zaprzyjaênione kluby.
Wydarzenie uÊwietni∏a koncertem Gminna
Orkiestra D´ta pod batutà Stanis∏awa Daszkowskiego, imprez´ zarejestrowa∏a byd-goska
telewizja regionalna. Obecnej podczas uroczystoÊci dziennikarce Marii Sikorskiej wywiadów udzielili cz∏onkowie seniorskich klubów, Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich oraz stra˝acy
z czernikowskiej jednostki OSP. Wszyscy bawili
si´ wyÊmienicie przy akompaniamencie zespo∏u
Marcina Zió∏kowskiego.
KS „RadoÊç”, P.P.

Z życia Gminnej Biblioteki
Publicznej
Od stycznia tego roku godziny pracy czernikowskiej biblioteki uleg∏y zmianie. Jest to
skutek uczestnictwa placówki z ministerialnym
programie „Infrastruktura Bibliotek”, z którego
pozyskano Êrodki na remont i wyposa˝enie.
Zapraszamy do odwiedzin:
Poniedzia∏ek
9-15
Wtorek
10-20
Âroda
8-14
Czwartek
10-20
Piàtek
9-15
Sobota
8-12
W konkursie na logo gminnej biblioteki
wp∏yn´∏o 136 prac uczniów z Gimnazjum oraz ze
Szko∏y Podstawowej w Czernikowie. Wszystkie
prace charakteryzujà si´ pomys∏owoÊcià, starannoÊcià i wyjàtkowà estetykà. Najwi´kszà
liczb´ g∏osów otrzyma∏ projekt uczennicy
Gimnazjum Pauliny Paczkowskiej. Kolejne
miejsca zaj´li: Artur Bo˝ejewicz i Karolina Mirzejewska (2 m-ca) oraz Klaudia Szarszewska,
Dominika Rutkowska i And˝elika Marchlewska

(3 m-ca).
Na wyró˝nienie zas∏u˝y∏y prace Damiana
Zatorskiego, Kingi Kaƒczewskiej, Marcina
Gr´êlikowskiego, Patrycji Lisewskiej, Aleksandra Gurtowskiego, And˝eliki Nierychlewskiej, Mateusza Stankiewicza, Krystyny Tarnowskiej, Kingi Adamskiej, Doroty Kutnik
i Weroniki Mirzejewskiej. Serdeczne podzi´kowania dla pani Anny Dzwonkowskiej i pani
Gra˝yny Kasprowicz za wspó∏prac´.
W ramach spotkaƒ autorskich 1 paêdziernika
odby∏ si´ wieczór poetycki z cz∏onkami L i p n o w s k i e j G r u p y L i t e r a c k i e j, która w grudniu 2009 roku obchodzi∏a 20-lecie swojego
istnienia. GoÊcie zaprezentowali swoje utwory
z tomiku „S∏owem obecni” oraz ch´tnie dyskutowali na temat „zabawy s∏owem” z uczestnikami spotkania.
Mi∏o nam równie˝ poinformowaç, ˝e b i b l i o teka w Mazowszu zmieni∏a swojà sied z i b ´. OtrzymaliÊmy dwa pomieszczenia w nowo wybudowanym Wiejskim Domu Kultury.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszych
placówek.
Marianna Podgórska
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Spotkanie Wójta z najlepszymi
strażakami
25 sierpnia w sali przy Gminnym Centrum
Informacji w Czernikowie odby∏o si´ spotkanie
wójta Zdzis∏awa Gawroƒskiego z najlepszymi
dru˝ynami Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej i ich opiekunami - zwyci´zcami gminnych zawodów
po˝arniczych.
W spotkaniu uczestniczy∏y obie seniorskie
dru˝yny ze Steklina, dru˝yna dziewczàt
z Czernikowa oraz ch∏opcy z Osówki. Druhowie
wspominali wakacje, podczas których przez dwa
tygodnie uczestniczyli w górskim obozie szkoleniowo-wypoczynkowym, ufundowanym przez
wójta w ramach nagrody za ich osiàgni´cia.
Zach´camy dzieci i m∏odzie˝, którzy ukoƒczyli
12 rok ˝ycia, do wst´powania w szeregi M∏odzie˝owych Dru˝yn Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych na terenie Gminy Czernikowo. M∏odzi
adepci stra˝ackiego warsztatu mogà w przysz∏oÊci zostaç wyszkolonymi cz∏onkami OSP i staç
na stra˝y bezpieczeƒstwa gminy, a poprzez
udzia∏ w zawodach po˝arniczych - rozwijaç wol´

Nowe mieszkania
w Czernikowie już do nabycia
Szanowni Mieszkaƒcy Gminy Czernikowo,
z ogromnà przyjemnoÊcià przedstawiamy
Paƒstwu nowà inwestycj´ firmy INVEST-FAM
sp. z o.o. Firma nasza wychodzàc naprzeciw
zapotrzebowaniu na nowoczesne mieszkania
zlokalizowane w Czernikowie, w roku 2010
podj´∏a si´ zadania wybudowania osiedla mieszkaniowego przy ul. Kwiatowej. Kompleks sk∏adaç si´ b´dzie z 6 budynków. W sumie na ca∏oÊç
inwestycji sk∏adajà si´ mieszkania, gara˝e
podziemne oraz parkingi, place zabaw, tereny
zielone. Na dzieƒ dzisiejszy rozpocz´ty zosta∏
pierwszy etap budowy, na który sk∏ada si´ budynek A z 26-cioma mieszkaniami. Ogromnà
radoÊç sprawia nam fakt, ˝e cz´Êç mieszkaƒ zosta∏a ju˝ zarezerwowana. Âwiadczy to bowiem
o trafnoÊci decyzji ws. budowy mieszkaƒ
w Czernikowie.
Inwestycja INVEST-FAM b´dzie wzniesiona
nieco na uboczu, wÊród terenów zielonych,
w pobli˝u lasu. Jest to wymarzone miejsce do
spacerów, wycieczek rowerowych, rekreacji
i wypoczynku, z dala od zgie∏ku i ha∏asu.
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wspó∏zawodnictwa, wspó∏pracy z rówieÊnikami
i udoskonalania swoich umiej´tnoÊci. Byç stra˝akiem: to brzmi dumnie – zapraszamy wi´c
m∏odych, ch´tnych ludzi do jednej z siedmiu
gminnych jednostek – Czernikowa, Mazowsza,
Steklina, Steklinka, Osówki, Makowisk i Witow´˝a.
P.P.

Atrakcyjna cena i powierzchnia mieszkaƒ sprawiajà, ˝e oferta INVEST-FAM jest dost´pna nie
tylko dla m∏odych ma∏˝eƒstw rozpoczynajàcych
swà ˝yciowà drog´, ale tak˝e np. dla osób
chcàcych w jesieni swojego ˝ycia nie martwiç
si´ o koszty utrzymania domu. JesteÊmy bowiem w stanie pomóc w sprzeda˝y innej nieruchomoÊci w celu nabycia mieszkania z naszej
oferty.
JeÊli chodzi natomiast o samà ofert´, do wyboru sà mieszkania od 31 do 46 m2. Sà to lokale
dwupokojowe z kuchnià lub aneksem kuchennym oraz oczywiÊcie ∏azienkà z WC. Ka˝de
mieszkanie wyposa˝one jest w balkon i komórk´ w piwnicy. W przyziemiu zaplanowane sà
jednostanowiskowe gara˝e. Parkingi w pobli˝u
budynków zaspokojà z ca∏a pewnoÊcià potrzeby
mieszkaƒców i ich goÊci.
Ceny mieszkaƒ zaczynajà si´ ju˝ od 3200 z∏/m2.
Na dzieƒ dzisiejszy chcàc wyjÊç naprzeciw
zapotrzebowaniu z Paƒstwa strony przewidujemy mo˝liwoÊç ∏àczenia lokali, zmiany
usytuowania Êcian…. - jednym s∏owem dowolnej aran˝acji wn´trza mieszkania, m.in. istnieje
mo˝liwoÊç zakupu lokalu dwupoziomowego.
JednoczeÊnie mi∏o nam poinformowaç, ˝e
firma CENTURION zosta∏a przez nas wybrana
jako „Wy∏àczny partner sprzeda˝y”. Dla osób,
które b´dà chcia∏y sfinansowaç kredytem zakup
swojego mieszkania, ta doÊwiadczona i wspó∏pracujàca z ponad 20 bankami firma przygotuje
najkorzystniejszà ofert´ kredytowà, jaka jest

aktualnie dost´pna na rynku.
W celu uzyskania bli˝szych informacji prosimy
kontaktowaç si´ z:
Biurem sprzeda˝y:
CENTURION
tel. 56/649-40-18
kom. 509-261-250, kom. 535-855-893
mail: nieruchomosci@dkcenturion.pl
lub
Biurem budowy:
PPHU „KLUGE”
ul. Zygmuntowo 3, 87-640 Czernikowo
kom. 785-179-554
www.invest-fam.pl

Upamiętnienie Cudu nad Wisłą
W przeddzieƒ 90 rocznicy Cudu nad Wis∏à, 14
sierpnia 2010 roku, na cmentarzu czernikowskim odby∏a si´ niecodzienna uroczystoÊç.
Biskup Stanis∏aw G´bicki dokona∏ poÊwi´cenia
krzy˝a, o∏tarza i obelisku upami´tniajàcego
˝o∏nierzy Wojska Polskiego i Polaków
walczàcych na ró˝nych frontach o wolnoÊç
ojczyzny, zw∏aszcza w czasie agresji wojsk Armii
Czerwonej na Polsk´ w 1920 roku. Do tej
uroczystoÊci zosta∏o w∏àczone Êwiadectwo syna
˝o∏nierza, który walczy∏ w obronie Polski
w 1920 roku oraz apel poleg∏ych poprowadzony
przez ˝o∏nierzy, który zosta∏ zakoƒczony
oddaniem salwy honorowej.
WÊród zaproszonych goÊci byli Kompania
Reprezentacyjna Wojska Polskiego z Garnizonu
Toruƒ pod dowództwem kapitana Marka
Serockiego, Miros∏aw Graczyk - Starosta
Toruƒski, Zdzis∏aw Gawroƒski - Wójt Gminy
Czernikowo, Czes∏aw Makowski - przewodniczàcy Rady Gminy Czernikowo, Pawe∏ MaÊlewski - Komendant Policji w Czernikowie,
kap∏ani dekanatu czernikowskiego i wierni.
Swojà obecnoÊç zaznaczy∏y Poczty Sztandarowe
Wojska Polskiego, Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Czernikowie, Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego
Ko∏a „Ba˝ant” oraz Szko∏y Podstawowej w Czernikowie. UroczystoÊç uÊwietni∏a gra Orkiestry
Gminnej.
W homilii bp Stanis∏aw przywo∏a∏ postaç Êw.
Maksymiliana Marii Kolbego, albowiem dzieƒ
14 sierpnia jest wspomnieniem liturgicznym
tego m´czennika, Polaka, patrioty, cz∏owieka,
„który wÊród ludzi nienawistnych, w miejscu
nienawiÊci zas∏ynà∏ kwiatem bezgranicznej
mi∏oÊci drugiego cz∏owieka”. W kontekst postaci

Z powa˝aniem,
Barbara Klugiewicz
Prezes Zarzàdu

Êw. Maksymiliana, ks. biskup Stanis∏aw wpisa∏
wspomnienie przypadajàcej w tym roku 90
rocznicy Cudu nad Wis∏à. Wspomnia∏ wydarzenia, które mia∏y miejsce 90 lat temu. Mówi∏:
„to 15 sierpnia w uroczystoÊç Matki Bo˝ej Zielnej nastàpi∏ zasadniczy zwrot w wojnie polsko –
sowieckiej. Wiara i wysi∏ek polskiego ˝o∏nierza
zmusi∏y bolszewików do odwrotu, który w∏aÊnie
15 sierpnia przerodzi∏ si´ w panicznà ich ucieczk´”. Na zakoƒczenie Mszy Êw. uczestnicy
uroczystoÊci wys∏uchali Êwiadectwa Czes∏awa
Wójcika-Uglis, syna ˝o∏nierza walczàcego w wojnie polsko-bolszewickiej Piotra Wójcika, który
jako 19-latek walczy∏ m. in. pod Ossowem w batalionie z∏o˝onym ze studentów, licealistów
i gimnazjalistów. W tej w∏aÊnie bitwie zginà∏ ks.
Ignacy Skorupka, a Wójcik zosta∏ ranny. Ojciec,
jak wspomina∏ pan Czes∏aw, zawsze z wielkim
wzruszeniem opowiada∏ o zwyci´skiej bitwie
pod Ossowem.
Po b∏ogos∏awieƒstwie zgromadzeni wzi´li
udzia∏ w ods∏oni´ciu i poÊwi´ceniu obelisku ku
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czci poleg∏ych w obronie Ojczyzny.
ks. Rafa∏ Zatorski

Odpust parafialny w Czernikowie
Âwi´ty Bart∏omieju, synu Tolmy oracza,
DziÊ nas dobrodzieju ∏askà swà otaczaj.
O Natanaelu nasz patronie mi∏y,
Odpust rozpocz´ty daj na odpust si∏y.
Daj nam wyzwolenie od grzechów i z∏oÊci,
Niech mi∏oÊç i spokój w sercach dziÊ zagoÊci.
Pozwól po spowiedzi na szczere wzruszenie,
Niechaj uzyskamy grzechów odpuszczenie.
Pob∏ogos∏aw Panie naszym parafianom
I wszystkim, co dzisiaj tu przed Tobà stanà,
Niech relikwie Êwi´te, co w parafii mamy
B´dà w naszym ˝yciu zawsze wskazówkami.
Âwi´ty Bart∏omieju patronie nasz, módl si´ za
nami. (Anna Waruszewska)
Te s∏owa piosenki religijnej napisane przez
parafiank´, by∏y mottem przygotowujàcym do
uroczystoÊci, która odby∏a si´ w Czernikowie 24
sierpnia 2010 roku. Odpust parafialny ku czci
Êw. Bart∏omieja Aposto∏a, po∏àczony z obchodami setnej rocznicy konsekracji parafialnej
Êwiàtyni oraz konsekracja nowego o∏tarza
i poÊwi´cenie ambony, pulpitu, kredensji
w nowej aran˝acji prezbiterium uÊwietniono
jako wotum wdzi´cznoÊci na 100-lecie konsekracji Êwiàtyni. Pod przewodnictwem pasterza
diecezji, biskupa Wies∏awa Alojzego Meringa
zgromadzili si´ w Êwiàtyni ks. pra∏at Bogumi∏
Leszcz, dziekan dekanatu Lubickiego, ks. Piotr
Pierzcha∏a, diecezjalny konserwator zabytków,
pod którego okiem prowadzone by∏y i sà prace
w prezbiterium Êwiàtyni, ks. kanonik Zenon
Szczesny, ks. kanonik Tadeusz Pakulski, by∏y
proboszcz parafii w Czernikowie, ks. Marek
Mrówczyƒski, proboszcz parafii w Kikole, kap∏ani z dekanatu czernikowskiego, ojcowie

Bitwa pod Grunwaldem
Rocznice wydarzeƒ historycznych, rok historii
najnowszej - wyzwanie dla dyrektorów szkó∏, dla
nauczycieli, przede wszystkim historii. Ucià˝liwy obowiàzek czy przyjemny, zwiàzany
z mo˝liwoÊcià przypomnienia, uczczenia tych
rocznic, ludzi, mo˝liwoÊci innego spojrzenia na
wydarzenia, cz∏owieka, czas.
W SP im. K. K. Baczyƒskiego w Czernikowie
ostatnio przydarzajà si´ ró˝ne rocznice. I w∏aÊciwie sami nie wiemy czy wpadajà nam
w r´ce i przed oczy, czy sami ich szukamy, np.
bibliotekarka - Pani Gra˝yna Kasprowicz, ˝eby
wykorzystaç ich potencja∏ historyczny, literacki,
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i bracia zakonni wraz z czernikowskimi parafianami, goÊçmi i wójtem Gminy Czernikowo
Zdzis∏awem Gawroƒskim. UroczystoÊç uÊwietni∏a gra Orkiestry Gminnej i Êpiew chóru Klubu Seniora oraz obecnoÊç Asysty i Liturgicznej S∏u˝by O∏tarza.
Po homilii, w której ks. Biskup ukaza∏ rol´

o∏tarza w ˝yciu cz∏owieka wierzàcego, nastàpi∏y
obrz´dy konsekracyjne. Po z∏o˝eniu darów
rozpocz´∏a si´ liturgia eucharystyczna. Na
zakoƒczenie Mszy Êw. proboszcz wraz z parafianami wyrazili Ksi´dzu Biskupowi wdzi´cznoÊç, gdy˝ to dzi´ki biskupim d∏oniom sam
Bóg sprawi∏, ˝e ten o∏tarz sta∏ si´ miejscem, na
którym dokonywaç si´ b´dà misteria zbawienia.
W darze wdzi´cznoÊci ofiarowali ks. Biskupowi
z∏oty ornat z wyhaftowanym napisem „dar
parafii Czernikowo dla ks. Biskupa Wies∏awa
Meringa z okazji 100-lecia konsekracji koÊcio∏a
1910-2010”. UroczystoÊci zakoƒczy∏y si´ procesjà eucharystycznà.

ks. Rafa∏ Zatorski

plastyczny, patriotyczny…
Pomys∏ inscenizacji bitwy pod Grunwaldem
wyrós∏ wpierw z ch´ci uczczenia Henryka
Sienkiewicza i 600-lecia samej bitwy. I jakoÊ
w tyglu rozmów kilku osób, wykluwa∏a si´
powoli idea scenek z „Krzy˝aków” Sienkiewicza
wspartych mo˝e pokazem rycerskim dru˝yny
rycerskiej Ogoƒczyków przy Muzeum Ziemi
Dobrzyƒskiej w Rypinie.
Ale w koƒcu przewa˝y∏ pomys∏ (byç mo˝e
z ty∏u g∏owy tli∏a si´ niech´ç do prze∏adowania
powa˝nymi martyrologicznymi rocznicami,
Êmiercià, zag∏adà, kl´skà, powagà), by zrobiç to
bardziej na weso∏o. A stàd ju˝ tylko krok do
inscenizacji bitwy - czyli ludycznej ukie-

runkowanej zabawy. W koƒcu dosyç ju˝ tylko
tych akademii na bacznoÊç, minut ciszy po
bohaterach. Czy musimy tylko czciç kl´ski,
a jak uczciç zwyci´stwo – w dodatku sprzed 600lat. OczywiÊcie sceptyków nie brakowa∏o – bitwa: przecie˝ si´ pobijà, nie powstrzymamy ich
i b´dzie nieweso∏o.
Wspar∏ nas Samorzàd Uczniowski, któremu
przedstawiliÊmy projekt i Rada Pedagogiczna
go zaakceptowa∏a. Pozosta∏o liczyç na pomoc
rodziców i zaanga˝owanie dzieci w przygotowanie rekwizytów do dekoracji - czyli sztandarów, strojów akcesoriów. OczywiÊcie wpierw
nikt nie chcia∏ byç Krzy˝akiem wobec tego
klasy losowa∏y - kim b´dà: wojskami krzy˝ackimi, litewskimi czy polskimi. Wa˝ne by∏o
zachowanie proporcji. Okaza∏o si´, ˝e Krzy˝acy
wygrali los na loterii, nic prostszego ni˝ „zrobiç
si´ na Krzy˝aka”- przeÊcierad∏o, tasiemki na
krzy˝, troch´ folii imitujàcej zbroj´. Stroje
Litwinów, te˝ po wyt∏umaczeniu ró˝nic
w technice, ubraniu, uzbrojeniu - okaza∏y si´ nie
tak trudne - futra, podpinki, szuby posz∏y
w ruch. Najtrudniejsze by∏y stroje wojsk polskich, ale tu uda∏o si´ wybrnàç dzi´ki tarczom
lub jednolitym kolorom ca∏ej klasy - choràgwi.
Nikt nie çwiczy∏ ca∏oÊcià i nie oglàda∏, wszystko
uczniowie przynieÊli w dzieƒ bitwy (u nas 17
czerwca).
˚eby bitwa by∏a autentycznà niespodziankà
dla uczniów - tylko przewodniczàcy klas starszych i nauczyciele-wychowawcy m∏odszych
wie-dzieli dok∏adnie, co b´dà robiç. W przypadku wojsk polskich i litewskich byli to
adiutanci króla W∏adys∏awa Jagie∏∏y (n-l historii
D. Chrobak) i Wielkiego Ksi´cia Litewskiego Witolda (n-lka historii A. Kozakiewicz).
Wsparciem dla króla by∏a Dama Dworu (n-l bibliotekarz, G. Kasprowicz), Krzy˝acy pilnowali
si´ Wielkiego Mistrza (n-l religii A. Kuczyƒski),
a na czele choràgwi stali nauczyciele-wychowawcy.
Przedostatniego dnia by∏a rundka po ca∏ej
szkole, pod wp∏ywem informacji, jakà broƒ
przygotowali niektórzy uczniowie i do
jaaaaakiej biiiiiiiitwy si´ szykujà. WyjaÊni∏em,
czym jest inscenizacja, wyre˝yserowana bitwa,
do czego mo˝e dojÊç a do czego w ˝adnym
wypadku i na wszelki wypadek – broƒ mog∏a
byç tylko z gàbki, styropianu i kartonu.
Samo ustawienie wojsk krzy˝ackich na placu
przed wymarszem odebra∏o nam dech
w piersiach. Wielki Mistrz, choràgwie, bia∏e
p∏aszcze i tarcze z emblematem czarnego krzy˝a
Zakonu Rycerzy NajÊwi´tszej Marii Panny
Domu Niemieckiego. Krzy˝acy wyruszyli
pr´dzej - mieli przecie˝ nadciàgnàç na pole
bitwy.
Przemarsz wojsk polskich i litewskich na pole
bitwy pod St´barkiem i Ludwikowem te˝ by∏ ju˝
pokazem kunsztu wykonania strojów. Szcze-

gólnie zachwycili pi´ciolatkowie – oddzia∏
przedszkolny (zas∏uga rodziców) w strojach Litwinów. Jak zwykle wsparciem dla ca∏ej imprezy
okaza∏a si´ muzyka, podk∏ady, pieÊni, fanfary
(n-l matematyki D. Janiszewski).
Zgodnie z prawdà historycznà wyleg∏y wojska
krzy˝ackie, a˝ ciarki przesz∏y po plecach. By∏y
czytane i inscenizowane fragmenty powieÊci
Sienkiewicza. Wojska polskie zosta∏y umieszczone w cieniu pod drzewami i król ordynowa∏
msz´ za mszà powstrzymujàc rycerzy. Nast´pnie W∏adys∏aw Jagie∏∏o przystàpi∏ do pasowania na rycerzy zas∏u˝onych giermków.
Przybycie poselstwa z dwoma mieczami
i s∏ynne powieÊciowe s∏owa króla potoczy∏y si´
(dzi´ki wzmocnieniu elektronicznemu) po polu

bitwy. Witold rwa∏ si´ do walki i to on wyruszy∏
na czele pocztów litewskich na prawym skrzydle, Przed bitwà zabrzmia∏a pieÊƒ rycerzy polskich Bogurodzica, kolejny punkt do wzruszeƒ.
Litwini wpadli w zasadzk´, cz´Êç pad∏a na polu
bitwy, cz´Êç nie wytrzyma∏a i uciek∏a, konieczne
by∏o wsparcie wojsk polskich, które ruszy∏y pod
sztandarami. Ca∏y czas trwa∏a inscenizowana
potyczka (najcz´Êciej dwa -trzy metry od siebie).
Ruszy∏y przeciw sobie kolejne hufce. Wa˝nym
elementem bitwy (motywem sienkiewiczowskim) by∏ upadek i podniesienie Choràgwi
Korony Polskiej (odegra∏a jà garstka wybranych). Zbli˝a∏ si´ kulminacyjny moment bitwy Wielki Mistrz ruszy∏ na czele doborowych
ostatnich Choràgwi. Oderwa∏a si´ garstka Krzy˝aków i zaatakowa∏a niebronionego króla.
Wrócili na pole bitwy Litwini i uda∏o im si´
pokonaç Wielkiego Mistrza. Âmierç Urlika von
Jungingen (zainscenizowana) sta∏a si´ kulminacyjnym momentem. W dêwi´kach muzycznych
dogorywa∏a bitwa, Krzy˝acy padli (autentycznie), poddali si´ albo uciekli. Wielkiego
Mistrza zaniesiono przed oblicze króla. Okrzyki
zwyci´stwa wzmocni∏a odpowiednia muzyka.
Jeƒcy krzy˝accy sk∏adali przed królem
sztandary, choràgwie i broƒ. Tekst sienkiewiczowski uzupe∏nia∏ to, czego nie by∏o widaç.
Jeszcze chwila na wyjaÊnienie: co dzieci
inscenizowa∏y, kim by∏y w odpowiednim momencie i podzi´kowania za wspania∏e widowisko. Acha - i osobne wielkie brawa dla klas
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inscenizujàcych Krzy˝aków (to oni musieli przegraç, poddaç si´, by dokona∏a si´ prawda historyczna).
˚al si´ by∏o rozstawaç ze strojami, wi´c jeszcze
odby∏ si´ „zwyci´ski” przemarsz przez Czernikowo. Chwila na och∏oni´cie.
Mamy wra˝enie, ˝e by∏a to wspania∏a lekcja
historii, wieloaspektowa. Mo˝naby poÊwi´ciç
kilka lekcji historii na wyjaÊnianie znaczenia

historycznego zwyci´stwa, my zwyci´˝yliÊmy
w naszej inscenizacji bitwy pod Grunwaldem,
bo byliÊmy tam cia∏em i duchem.
D. Ch.

Sukces naszej uczennicy "WYSPA ZAGADEK"

do myÊlenia, fantazji, rozwiàzywania problemów, twórczego u˝ywania umys∏ów. Kilkaset
osób bierze udzia∏ w eliminacjach. Praktycznie
corocznie, od 2006 roku, mamy finalistów w tym
konkursie. Na fina∏y trzeba pojechaç do Gdaƒska.
Z grona kilkudziesi´ciu finalistów w tym roku
wybrano kilku laureatów. WÊród nich jest
uczennica klasy 6c W e r o n i k a P a u l . W nagrod´
jedzie do Szwecji. Gratulujemy!
D. Ch.

MieliÊmy ju˝ wielu finalistów Ogólnopolskiego
Konkursu Twórczego U˝ywania Umys∏ów
"WYSPA ZAGADEK". MieliÊmy laureatk´ - Anet´ Rumiƒskà.
Przygotowywa∏a uczniów Pani Monika
Piàtkowska, tak˝e Anita ˚akiewicz i Dorota
Puciƒska. Konkurs jest wieloetapowy, zmusza

Osówka ma nowe boisko!
W niedziel´ 3 paêdziernika 2010 r. ok. godz.
15:00 odby∏o si´ uroczyste otwarcie boiska
nieopodal lasu w Osówce. W otwarciu wzi´li
udzia∏: wójt gminy Zdzis∏aw Gawroƒski, kierownik Gminnego Zak∏adu Komunalnego
Andrzej Sobociƒski, dyrektor miejscowej szko∏y
Ryszard A∏tyn, gminny organizator sportu
Grzegorz Grzywiƒski oraz so∏tys wsi Osówka
Marek Dejewski.
W zwiàzku z powy˝szym zorganizowano
okolicznoÊciowy turniej pi∏karski, po którym
odby∏ si´ festyn dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych przy ognisku.
Do rozgrywek pi∏karskich zg∏osi∏y si´ trzy
zespo∏y:
Dru˝yna „ M a k o w i s k a ” w sk∏adzie: Piotr
Kalinowski ©, Artur Urbaƒczyk, Kamil
Szachach, Bartek Go∏´biewski, Dawid Celmer,
Adam Lewandowski, Kamil Tarnowski, Tobiasz
Bia∏obrzeski, Arkadiusz Lewandowski, Karol
Krokowski, Sebastian Go∏´biewski, Pawe∏
Borewicz, Marek Lewandowski, Marcin Stanieczny.
Dru˝yna „ O s ó w k a - m ∏ o d z i e ˝ ” w sk∏adzie:
Niedzia∏kowski ¸ukasz ©, Opaczyk Micha∏,
Opaczyk
Maciej,
Szymanek
Micha∏,
Lewandowski Rafa∏, Niedzia∏kowski Damian,
Urbaƒski Piotr, Niedzia∏kowski Jan, Boniecki
S∏awomir.
Dru˝yna „ S e n i o r ó w z O s ó w k i ” w sk∏adzie:
Adamski Jan ©, Szymaniak Tomasz, Dràgalski
Pawe∏, Lewandowski S∏awomir, Lewanowski
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Krzysztof, A∏tyn Ryszard, Adamski Dariusz,
Adamski Kornel, Rusakiewicz Andrzej, Urbaƒski Andrzej, Tatarewicz Wojciech, Sawicki
Dariusz, Ró˝ycki Bartosz, Mielicki Karol, Lewandowski Mateusz. S´dzià g∏ównym zawodów
by∏a nauczycielka wychowania fizycznego ze

Szko∏y Podstawowej w Czernikowie, trener
juniorów ,,Victorii” Czernikowo – Danuta Chylicka.
Rozegrano dwa mecze. W meczu eliminacyjnym zwyci´˝y∏a dru˝yna z Makowisk, pokonujàc
m∏odzie˝ówk´
z
Osówki
5:1,
W meczu fina∏owym lepsi okazali si´ zawodnicy
seniorów z Osówki, którzy w rzutach karnych
pokonali Makowiska 4:1.
Wyniki klasyfikacji koƒcowej:
I miejsce Osówka seniorzy, II miejsce Makowiska, III miejsce Osówka m∏odzie˝.
Królem strzelców turnieju zosta∏ Artur Urbaƒczyk z Makowisk - zdobywca 4 bramek

w turnieju.
Na zakoƒczenie wójt gminy Zdzis∏aw
Gawroƒski wr´czy∏ zwyci´zcom okolicznoÊciowe puchary, dyplomy i inne nagrody.
UroczystoÊç zakoƒczono wspólnym biesiadowaniem przy ognisku.
Nowo otwarte boisko trawiaste w Osówce
powsta∏o w miejscu, gdzie jeszcze niedawno na
piaskowym, zaroÊni´tym chwastami placu
lokalnie rozgrywano mecze pi∏ki no˝nej. Póêniej
powsta∏a koncepcja utworzenia toru ˝u˝lowego.
Z braku funduszy i ze wzgl´dów organizacyjnych zaniechano realizacji projektu. Poczyniono wst´pne prace ziemne i w takim stanie
pozostawiono boisko do wiosny bie˝àcego roku.
Wtedy to, z inicjatywy obecnego wójta
i lokalnych radnych, rozpocz´to przygotowania
w celu odnowy placu i przystosowania go dla
celów sportowo - rekreacyjnych. Poczàtkowo
wykarczowano krzewy i drzewa zagra˝ajàce
bezpieczeƒstwu. Zniwelowano teren poszerzajàc go o kilkanaÊcie metrów pod las, tam,
gdzie niedawno znajdowa∏o si´ nielegalne
wysypisko Êmieci. Po wyrównaniu terenu
boisko obsiano trawà i regularnie koszono
w okresie wakacji. Na poczàtku wrzeÊnia
wykonano i zamontowano metalowe bramki.
W prace zwiàzane z przygotowaniem boiska
zaanga˝owali si´: Zak∏ad Us∏ug LeÊnych p.
Andrzeja Prusakiewicza, p. Zbigniew Zajàczkowski wraz z pracownikami Zak∏adu
Komunalnego przy Urz´dzie Gminy w Czernikowie. Konstrukcj´ bramek wykona∏ woêny
ze Szko∏y w Osówce p. Robert Gàsiewicz.
Mieszkaƒcy Osówki sà wdzi´czni za wykonanie
tych prac i oddanie boiska na potrzeby
miejscowej m∏odzie˝y. Poprzednie boisko by∏o
zniszczone i trudno si´ na nim gra∏o, a wystajàce konary drzew utrudnia∏y gr´ i stanowi∏y
zagro˝enie dla zawodników. W Osówce od
niedawna jest co prawda nowe boisko (ze
sztucznà nawierzchnià) przy szkole, jednak dla
potrzeb grajàcych tam dzieci jest niewystarczajàce. W okresie lata boisko to oblegane

UKS COMETS MAZOWSZE –
Podsumowanie sezonu 2010
W oÊmioletniej historii baseballu w Mazowszu
i Gminie Czernikowo nie by∏o jeszcze takiego
sezonu jak sezon 2010. Komety z Mazowsza
potwierdzi∏y swój wysoki poziom gry i miejsce
w Êcis∏ej czo∏ówce juniorskiego baseballu
w naszym kraju. Liczne powo∏ania naszych
zawodników do Kadry Narodowej Juniorów

jest przez zawodników, których maksymalnie
kilkoro mo˝e zagraç przeciwko sobie (boisko
przy szkole ma wymiary 40x20, zaÊ trawiaste
pod lasem - 65x35 metrów). Pi∏ka no˝na cieszy
si´ w naszej gminie najwi´kszym zainteresowaniem spoÊród gier zespo∏owych. Dowodem
na to jest istnienie dwóch dru˝yn seniorskich
(Steklin i Czernikowo) oraz dru˝yny juniorów
starszych i m∏odszych, reprezentujàcych gmin´
w rozgrywkach regionalnych. Od kilku lat
du˝ym zainteresowaniem cieszà si´ zimowe
rozgrywki pi∏ki halowej dla m∏odzie˝y i doros∏ych, gdzie Êrednio 15 dru˝yn rywalizuje ze
sobà. Nie mo˝na zapomnieç o rozgrywkach dla
najm∏odszych. Majà oni swojà „Lig´ szkó∏
podstawowych”. To dzi´ki tym rozgrywkom co
roku nowy „narybek” pi∏karski zasila dru˝yny
starszych grup wiekowych.
A jakà baz´ boisk mamy na terenie gminy?
Podobne boisko jak w Osówce powsta∏o w Liciszewach i na Wygodzie. W planach inwestycyjnych so∏ectwa Witowà˝ jest budowa w pobli˝u remizy kompleksu boisk z boiskiem do
gry w pi∏k´ no˝nà. Mamy te˝ stadion i boisko
trawiaste przy Zespole Szkó∏ w Czernikowie,
stadion w Steklinie i boiska trawiaste przy
szko∏ach w Makowiskach i Steklinie, boiska
trawiaste przy budynkach zlikwidowanych
szkó∏ w Steklinku i Wilczych Kàtach. Z nadziejà
w przysz∏oÊç patrzà zdolni pi∏karze z Mazowsza,
kiedy widzà jak powstaje „Orlik” przy miejscowej Szkole Podstawowej.
Jak widaç, w chwili obecnej istnieje okreÊlona
baza obiektów sportowych do uprawiania pi∏ki
no˝nej. Jest oczywiÊcie jeszcze nad czym
pracowaç. Wa˝ne jednak, by umieç dostrzec
sens inwestowania w sport. Sport, który uczy
zdrowej
rywalizacji,
wspó∏pracy,
daje
mo˝liwoÊci rozwoju. Wszystko, co zainwestujemy swoim zaanga˝owaniem w pracy
z m∏odymi ludêmi, zaowocuje; jeÊli nie dzisiaj,
sukcesami, to jutro - w∏aÊciwà postawà w ˝yciu
codziennym.
R. A.

i Seniorów wprowadzi∏y nasz klub w Êwiat wielkoformatowego baseballu.
Sezon rozpocz´liÊmy 17 kwietnia w Czernikowie udzia∏em w rozgrywkach Pucharu
Polski, w którym, oprócz nas, udzia∏ wzi´∏y
kluby z I Ligi i Ekstraligi. ByliÊmy jedynym
klubem reprezentujàcym II Lig´ w tych
rozgrywkach. Naszym przeciwnikiem by∏a Baza
Bydgoszcz, którà ku zaskoczeniu wszystkich
pokonaliÊmy 19:14. ZyskaliÊmy tym samym
awans do II rundy rozgrywek. Niestety k∏opoty
kadrowe uniemo˝liwi∏y nam dalsze rozgrywki.
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Mamy nadziej´, ˝e za rok równie dobrze
zaprezentujemy si´ w tym nie ∏atwym turnieju.
W pierwszych dniach maja wzi´liÊmy udzia∏
w Pucharze Pó∏nocy, towarzyskim turnieju
organizowanym przez zaprzyjaêniony klub UKS
D´by Osielsko. Zaj´liÊmy w nim czwarte
miejsce, traktujàc start jako sprawdzian przed
nadchodzàcymi rozgrywkami II Ligi baseballu
w Polsce.
W rozgrywkach II Ligi baseballu w Polsce
braliÊmy udzia∏ drugi rok z rz´du (w poprzednim, debiutanckim sezonie 2009 zaj´liÊmy
2 miejsce). Tegoroczny sezon by∏ trudny ze
wzgl´du na obecnà w Polsce powódê, a tak˝e
˝a∏ob´ narodowà po 10 kwietnia. Zaplanowane
wczeÊniej nasze mecze zosta∏y przeniesione na
inne terminy, wi´kszoÊç na wrzesieƒ i poczàtek
paêdziernika. Naszymi przeciwnikami by∏y
kluby z Kutna – MKS Stal Bis II oraz
z Warszawy – KSB Pasikoniki. Z uwagi na fakt,
i˝ w naszej lidze rozgrywkowej zg∏osi∏o si´ ma∏o
dru˝yn Polski Zwiàzek Baseballu i Softballu
(PZBall) zmieni∏ system rozgrywek wprowadzajàc dwumecze. Tym samym Komety
musia∏y rozegraç po osiem meczów z ka˝dà
przeciwnà dru˝ynà (4 w rundzie zasadniczej i 4
w rundzie fina∏owej), ∏àcznie 16 meczów. Ligowy
sezon 2010 ukoƒczyliÊmy na 2 miejscu wygrywajàc 11 spotkaƒ. Kutno awansowa∏o do I Ligi,
Warszawa i my pozostajemy w tej samej lidze na
kolejny rok.
Oprócz zmagaƒ w lidze, UKS Comets wzià∏
tak˝e udzia∏ w najwa˝niejszej po rozgrywkach
ligowych i Pucharze Polski imprezie – Mistrzostwach Polski Juniorów. Zesz∏oroczne 6.
miejsce sprawi∏o, ˝e w tym sezonie apetyt
mieliÊmy wi´kszy. Najpierw rozegrane zosta∏y
Pó∏fina∏y MP Juniorów z podzia∏em na pó∏noc
i po∏udnie Polski. Nasz region rozgrywa∏ swoje
mecze z koƒcem czerwca w Miejskiej Górce ko∏o
Rawicza. Wygrywajàc 2 z 4 meczów awansowaliÊmy do Fina∏u MP Juniorów.
W fina∏owym turnieju, który zosta∏ rozegrany
w Kutnie z koƒcem sierpnia, spotka∏o si´
6 najlepszych dru˝yn w Polsce, po trzy
z po∏udnia i pó∏nocy kraju. Rywalizacja
sportowa o tytu∏ Mistrza wa˝y∏a si´ do ostatnich
minut meczu fina∏owego Mazowsza z dru˝ynà
gospodarzy. Przegrany ów mecz 5:7 pozbawi∏
nas z∏otego medalu. O tym, które miejsce
zajmiemy zadecydowaç mia∏a tabela. Niekorzystny uk∏ad w tabeli punktowej z dru˝ynà z Osielska zdecydowa∏ o zaj´ciu przez nas 3 miejsca
i zdobyciu bràzowego medalu, jednak nie pozbawi∏ nas radoÊci i pe∏ni satysfakcji z osiàgni´tego wyniku i wysokiego poziomu gry. Ró˝nica mi´dzy rokiem ubieg∏ym i 6 miejscem,
a tegorocznym 3 miejscem jest ogromna. Jak
mówià, apetyt roÊnie w miar´ jedzenia. W przysz∏ym sezonie mierzymy wi´c jeszcze wy˝ej.
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Dru˝yna z naszego malutkiego Mazowsza jest
niewàtpliwie ewenementem na skal´ kraju.
Wygrywamy bowiem ze znacznie wi´kszymi
oÊrodkami, a liczne powo∏ania naszych zawodników do kadr narodowych sà tego potwierdzeniem. Czterech spoÊród 10 naszych juniorów
(Mateusz Pniewski, Waldemar Popielarski,
Jakub Puk∏acki, Maciej Wojtulski) otrzyma∏o
powo∏ania do kadry narodowej juniorów, by
reprezentowaç nasz kraj m.in. w presti˝owym
turnieju IYBST (International Youth Baseball
Summer Tournament), który mia∏ miejsce w
dniach 21-25 lipca 2010 w Hluboce nad We∏tawà
(Czechy) oraz w eliminacjach do przysz∏orocznych Mistrzostw Europy Juniorów 2-7 sierpnia 2010 w s∏owackiej Trnavie. I choç w drugim
przypadku kadra nie wywalczy∏a awansu, to
w pierwszym zaj´∏a 3 miejsce. Ostatnim bejsbolowym akcentem sezonu jest powo∏anie na
Zgrupowanie Kadry Polski Seniorów dwóch

naszych zawodników: Mariusza Blonkowskiego
i Mateusza Pniewskiego. Zgrupowanie odb´dzie
si´ w dn. 21-24.10.2010r. w Ostrawie (Czechy).
Warto tak˝e wspomnieç o dwóch letnich
zgrupowaniach Kadry Wojewódzkiej Juniorów,
w których wielu naszych zawodników wzi´∏o
udzia∏. Zgrupowania odby∏y si´ w Centralnym
OÊrodku Sportu, OÊrodku Przygotowaƒ Olimpijskich
w Wa∏czu.
Najwi´kszym jednak wydarzeniem mijajàcego
sezonu by∏a z pewnoÊcià wizyta Dr. Stephena
Robinsona,
amerykaƒskiego
astronauty
z NASA w Mazowszu. Spotkanie, które mia∏o
miejsce 12 maja 2010r. w Szkole Podstawowej w
Mazowszu zgromadzi∏o wielu znamienitych
goÊci oraz dzieci i m∏odzie˝ z Gminy Czernikowo w liczbie ponad 100 osób.
Komety rozegra∏y w tym sezonie 30 meczów,
wygrywajàc 18 spoÊród nich. Koniec sezonu
i jego podsumowanie niesie ze sobà wiar´ w to,
˝e kolejny b´dzie równie dobry o ile nie lepszy.
Cieszy równie˝ fakt, ˝e na nasze mecze lokalne
przychodzi coraz to wi´cej kibiców. Choç ich

ogólna liczba nie by∏a dotàd wi´ksza ni˝ 30 osób,
ufamy, ˝e b´dzie ich wi´cej.

Daria Grodzińska i Daniel
Jastrzębski Mistrzami Gminy
w przełajach
Podium czernikowskich
gimnazjalistek w Mistrzostwach
Powiatu
Pierwszymi zorganizowanymi na terenie
gminy uczniowskimi zawodami sportowymi
roku szkolnego 2010/2011 by∏y mistrzostwa
w indywidualnych biegach prze∏ajowych, które
odby∏y si´ 11 wrzeÊnia. W rywalizacji wzi´∏y
udzia∏ dzieci ze wszystkich szkó∏ podstawowych
gminy Czernikowo - ∏àcznie 85 dziewczàt
i ch∏opców. W kategorii dziewczàt pierwsze
miejsce w biegu na 800 metrów wywalczy∏a

Daria Grodziƒska z czernikowskiej placówki,
natomiast wÊród ch∏opców najszybciej dystans
1000 metrów pokona∏ Daniel Jastrz´bski ze
Szko∏y Podstawowej w Makowiskach.
Ogólna klasyfikacja:
dziewcz´ta:
1.Daria Grodziƒska - Czernikowo
2.Anna Przybyszewska - Makowiska
3.Joanna Bonewicz - Makowiska
4.Dagmara Kutnik - Osówka
5.Kamila Kroplewska - Czernikowo
ch∏opcy:
1.Daniel Jastrz´bski - Makowiska
2.¸ukasz Insadowski - Steklin
3.Daniel Zyglarewicz - Osówka
4.Krzysztof Zatorski - Makowiska
5.Marcin Kasiƒski - Makowiska
Wymienieni uczniowie stanowili reprezentacj´
naszej gminy na Mistrzostwach Powiatu

Robert Szwajkowski

Toruƒskiego w Indywidualnych Biegach
Prze∏ajowych dla dziewczàt i ch∏opców ze szkó∏
podstawowych i gimnazjalnych, które 24
wrzeÊnia odby∏y si´ w Czernikowie. Uczestnicy
zawodów rywalizowali na czterech dystansach:
800 m, 1000 m, 1500 m i 2000 m. W gronie
uczennic gimnazjum ca∏e podium zaj´∏y zawodniczki reprezentujàce Czernikowo: Mistrzynià
Powiatu Toruƒskiego zosta∏a Paulina Zieliƒska,
która wyprzedzi∏a Danut´ Zyglarewicz i Alicj´
Celmer. Blisko medalu byli ¸ukasz Rzà˝ewski
oraz Daniel Jastrz´bski, którzy osiàgn´li met´
jako piàci, odpowiednio w grupie gimnazjalistów i uczniów szkó∏ podstawowych.
Najlepsi m∏odzi biegacze prze∏ajowi w powiecie
stanowià reprezentacj´ na zawody rangi wojewódzkiej.
szko∏y podstawowe – dziewcz´ta:
1. Natalia Jaworska - SP Nr 2 Che∏m˝a
2. Daria Banasiak - SP Âwierczynki
3. Monika Buliƒska - SP Nr 5 Che∏m˝a
szko∏y podstawowe – ch∏opcy:
1. Dennis Bagiƒski - SP Âwierczynki
2. Micha∏ Jab∏oƒski - SP ¸a˝yn II
3. Maciej Rutkowski - SP Obrowo
…
5. Daniel Jastrz´bski - SP Makowiska
gimnazja – ch∏opcy:
1. Dawid Podlaszewski - Gim. Obrowo
2. Kamil Brzoska - Gim. Bràchnowo
3. Krystian Paw∏owski - Gim. Lubicz Górny
Kamil ¸´gowski - Gim. Dobrzejewice
5. ¸ukasz Rzà˝ewski - Gim. Czernikowo
gimnazja – dziewcz´ta:
1. Paulina Zieliƒska - Gim. Czernikowo
2. Danuta Zyglarewicz - Gim. Czernikowo
3. Alicja Celmer - Gim. Czernikowo
Mistrzostwa gminy w sztafetowych biegach
prze∏ajowych uczniów Szkó∏ Podstawowych
odby∏y si´ w Czernikowie 18 wrzeÊnia. W kategorii
dziewczàt
zwyci´˝y∏a
dru˝yna
z Makowisk, wÊród ch∏opców zaÊ najszybciej na
met´ wbieg∏ ostatni zmiennik sztafety
z Czernikowa. Wyniki:
2. SP
dziewcz´ta: 1. SP Makowiska,
Czernikowo, 3. SP Osówka, 4. SP Mazowsze
ch∏opcy: 1. SP Czernikowo, 2. SP Osówka,
3. SP Steklin
9 paêdziernika, równie˝ w Czernikowie, odby∏y
si´ podobne zawody o randze powiatowej.
Reprezentacja naszych dziewczàt, startujàca
poza konkursem, zaj´∏a II miejsce, a ch∏opcy
wywalczyli miejsce czwarte.

P.P.
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