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Uroczyste podpisanie umów
w ramach PROW w Mazowszu

Wójtowie, Burmistrzowie i Skarbnicy
dziewięciu gmin województwa kujawsko-pomorskiego odwiedzili Wiejski
Dom Kultury w Mazowszu. Wszystko za sprawą uroczystego podpisania
umów na tworzenie systemu zbiórki,
segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzanie lub dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
www.czernikowo.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: toruński
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Wśród beneficjentów znaleźli się
oczywiście gospodarze – Wójt Gminy
Czernikowo Zdzisław Gawroński oraz
Skarbnik Gminy Hanna Koperska. Podpisane w mazowieckiej świetlicy (której
budowa również została dofinansowana
w ramach PROW) umowy są pierwszymi w ramach ogłoszonego w 2012 r. naboru wniosków działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności

wiejskiej”. Łączna kwota wsparcia dla zakwalifikowanych jednostek to 2.436.807
złotych, z czego gmina Czernikowo na
realizację projektu „Budowa oświetlenia hybrydowego w ramach przebudowy dróg na terenie Gminy Czernikowo”
otrzymała 538 865 zł. W uroczystości
wziął udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober.
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Uroczyste podpisanie umowy na kolejną „schetynówkę”
Tradycją już stało się uroczyste podpisywanie dofinansowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych umów, które
na liście ocenionych znalazły się na
pozycjach „medalowych”.
7 maja 2012 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes dokonała aktu sygnowania sześciu dokumentacji – po

trzech dotyczących dróg powiatowych
i gminnych. Nie mogło zabraknąć wysoko ocenionej inwestycji Gminy Czernikowo.
Wójt Gminy Zdzisław Gawroński
przy kontrasygnacie Skarbnik Hanny Koperskiej złożył podpis na umowie dotyczącej „Przebudowy drogi
gminnej nr 101114C w miejscowości
Steklin, drogi gminnej nr 101152C
w miejscowości Ograszka i drogi gmin-

Samorządowcy
u Prezydenta

Wójt Zdzisław Gawroński z wizytą u Prezydenta RP.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się 27 maja z marszałkami,
radnymi województw, gospodarzami
gmin i powiatów. W Ogrodach Pałacu Prezydenckiego zjawiło się kilkuset
samorządowców z całej Polski. Prezydenckie zaproszenie przyjął również
Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław
Gawroński.
Tradycyjnie już Prezydent RP przyznał odznaczenia dla najbardziej zasłużonych samorządowców “za wybitne
zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej i za osiągnięcia w pracy
samorządowej”. Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest 27 maja
i upamiętnia pierwsze - po złamaniu

systemu komunistycznego i odzyskaniu
suwerenności Polski - wybory do gmin
z 27 maja 1990 roku.
Prezydent Bronisław Komorowski
podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego podkreślał, że
nowoczesne myślenie o Ojczyźnie widać
w funkcjonowaniu samorządu. - Tam nowoczesny patriotyzm ma wymiar lokalny
i ogólnonarodowy - zaznaczył.
- Mam świadomość, że za każdym
z tych odznaczeń stoją autentyczne dokonania, osiągnięcia, autentyczna praca,
wysiłek, a często ryzyko, wyrzeczenia
i kłopoty. Za to wszystko najserdeczniej
dziękujemy - oświadczył Bronisław Komorowski.
Za www.prezydent.pl

nej nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi
gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz z przebudową
skrzyżowań z drogami powiatowymi
nr 2047C i nr 2046C” o łącznej długości 3571,63 mb. Wartość całkowita inwestycji to 2 634 754,13 zł, natomiast
dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 790 426,23 zł.
P.P.

Wnioski w toku –
aktywni w PROW
Inwestycyjne tempo i dynamika rozwoju gminy nie pozwalają nam przepuścić żadnej okazji do pozyskania
niezbędnych środków inwestycyjnych
z zewnątrz. W ostatnim czasie gmina
Czernikowo złożyła dwa wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Przeznaczony do realizacji w ramach
Działania 321 „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” projekt
„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach Przebudowy i rozbudowy
sieci wodno-kanalizacyjnej miejscowości Czernikowo (etap V)” wart jest
1 629 486,03 zł, z czego 461 599 zł to
kwota dofinansowania, o jakie ubiega
się gmina Czernikowo. Wnioskowana
kwota jest konsekwencją limitu, jaki pozostał gminie do wykorzystania w zakresie wspieranych z kasy PROW inwestycji
wodno-ściekowych. Przedmiotem projektu są roboty budowlano-montażowe
przy zbiorniku wody, kanalizacja deszczowa ulicy Kwiatowej i ulic osiedlowych
z ogrodzeniem przepompowni oraz wykonanie nawierzchni na ulicy Kwiatowej.
W ramach tego samego działania
PROW złożono także wniosek na „Budowę oświetlenia hybrydowego w ramach przebudowy dróg na terenie Gminy Czernikowo”. Projekt zakłada montaż
podwójnych solarów słonecznych na panelach fotowoltaicznych na 34 słupach na
terenie niemal całej gminy – w Witowężu, Łazach, Ograszce, Osówce-Kolonii,
Steklinie-Kolonii, Kijaszkówcu, Kijaszkowie, Steklinku, Jackowie, Mazowszu,
Mazowszu-Parcelach,
Bernardowie,
Czernikówku, Nowogródku, Makowiskach oraz Czernikowie. Całkowity koszt
operacji to 883 740,12 zł, z czego poziom
dofinansowania, jaki uzyskała już gmina,
wynosi 538 865 zł i stanowi 75% kosztów
kwalifikowalnych. Więcej o podpisaniu
umowy piszemy w osobnym artykule.
Obie inwestycje planowane są do realizacji w przyszłym roku.
P.P.
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Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
– eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość
Realizowana przez gminę Czernikowo
informatyczna inwestycja zapewnia
dostęp do szerokopasmowego Internetu czterdziestu rodzinom, zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z powodu
trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, oraz edukacyjnym
jednostkom organizacyjnym Urzędu
Gminy, a więc pięciu szkołom podstawowym, czernikowskiemu Zespołowi
Szkół, świetlicy w Steklinku oraz dwóm
bibliotekom.
W ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działania 8.3.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka z dofinansowania korzysta projekt „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”. Kwota wsparcia stanowi 85%
wartości inwestycji.
Czterdzieści gospodarstw domowych
z terenu gminy Czernikowo – to grupa
beneficjentów ostatecznych projektu. Reprezentanci rodzin zostali przeszkoleni
z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z sieci internetowej, następnie

otrzymali sprzęt komputerowy. Sygnał
internetowy dostarczany jest przez firmę
Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna
Sp. z o.o. Dziesięć placówek edukacyjnych zostało wyposażonych w nowoczesne zestawy komputerowe z dostępem do
szerokopasmowego Internetu. Bezprzewodowa sieć teleinformatyczna zapewnia
dostęp do Internetu w niemal wszystkich
zakątkach gminy; nawet tam, gdzie do tej
pory nie było możliwości technicznych
dla sieci światłowodowych.
Grupą docelową były gospodarstwa
domowe z terenu gminy Czernikowo,
które spełniały kryteria upoważniające
do otrzymania wsparcia. Jednym w nich
było kryterium dochodowe oparte na
ramach systemu świadczeń rodzinnych.
Kolejne to kryterium wielkości gospodarstwa domowego (co najmniej cztery osoby) oraz kryterium wykluczenia
cyfrowego (brak dostępu do Internetu).
Kryteria poziomu drugiego, których
spełnienie znacznie przybliżało gospodarstwa do znalezienia się w gronie czterdziestu beneficjentów ostatecznych, to
kryterium dochodowe oparte na ramach
systemu pomocy społecznej, co najmniej
troje dzieci uczących się, orzeczona nie-

pełnosprawność jednego z członków rodziny oraz brak sprzętu komputerowego.
Wszystkie zakwalifikowane do udziału
w projekcie gospodarstwa spełniły co
najmniej trzy z czterech kryteriów drugiego rzędu. W ramach zadania do szkół
podstawowych trafiło po 20 zestawów
sprzętu (razem 100 zestawów), do Zespołu Szkół – 22 zestawy, do bibliotek
i świetlicy – po 6 zestawów, co znacznie
podniosło poziom informatyzacji gminnego szkolnictwa i placówek kulturalnych.
Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej
gospodarki w oparciu o innowacyjne
przedsiębiorstwa. Cel główny Programu
wychodzi naprzeciw celom stawianym
przez podstawowy średniookresowy dokument strategiczny UE – odnowioną
w 2005 roku Strategię Lizbońską, której
główne założenia to wzrost gospodarczy
i zatrudnienie przy zachowaniu pełnej
zgodności z celami zrównoważonego
rozwoju i Strategicznymi Wytycznymi
Wspólnoty.
P.P.

Wacław Hinc ze Złotym Znakiem Związku OSP RP
III Zjazd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych odbył
się 26 maja. Delegaci strażaków-ochotników z terenu całego województwa spotkali się w Solcu Kujawskim.
Przedstawicielami
Oddziału
Gminnego w Czernikowie byli Prezes Zarządu Zdzisław Gawroński
oraz Ryszard Ałtyn. Zasłużonym
członkom OSP wręczono odznaczenia i medale. Wśród wyróżnionych
znalazł się Wacław Hinc, uhonorowany Złotym Znakiem Związku,
który odebrał z rąk premiera Waldemara Pawlaka.
P.P.
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„Przez aktywność do integracji w gminie Czernikowo” – edycja 2012
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czernikowie od roku 2008 realizuje
projekt pod nazwą „Przez aktywność
do integracji w gminie Czernikowo”.
Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
W 2012 r. program skierowany jest do
bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Czernikowo,
którzy korzystają ze świadczeń pomocy
społecznej i są w wieku aktywności zawodowej.
Celem projektu jest przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w szczególności z powodu
bezrobocia lub nieaktywności zawodowej, niepełnosprawności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego zwłaszcza z rodzin, gdzie
występują złożone problemy w prawidłowym sprawowaniu funkcji opiekuń-

czo-wychowawczych oraz gdzie istnieje
podejrzenie występowania elementów
przemocy.
Działaniami projektu objęte zostaną
34 osoby, którym oferuje się wsparcie
ukierunkowane na podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych przy
zastosowaniu instrumentów aktywnej
integracji. Rekrutacja do projektu zakończyła się 30 kwietnia 2012 r. Wytypowano osoby spełniające kryteria uczestnictwa, które podpisały wstępne deklaracje
uczestnictwa w projekcie.
Pierwsze działania rozpoczęły się
17 maja 2012 r. 10 osób bezrobotnych
skierowanych zostało do uczestnictwa
w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Toruniu, przy ul. Stokrotkowej 22,
gdzie rozpoczęły realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego
obejmującego m. in. szkolenia zawodowe
dostosowane do potrzeb i predyspozycji
uczestników oraz praktyki zawodowe.
Zajęcia trwać będą przez okres 6 miesięcy. Zakończą się 16 listopada 2012 r.
16 osób nieaktywnych zawodowo,
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub stwierdzoną chorobą w rodzinie, skierowanych zostanie do uczest-

nictwa w zajęciach Klubu Integracji
Społecznej, gdzie skorzystają ze wsparcia
w postaci warsztatów zdrowia, zajęć edukacyjnych dotyczących praw i uprawnień
osób niepełnosprawnych, warsztatów
umiejętności komputerowych, zajęć
integracyjno-wzmacniających, 1 osoba zostanie dodatkowo skierowana do
szkoły policealnej w celu uzupełnienia
wykształcenia. Planowany termin rozpoczęcia zajęć to 1 czerwca 2012 r.
8 osób, w rodzinach których występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza z rodzin,
gdzie występują złożone problemy w prawidłowym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz gdzie istnieje
podejrzenie występowania elementów
przemocy, objętych zostanie Programem
Aktywności Lokalnej. Osoby te otrzymają wsparcie w postaci doradztwa zawodowego i szkoły rodzica oraz uczestniczyć
będą w spotkaniach grupy wsparcia. Dla
jednej z rodzin dysfunkcyjnych przydzielony zostanie asystent rodziny. Zajęcia
rozpoczną się w lipcu 2012 r.
E.M.

Uroczyste obchody Dnia Strażaka 2012

6 maja punktualnie o 11:30 spod remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazowszu wyruszyła kolumna galowo umundurowanych reprezentantów wszystkich gminnych jednostek strażackich,
prowadzona przez komendanta gminnego, orkiestrę dętą i poczty sztandarowe. Pochodem tym zainaugurowano
obchody Dnia Strażaka.
Mszę Święta odprawił proboszcz
mazowieckiej parafii, ksiądz Zbigniew
Kwiatkowski. Po nabożeństwie strażacy

ustawili się na nowo wybudowanym parkingu przy kościele, gdzie nastąpił świecki rozdział oficjalnej części uroczystości.
Wręczenia srebrnych i brązowych
medali „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz
odznak „Strażak Wzorowy” dokonali
Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej w Toruniu st. bryg. Kazimierz
Stafiej oraz opiekun gminy Czernikowo, st. kpt. Dariusz Fabisiak, wspólnie
z Prezesem Zarządu Oddziału Gminne-

go ZOSP RP Zdzisławem Gawrońskim.
W obchodach uczestniczyli również
proboszcz czernikowskiej parafii ksiądz
dziekan Piotr Siołkowski, Przewodnicząca Rady Gminy Czernikowo Jadwiga
Padlewska oraz gminna opiekunka straży
Mirosława Zglińska.
Dzień zakończył uroczysty obiad,
przygotowany w Wiejskim Domu Kultury w Mazowszu.
P.P.
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Czernikowskie druhny w nowym umundurowaniu

O potencjale druhen z gminnych jednostek OSP mogliśmy się przekonać podczas wielu zawodów pożarniczych, w których nie dawały szans konkurentkom.
2 maja w Urzędzie Gminy Czernikowo członkinie Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Czernikowie uroczyście przyjęły
umundurowanie, którego zakup sfinansowany został ze środków gminnych oraz
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Odzież bojowa oraz mundury zostały

przekazane przez Wójta Gminy Zdzisława Gawrońskiego oraz Przewodnicząca
Rady Gminy Jadwigę Padlewską na ręce
druhen, którym towarzyszyli Prezes OSP
Czernikowo Dariusz Popławski oraz jej
naczelnik, Jerzy Szwargulski.
P.P.

Wyprawka szkolna 2012
W zawiązku z przygotowywanym do realizacji rządowym programem pomocy
uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”, przedstawiamy główne założenia
zaplanowane na ten rok.
W roku 2012 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację
szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej:
zasadniczej szkoły zawodowej, liceum
ogólnokształcącym i technikum.
Programem będą także objęci
uczniowie słabowidzący, niesłyszący,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z nie-

pełnosprawnościami
sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym
2012/2013 do szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Celem programu jest wyrównanie
szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju
edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. W tym
roku zmianie ulegają kryteria dostępu do
pomocy. Przede wszystkim zwiększony
jest próg dochodów na członka rodziny

- dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
- dla uczniów niepełnosprawnych
klas I-III szkoły podstawowej

do kwoty 180 zł

- dla uczniów klas IV szkoły podstawowej
- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły
podstawowej,

do kwoty 210 zł

- dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum

do kwoty 325 zł

- dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i
technikum,
- dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, uczniów niepełnosprawnych klas II-III liceum profilowanego i technikum,
- uczniów niepełnosprawnych klas II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, klas II-III technikum
uzupełniającego.

www.czernikowo.pl

do kwoty 352 zł

pozwalający na uzyskanie dofinansowania z Programu. Rodzice uczniów klas
pierwszych szkoły podstawowej będę
mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód
na osobę w rodzinie nie będzie wyższy
niż 504 zł netto (kryterium dochodowe
zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych).
Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem w dalszym ciągu będą
mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód
w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na
osobę (kryterium dochodowe zapisane
w ustawie o pomocy społecznej).
D.Cz.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosić
będzie:

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 15 listopada 2012 r.
Dofinansowanie przyznawane będzie na podstawie złożonego wniosku do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku
szkolnym 2012/2013. Termin składania wniosków o dofinansowanie zostanie określony po ukazaniu się Rozporządzenia MEN.
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W sołectwie jak w totolotku
Rozmowa z Romualdem Popławskim, sołtysem Mazowsza-Parceli
„Dwa Słowa”: W ostatnich wyborach
sołeckich zdobył Pan poparcie mieszkańców i został wybrany na sołtysa po
raz kolejny. Społeczność lokalna wydaje się być zadowolona z Pana działalności. Czy Pan także jest usatysfakcjonowany owocami swej sołeckiej pracy?
Czy bycie sołtysem jest trudne?
Romuald Popławski: Pełnienie funkcji
sołtysa do łatwych nie należy. Tego, czy
społeczeństwo jest zadowolone, nie sposób mi stwierdzić – z pewnością mam
zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Praca sołecka jest niczym totolotek
– czasem można zrobić dużo, na innych
płaszczyznach jest się bezsilnym.
„DS”: Pana poprzednikiem był Pański
brat. Czy decyzja o kandydowaniu po
raz pierwszy była łatwa i czy trudno
było Panu zastąpić brata w pełnieniu
tej funkcji?

R.P.: Po stracie bliskiego trudno się odnaleźć, jednak decyzja o kontynuacji
„dzieła” brata była naturalna, bowiem już
pod koniec jego kadencji zastępowałem
go w sołeckich obowiązkach, wiedziałem więc, jak to jest. Również najbliżsi
sąsiedzi i wielu innych mieszkańców
nie chciało większych zmian – wybrano
mnie więc na sołtysa.
„DS”: Czego oczekuje Pan od władz
gminy dla Mazowsza-Parceli? Jak wykorzystuje Pan środki płynące z funduszu sołeckiego?
R.P.: Od władz gminy oczekuję obecnie
dwóch tablic informacyjnych – Mazowsze-Parcele łączy gminy Kikół i Ciechocin, ważnym jest więc, by w takiej lokalizacji ogłoszenia były widoczne. Środki
z funduszu sołeckiego przeznaczam na
remonty i utrzymanie dróg. W naszym
sołectwie z racji rozproszenia przestrzen-

nego nie ma zbyt wielu opcji wydatkowania środków; myślałem o wiacie dla dzieci przy łączniku dróg prowadzących do
Steklinka i Bernardowa, ale oprócz problemów natury formalnej trudną kwestią było, że już niedługo nie miałby być
może kto z niej korzystać – taki obiekt
powinien stać w najbardziej uczęszczanym centrum miejscowości, a takiego
Mazowsze-Parcele nie posiada.
„DS”: A co pochłania Pana czas wolny?
Sporo Pan czyta - czy dobra lektura jest
głównym środkiem oderwania się od
codziennych obowiązków?
R.P.: Mam bardzo mało wolnego czasu –
mam niepełnosprawna córkę, która muszę wozić do szkoły. Jeśli znajdę chwilę,
poświęcam się dobrej lekturze. Śledzę
głównie ciekawostki z dziedziny techniki.
P.P.

Liczy się osobowość pracownika socjalnego
Rozmowa z Marią Sztuką, kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie
„Dwa Słowa”: Zapotrzebowanie na pomoc społeczną jest na terenie naszej
gminy duże. Jak ocenia Pani poziom
zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej w tej materii? Czy można pomóc
wszystkim?
Maria Sztuka: Duże zapotrzebowanie
na pomoc społeczną warunkowane jest
sytuacją gminy. Gmina Czernikowo jest
gminą o niskim wskaźniku dochodu
podatkowego na 1 mieszkańca. Jest to
gmina rolnicza, a bezrobocie jest jednym
z głównych problemów społecznych.
Potrzeby osób i rodzin ubiegających się
o pomoc społeczną są zabezpieczane po
uprzednim sprawdzeniu wykorzystania ich własnych środków, możliwości
i uprawnień zmierzających w kierunku
poprawy trudnej sytuacji życiowej. Spełnienie wymaganych ustawą przesłanek
do przyznania świadczenia z pomocy
społecznej – daje, choć nie automatycznie, prawo do udzielenia wsparcia. Oczywiście nie wszystkim można udzielić
pomocy zgodnie z oczekiwaniami, gdyż
pomoc społeczna nie przejmuje pełnego
utrzymania rodzin, lecz zabezpiecza tylko najpilniejsze potrzeby bytowe.
„DS”: Wielu uważa nawet pośredniczenie w pomocy potrzebującym za misję,
inni natomiast mogą uznać taka pracę za niewdzięczną. Czy lubi Pani to,
co robi, i jest zadowolona z efektów?

M.Sz.: Narzędziem w pracy socjalnej jest
osobowość pracownika socjalnego. Empatia, życzliwość, cierpliwość, szacunek
do drugiego człowieka, to cechy, które
predysponują do pracy w tym zawodzie.
Czy misją jest lub powinna być praca
lekarza, nauczyciela, ratownika, pielęgniarki, strażaka itp.? Każda praca na
rzecz drugiego człowieka wykonywana
z zaangażowaniem nosi elementy misji
i tylko wtedy wg mnie przynosi zadowolenie i zapobiega zawodowemu wypaleniu. Za efektami pracy socjalnej kryje
się najczęściej krzywda ludzka i w tym
odniesieniu trudno mówić o sukcesach.
To co w odczuciu jednych jest sukcesem,
inni poczytywać mogą za obowiązek.
Praca z tak delikatną materią, jaką jest
los ludzki i życie – uczy pokory, a przyznanie się do bezsilności redukuje nasze
negatywne emocje.
„DS”: Jakie są największe potrzeby
w kwestii pomocy społecznej, środki
dotyczące których płaszczyzn wydają
się być najmniej wystarczające?
M.Sz.: Największe potrzeby w kwestii pomocy społecznej to brak infrastruktury
w zakresie zabezpieczenia potrzeb ludzi
starszych, trudne są kwestie dotyczące
przemocy występującej w rodzinach,
a także problemy uzależnień. Największe
potrzeby w kwestii pomocy społecznej –
to skupienie się na starzejącym się spo-

łeczeństwie, budowanie infrastruktury
związanej z zapobieganiem izolacji społecznej ludzi starszych. Problematyczną
kwestą w pomocy społecznej jest nakładanie na gminy coraz to nowych obowiązków i brak środków na ich realizację
np. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, ustawa o wspieraniu rodziny
i pieczy zastępczej.
„DS”: Które z projektów realizowanych
przez GOPS uważa Pani za najbardziej
trafione, a w jakich sferach takowych
brakuje?
M.Sz.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie od 2008 r. realizuje projekt systemowy „Przez aktywność
do integracji w gminie Czernikowo”.
Działania prowadzone w ramach projektu przynoszą wymierne efekty, polegające na usamodzielnianiu się osób,
zdobyta nowa wiedza i umiejętności pozwalają wielu wyjść z kręgu podopiecznych ośrodka. Uważam, że w pracy socjalnej polegającej na rozwiązywaniu
problemów społecznych, każda forma
działań skierowanych na profilaktykę
przynosić będzie pożądane efekty.
„DS”: A co z wolnym czasem? W co
ucieka Pani po pracy, w chwili wytchnienia?
M.Sz.: Czas wolny to książka, kino, podróże.
P.P.
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Tak trzeba
„Pamięć jest sercem narodu” - ta myśl
przyświecała naszym działaniom jako
nauczycieli i wychowawców. W maju
2010 roku, podpisując zobowiązanie
opieki nad cmentarzem na Włęczu,
wzięliśmy na siebie odpowiedzialność
pamiętania o tym miejscu.
Dlatego też co roku włączamy wizytę na cmentarzu na skarpie wiślanej
w plan pracy Szkoły Podstawowej w Steklinie. Ponadto organizujemy lekcje dla
uczniów klas IV-VI przybliżającą tematykę kultury olęderskiej.
Pamięć o historii naszej ziemi ojczystej uczy nas tolerancji, ale także daje refleksję o tym, jakie bogactwo kulturowe
wyrosło na tym małym skrawku świata.

Organizując wyjazdy na cmentarz we
Włęczu nie tylko przekazujemy dobre
wartości naszym uczniom, ale również
uczymy ich poszanowania dla inności
wyrażanej w religii, w stylu życia, jednocześnie ukazując odwieczną zasadę
historii, iż nic nie jest wieczne i wszystko
podlega ciągłym zmianom.
Uczniowie dziwią się: „Jak to, cmentarz w lesie? Gdzieś na końcu świata?”
Odpowiadając na te pytania, wracamy
do historii małej osady – kiedyś stało
tam kilkadziesiąt domów, a dziś tylko
dwie zrujnowane chaty i groby, które zarastają. Dzieci mówią: „To smutne”, ale
dociera do nich, jaka odpowiedzialność
spoczywa na nich i jak potrzebna jest ich
praca i wysiłek. Wtedy milkną pytania

Kalendarzowa wiosna
to w szkołach czas egzaminacyjny
W dniach 24 – 26 kwietnia gimnazjaliści pisali swój egzamin, w tym roku
po raz pierwszy w nowej formie. Zamiast, jak do tej pory, trzech - rozwiązywali sześć zestawów. Ich wyniki
poznamy dopiero w końcu czerwca.
Dzień później pożegnano kolejny
rocznik absolwentów liceum. W uroczystości, obok dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego wzięli udział: Wójt
Zdzisław Gawroński, Przewodnicząca
Rady Rodziców Ewa Dąbrowska, rodzice oraz przedstawiciele uczniów klasy
drugiej. Abiturienci odebrali z rąk dyrektora świadectwa ukończenia liceum
ogólnokształcącego, wśród których trzy
świadectwa opatrzone były biało-czerwonym paskiem. Wręczone zostały
także dwa tytuły Złotego Abiturienta.
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Otrzymali je: Łukasz Jaćkiewicz i Radosław Seracki. Za szczególne osiągnięcia w promocji gminy Wójt uhonorował nagrodami książkowymi Łukasza
Jackiewicza i Janusza Cieszyńskiego.
Wyróżniający się uczniowie otrzymali
nagrody książkowe ufundowane przez
Radę Rodziców.
Już 4 maja, po krótkim odpoczynku
byli już licealiści rozpoczęli egzaminy
maturalne. Przystąpili do przedmiotów
obowiązkowych oraz dodatkowych,
wybranych przez siebie. Egzaminy ustne zakończyły się dla wszystkich pomyślnie, na wyniki pisemnych trzeba
poczekać. Zarówno gimnazjalistom, jak
i licealistom życzymy, aby były one na
miarą ich oczekiwań.

„Dlaczego my to musimy robić?”. Sami
uczniowie widzą konieczność pamięci
o tym miejscu, mają bowiem świadomość, że poza nimi i grupą pasjonatów
historii z naszej gminy, nikt nie odwiedza
tych mogił. Uświadamiają sobie, że nie
ma osób bliskich, które mogłyby przyjść
i zadbać o to miejsce.
Warto podkreślić zaangażowanie
rodziców, którzy starannie wyposażają
swoje pociechy w narzędzia ogrodnicze,
przygotowują prowiant. Za to wsparcie i wyrozumiałość dziękujemy. Nie
możemy również zapomnieć, że nasze
działania są za każdym razem życzliwie
wspierane przez Urząd Gminy, który
udostępnia nam transport.

Konkursy
i olimpiady

Zakończone zostały tegoroczne edycje
konkursów i olimpiad przedmiotowych.
Wzorem lat ubiegłych, również i w tym
roku uczniowie Zespołu Szkół w Czernikowie brali w nich udział. Kilkoro uczestników dotarło do etapu wojewódzkiego.
Wśród nich największy sukces osiągnęła
Kinga Adamska, która uzyskała tytuł Laureata konkursu z biologii. Tytuły Finalisty
uzyskali: Cezary Wiśniewski – z biologii,
Natalia Kasprowicz – z matematyki oraz
Agnieszka Gurtowska – z geografii.
Swoją obecność i klasę na forum województwa zaznaczyli także, jak co roku,
nasi utalentowani muzycznie uczniowie,
odnosząc tam wiele znaczących sukcesów. Do wyróżniających się na tym polu
uczniów należą: Aleksandra Pryl, Weronika Lewandowska, Alicja Tarnowska.
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Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich Gminna Biblioteka Publiczna świętowała 23 kwietnia wspólnie
z uczniami kl. V Szkoły Podstawowej
w Steklinie (wychowawczyni Małgorzata Przewięźlikowska).
Utrwaliliśmy sobie historię pisma
i książki. Dzieci przedstawiły montaż
słowno – muzyczny (z rekwizytami) poświęcony książce. Spotkanie uwiecznione
zostało wspólnym wykonaniem książki.
7 maja 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie gościła Pana Wiesława Drabika – autora ponad stu bajek
dla najmłodszych czytelników. Podczas
spotkania nie zabrakło najśmieszniejszych fragmentów Jego książek; dużą
frajdę sprawiła dzieciom zabawa w odgadywanie rymów. Wielu uczestników skorzystało również z okazji nabycia książek
pisarza oraz uzyskania autografu – będącego pamiątką spotkania.
9.05.2012 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czernikowie odbyła się
XII edycja Konkursu Wiedzy o Regionie
pod hasłem „Gmina Czernikowo i jej sąsiedzi – walory historyczno-przyrodni-

cze”. W konkursie brali udział uczniowie
Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Nagrodzeni zostali uczniowie:
Szkoła Podstawowa:
I. Kamil Oswald
II. Julia Pośpiech
III. Julia Majda
Gimnazjum:
I. Marta Różewicka
II. Patrycja Paradowska
III. Marta Praźniewska
14 maja 2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernikowie odbyły się
eliminacje Powiatowego konkursu recytatorskiego „Niesforni bohaterowie”.
W szranki stanęli reprezentanci kl. I i II
Szkół Podstawowych z Osówki, Czernikowa i Mazowsza. Poziom rywalizacji
był bardzo wysoki, dzieci ubarwiły swoje występy rekwizytami i przebraniami.
Julia Kopczyńska, Hubert Grąbczewski
i Paweł Prochera pojadą na powiatowy
konkurs do Chełmży. Wszystkie dzieci
dostały pamiątkowe dyplomy i upominki. Mamy nadzieję, że nasza reprezentacja wróci z nagrodami.
M.S.

Mistrzostwo województwa obronione
14 marca w Gimnazjum nr 3 w Toruniu
odbyły się Mistrzostwa Województwa
Kujawsko – Pomorskiego Szkół Gimnazjalnych w Warcaby Klasyczne. W klasyfikacji drużynowej uczniowie naszego Gimnazjum zajęli I miejsce, broniąc
tym samym tytułu mistrza województwa z ubiegłego roku.
Indywidualnie w kategorii chłopców
zwycięskie I miejsce zajął Oskar Kleinschmidt, III miejsce wywalczył Marcin
Opaczyk, a najmłodszy członek drużyny,
Bartosz Byblewski, zajął IV miejsce. W
kategorii dziewcząt
Martyna
Gajewska zajęła
zaszczytne
II
miejsce, ustępując jedynie
zawodniczce z
Gimnazjum nr
3 w Toruniu.
Swoją
dobrą
passę uczniowie potwierdzili
podczas indywidualnego

turnieju integracyjnego pt. Eurowarcaby, który odbył się 16 maja w SOSW
w Toruniu. Szkołę reprezentowała
trzyosobowa drużyna. W pionie szkół
gimnazjalnych I miejsce zajął Oskar
Kleinschmidt, a III Marcin Opaczyk.
Laureatom i finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a
wszystkim uczniom życzymy jak najlepszych stopni na świadectwach
oraz wielu ciepłych i
słonecznych
dni w czasie zbliżających się wakacji.

Konferencja
„Nie ma dzieci
– są ludzie”
		
17 kwietnia na Uniwersytecie
Technologiczno –Przyrodniczym w Bydgoszczy, odbyła się konferencja z cyklu „
Nie ma dzieci – są ludzie”, organizowana
przez Rzecznika Praw Dziecka w ramach
obchodów Roku Korczaka. W zaszczytnym gronie przedstawicieli szkół gimnazjalnych i licealnych z województwa,
znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół.
Gośćmi spotkania byli m. in. Poseł na
Sejm RP Teresa Piotrowska, Wojewoda
Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Kujawsko
– Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz gość specjalny - Anna
Maria Wesołowska. Ci ostatni wzbudzili
szczególne zainteresowanie młodzieży.
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Zewsząd jest widok na cztery strony świata
Po sukcesie projektu zabytkoznawczego realizowanego w ramach POKL
9.5 pod nazwą „Z przeszłością w przyszłość” dla 28 uczniów SP Czernikowo i ZS Czernikowo (m.in. zwiedzenie wszystkich kościołów, cmentarzy,
kapliczek, parków i dworków gminy,
wizyty w Zakładzie Konserwacji Zabytków, Urzędzie Konserwatora, Muzeach, wykonanie zdjęć, albumów,
prezentacji, wystaw) Stowarzyszenie
CZYŻ-NIE realizuje projekt (działanie
312) z Lokalną Grupą Działania i Urzędem Marszałkowskim w formie warsztatów plastycznych, fotograficznych
i filmowych wraz z plenerem malarskim zakończonych wystawą w SP im.
K. K. Baczyńskiego w Czernikowie pn.
„Zewsząd jest widok na cztery strony
świata” dla ponad 200 uczniów z podstawówki.
Uczniowie w maju i czerwcu 2012 roku
pod okiem specjalistów (artystów plastyków, fotografów, filmowców, nauczycieli
historii, przyrody, sztuki w promieniu
25 km poznają, dokumentują, fotografują, opisują, filmują i szkicują, malują
ciekawe miejsca – zabytki kulturowe
i przyrodnicze najbliższej okolicy gminy, biorą udział w plenerze malarskim,

organizują wystawę (opis, prace plastyczne, oprawa, druk zdjęć, wykonanie
płytek CD i folderów) dla społeczności.
Odwiedzają dworki i parki w Steklinie,
Steklinku, kapliczki MB Skępskiej, MB
Bolesnej w Konotopiu, klasycystyczny
pałac i park w Kikole, izbę muzealną Poli
Negri w Lipnie; dworek Zielińskich i park
w Łążynie, dwór w Obrowie, drewniany
barokowo-rokokowy kościół w Młyńcu,
dorzecze Drwęcy, kościół w Ciechoci-

nie, krzyż choleryczny w Zębowie; izbę
osiecką, galerię, kościół, ujście Drwęcy
do Wisły, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego w Złotorii; kościółek w Brzeźnie,
lasy Ossowskie, zamek w Bobrownikach, kępy nadwiślańskie i rzekę Mień.
Już dziś serdecznie zapraszamy uczestników ich rodziny, społeczność gminy na
wystawę w dniu 17 (godz. 11.00) i 18
czerwca (8-9.00) na sali SP Czernikowo.
D.Ch.

Kolorowe boiska w Makowiskach
W szóstej edycji ogólnopolskiego programu „Kolorowe boiska…czyli Szkolna Pierwsza Liga”, którego fundatorem
jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka
S.A, bierze udział Szkoła Podstawowa
w Makowiskach.
Celem programu jest popularyzacja
idei aktywnego spędzania wolnego czasu
wśród dzieci i młodzieży oraz stwarzania
najlepszych warunków do uprawiania
sportu.
Uczniowie klas II, IV, V i VI pod kierunkiem pani Anny Piątkowskiej wykonali pracę konkursową prezentującą
dobre zwyczaje w kibicowaniu, drużynę
szkolną i kibiców. Na stworzonym profilu
szkoły umieszczone zostały zdjęcia pracy
konkursowej.
O wygraniu przez szkołę wielofunkcyjnego boiska zdecydują internauci,
głosując w terminie 18 maja – 18 czerwca
br. na stronie www.koloroweboiska.pl.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki
głosowania.
H.G.
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Kolejny finał Ogólnopolskiego Konkursu Odysei Umysłu
z udziałem czernikowskich uczniów
Zdobywając awans we wcześniejszych
Eliminacjach Regionalnych w Poznaniu 31 marca i 1 kwietnia 2012 roku
dwie siedmioosobowe drużyny z Czernikowa uczestniczyły w Ogólnopolskim Finale Konkursu Odysei Umysłu w Gdańsku, który to był kolejnym
etapem Międzynarodowego Konkurs
Twórczego Rozwiązywania Problemów Odyssey of the Mind. Finalistami
są uczniowie Szkoły Podstawowej im.
K.K. Baczyńskiego oraz Zespołu Szkół
im. M. Kopernika w Czernikowie, występujący pod patronatem Czernikowskiego Stowarzyszenia Czyż-nie.
Zarówno podczas eliminacji, jak i finału ogólnopolskiego jedna z drużyn
zaprezentowała oryginalne przedstawienie o ekspedycji ekipy naukowców, pragnących odkryć przyczynę tajemniczych
zdarzeń pod nazwą „Uczeni na tropie”.
Druga drużyna stworzyła oryginalne
i humorystyczne przedstawienie inspirowane słynnym pytaniem „Być albo nie
być?” z dramatu Wiliama Szekspira pod
tytułem „Temat – dylemat”. Poza tym
obie drużyny rozwiązywały problemy
spontaniczne, bezpośrednio na konkursie.
Odysejowe zmagania na 21 Ogólnopolskim Finale Konkursu Odysei Umysłu zakończyły się zdobyciem:
III miejsca przez drużynę w składzie:
Weronika Paul, Karolina Srychalska,
Daria Grodzińska, Paulina Więckowska,
Julia Pospiech, Karolina Majda, Patrycja
Mikołajczyk; trenerki - Beata Siekierska
i Marzena Szarszewska.
IV miejsca przez drużynę w składzie:

Alicja Grzywińska, Emilia Przewięźlikowska, Bernadeta Marchlewska, Martyna Mierzwicka, Dorota Rygielska, Magdalena Gronczewska, Marta Masalska,
trener Dorota Pucińska;
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Odyseusze mogli
marzyć, myśleć, tworzyć i przeżywać
emocje związane z konkursem: Czernikowskiemu Stowarzyszeniu Czyż – nie,
Urzędowi Gminy w Czernikowie, Spółce „Bresse Pol” (grupa 200) w Toruniu
– sklep POLO Market w Czernikowie,
Kujawskiemu Bankowi Spółdzielczemu
w Czernikowie, Wiejskiej Spółdzielni

Handlowo - Usługowej w Czernikowie,
Aptece „Wiesiołek”, firmie USM Czernikowo B.J. Zglinickich, Sklepowi Meblowemu „Luksus” E. Nierychlewskiej, Mechanice Pojazdowej – Wiesław Masalski,
Aptece „Panaceum”, firmie „Wojman” R.
Malinowski, Ośrodkowi Zdrowia „Pomed” J.E. Popławskich, firmie „Rafpol”
- R. Nowicki, firmie „Kluge” – R.R. Klugiewicz, firmie „Spółmet” - M. Myszkowski, K. Masalskiemu, klientom sklepu
pana K. Maćkiewicza w Makowiskach,
Dariuszowi Kowalskiemu oraz pani A.
Wachowskiej.
D.Ch.

Teatr 4-5-6 z sukcesami występował
na scenach w Lipnie oraz w Bydgoszczy
Przedstawienie pt: „Bajkowy horrorek” na Przeglądzie Teatralnym
„O Laur Wiosny” w Lipnie otrzymało I miejsce w kategorii klas IV-VI, a Lidia Woźniczka otrzymała
indywidualną nagrodę za stworzenie ciekawej kreacji aktorskiej.
Opiekunka zespołu, pani Dorota

Pucińska została wyróżniona przez
jury za reżyserię spektaklu.
Ogromny sukces zespół odniósł
również w Bydgoszczy podczas XVII
Wojewódzkiego Forum Teatrów
Szkolnych. Zespół otrzymał Złotą
Kurtynę - główną nagrodę w swej
kategorii wiekowej oraz Nagrodę Pu-

bliczności. Za wykreowanie ciekawej
postaci na scenie nagrodę indywidualną otrzymała Emilia Przewięźlikowska. Pod koniec czerwca Teatr
4-5-6 wystąpi na Brodnickiej Uczcie
Teatralnej.
D.Ch.
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Konkursy i uroczystości w Mazowszu
III Konkurs Historyczny „Gmina Czernikowo wczoraj i dziś” przybrał w tym
roku nieco inną formułę. Do udziału zaprosiliśmy trzy pokolenia naszej
społeczności: uczniów, ich rodziców
i dziadków. Na zaproszenia odpowiedziały trzyosobowe drużyny z Osówki,
Czernikowa, dwie grupy z Makowisk.
Mazowsze reprezentowały trzy „trójki”.
Trzeba było wykazać się znajomością
terenów gminnych, postaci, miejsc, ale też
umiejętnością głoskowania i literowania
terminów niekoniecznie historycznych.
Jednym z zadań było też wskazanie potrzeb mieszkańców gminy, które uczestnicy chcieliby zaspokoić dzięki środkom
pozyskanym z Unii Europejskiej. Punktowe konto można było zasilić w quizie poświęconym Gminie Czernikowo dawniejszej i współczesnej.
Zmagania ekip obserwowało Jury
i Loża Sprawiedliwych, w której zasiedli:
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga
Padlewska, Wójt Gminy Zdzisław Gawroński i dyrektor SP w Mazowszu Mariola
Ciechacka. Najwięcej punktów zgromadziła drużyna z Mazowsza (A. Wuczyńska, p. H. Wuczyńska i p. H. Kowalski).
Drugie miejsce przypadło drużynie z Makowisk (W. Błaszkiewicz, p. W. Dąbrowska i p. W. Rogowska), a trzecie – druga
grupa z Mazowsza (D. Michałkiewicz, p.
M. Michałkiewicz i p. M. Michałkiewicz).
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Wójta. Serdecznie
dziękujemy.
(konkurs przygotowały Anna Kopaczewska i Krystyna Blonkowska).

Styczeń to czas zarezerwowany
dla Babć i Dziadków.

Pamiętały o nich dzieci z oddziału
przedszkolnego i klas I – III. Najpierw
„Zerówka”, a potem uczniowie z klas
I – III spotkali się z licznie przybyłymi
Babciami i Dziadkami w Domu Kultury w Mazowszu, gdzie zaprezentowały
przygotowane piosenki, wiersze, wręczyły własnoręcznie wykonane upominki.
Był czas na wspólne tańce, gry i zabawy.
Ciepła, serdeczna atmosfera potwierdziła
potrzebę organizowania takich spotkań –
sprzyjają zacieśnianiu rodzinnych więzi
i pielęgnowaniu tradycji.
(uroczystości przygotowały E. Młotkowska, K. Blonkowska, A. Kopaczewska, M.
Lisińska)

„Być Kobietą, być Kobietą…”

to widowisko słowno – muzyczne przygotowane przez uczniów naszej szkoły, we współpracy z rodzicami, z okazji
święta wszystkich Pań. Wśród Gości
- wiele Mam, Babć, dziewcząt. Zaproszenie przyjęli także Przewodnicząca
Rady Gminy J. Padlewska, Wójt Gminy
Z. Gawroński z żoną, p. H. i T. Ziółkowscy. Wesołe piosenki, śmieszne teksty,
a zwłaszcza scenki tematyczne w wykonaniu rodziców, wprawiły oglądających
w doskonały, wiosenny nastrój. Można
było zaopatrzyć się w kartki wielkanocne i inne ozdoby wykonane przez dzieci.
Święto Kobiet mogłoby przypadać chociaż raz w miesiącu…
(widowisko przygotowane pod kierunkiem A. Kopaczewskiej i K. Blonkowskiej)

72 Rocznica Zbrodni
Katyńskiej.

„Wybaczyć – tak, zapomnieć – nie”;
oto motto uroczystości przygotowanej
w kwietniu ku czci i pamięci oficerów
zamordowanych 72 lata temu w Katyniu
i innych miejscach za wschodnią granicą.
Uczniowie, nauczyciele, zaproszeni
Goście – Wójt Gminy Czernikowo, członkowie rodzin katyńskich i przedstawiciele Rady Rodziców - uczestniczyli w mszy
św., celebrowanej przez Ojca Nazariusza.
Z Kościoła wszyscy przeszli na teren
szkolny, w pobliże Dębów Pamięci, gdzie
zapalono znicze i postawiono kwiaty. Po
chwili zadumy i refleksji, już w szkole,
grupa uczniów zaprezentowała montaż muzyczny, poświęcony katyńskim
bohaterom. Oddano także hołd ofiarom
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Historia na chwilę ożyła, zapadła głęboko w pamięć uczestnikom akademii.
(obchody rocznicowe przygotowała A.
Kopaczewska)
M.C.
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Podsumowanie Gminnego Konkursu
Języka Angielskiego w Mazowszu
19. kwietnia br. w Szkole Podstawowej
im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego „2012 Mazowsze English Language Competition”. Udział
w nim wzięły trzyosobowe reprezentacje wszystkich szkół podstawowych
z terenu naszej gminy.
Rywalizacja miała charakter międzyszkolny, nie zaś indywidualny. Zmagania odbywały się w trzech obszarach
umiejętności językowych: słuchania, pisania i wypowiedzi ustnej.
Najlepszą okazała się Szkoła Podstawowa im. Tony Halika z Osówki i podopieczni tamtejszej nauczycielki języka
angielskiego Izabeli Jarzec, którzy zdobyli łącznie 76,4 punktów i najlepiej przeszli
część pisemną. Na drugim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza ze Steklina z wynikiem
67,3 punktów i najlepszym wynikiem ze
słuchania. Trzecią lokatę wywalczyła
Szkoła Podstawowa z Makowisk z wynikiem 65,5 punktów. Drużyna gospodarzy
w wynikiem 64,4 punktów i najlepszym
wynikiem z wypowiedzi ustnej otarła się
o podium, a reprezentacja Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego z Czernikowa wywalczyła miejsce piąte z wynikiem 60,2 punktów.
Inicjatorem konkursu, zorganizowanego we współpracy finansowej z Urzędem Gminy Czernikowo oraz Czernikowskim Stowarzyszeniem Na Rzecz
Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu
„Czyż – Nie”, był anglista ze Szkoły Podstawowej w Mazowszu Robert Szwajkowski. Każdy z uczestników otrzymał
dyplom i nagrodę książkową, a zwycięzcy pierwszych trzech miejsc dodatkowo
tematyczne albumy. Na ręce opiekunów
z każdej ze szkół powędrowały gry językowe i gramatyki mające posłużyć ku
jeszcze lepszemu przygotowaniu uczniów
do kolejnych edycji konkursu i do wyko-

rzystania w szkole. Patronat nad konkursem objęło Wydawnictwo Pearson, które
także ufundowało liczne nagrody książkowe i inne.
W przygotowanie posiłku dla uczestników włączył się również sklep spożywczy Państwa Marioli i Dariusza Janowskich w Mazowszu.
Reprezentacje szkół:
Czernikowo: Burak Damian, Sztuczka
Alicja, Zatorski Adrian, Dziedziul Ida
(opiekun).
Makowiska: Baranowska Kinga, Kasińska Aleksandra, Krystkiewicz Kamila,
Kulas Justyna (opiekun).
Mazowsze: Błaszkiewicz Szymon, Michałkiewicz Dawid, Tańska Monika,
Szwajkowski Robert (opiekun).
Osówka: Gręźlikowski Kamil, Majda Julia, Trzebniak Alicja, Jarzec Izabela (opiekun).

Steklin: Kotkiewicz Kinga, Oswald Kamil, Przewięźlikowski Michał, Kędziorska Maria (opiekun).
Konkurs powrócił po dość długiej nieobecności do kalendarza imprez o charakterze gminnym. Wierzymy, że kolejne
edycje spotkają się z równie dużym zainteresowaniem ze strony uczniów w szkołach, a zmagania językowe dostarczą
uczestnikom wielu emocji. Kolejna edycja konkursu odbędzie się w przyszłym
roku szkolnym w Szkole Podstawowej
w Osówce, który to przywilej szkoła wywalczyła sobie dzięki zwycięstwu w tegorocznym konkursie.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu. Gratulujemy zwycięzcom.
mgr Robert Szwajkowski

Wyniki z poszczególnych części i klasyfikacja końcowa wyglądały następująco:
Czernikowo

Makowiska

Mazowsze

Osówka

Steklin

Słuchanie

15,7

15,0

16,3

18,7

19,7

Pisanie

27,7

30.2

24,3

35,7

33,3

Mówienie

16,8

18,5

23,8

22,0

14,3

16,8

65,5

65,5

76,4

67,3

III

IV

RAZEM
MIEJSCE

V

I

II
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ABC SP Steklin
Praca naszej szkoły służy wszechstronnym działaniom rozwoju uczniów poprzez rozbudzanie celu poznawczego
nie tylko w warunkach tradycyjnych
lekcji, ale przede wszystkim poprzez
działania twórcze w różnych kołach zainteresowań oraz udział w konkursach
przedmiotowych.
Na szczególną uwagę zasługują działania w Samorządzie Uczniowskim, który prężnie działa od wielu lat w oparciu
o opracowany regulamin oraz plan pracy.
Do najważniejszych działań SU należy
zaliczyć: uczenie się demokratycznych
form współżycia, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, pomoc
w planowaniu życia i pracy szkoły, uczenie się odpowiedzialności i tolerancji,
współpraca ze środowiskiem, organizowanie imprez, pomoc koleżeńska.
W bieżącym roku szkolnym SU przygotował ogólnoszkolne imprezy z okazji
Dnia Chłopca, Andrzejek, Walentynek,
Dnia Kobiet. Włączył się w przeprowadzenie akcji charytatywnych „Góra Grosza” oraz gminnej akcji „Czyż - Nie warto
zostać św. Mikołajem”. We współpracy
ze Szkolnym Kołem Caritas organizował zbiórkę żywności dla najuboższych
rodzin. Na początku stycznia na terenie szkoły odbyła się zbiórka pieniędzy
oraz aukcje związane z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy.
Różne uroczystości szkolne uczniowie
uświetniają wspaniałymi występami. Były
to przedstawienia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, rocznicy Odzyskania Niepodległości, Bożego Narodzenia. Jasełka
przygotowane zostały pod tytułem: „Dlaczego wół i osioł przy jednym stali żłobie…”. Sztuka wystawiona została także
w kościele parafialnym w Czernikowie,
gdzie spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem. 23 kwietnia, z okazji
Międzynarodowego Dnia Książki i Praw
Autorskich, uczniowie z klasy V gościli w Gminnej Bibliotece w Czernikowie
i wystawili sztukę pt. Historia książki.
Ważnym elementem naszej pracy jest
aktywna i systematyczna współpraca ze
środowiskiem lokalnym. Ponieważ Steklin nie posiada żadnego domu kultury,
rolę kulturotwórczą w życiu miejscowej
społeczności pełni szkoła. Na organizowane spotkania zapraszani są mieszkańcy
wsi oraz władze samorządowe. Dla wielu
uczniów, udział w przedstawieniach, jest
formą pokazania siebie od strony zupełnie innej niż ta, którą rodzice, nauczyciele
i koledzy znają na co dzień. Są to dla nich

www.czernikowo.pl

wspaniałe lekcje twórczości i rozwoju.
Poprzez udział w konkursach wychowankowie podnoszą swój poziom
wiedzy, wdrażają do pracy samokształceniowej. Uczniowie uczestniczyli w szkolnych eliminacjach: Najlepszy czytelnik,
Z ortografią za pan brat, Matematyczne
łamigłówki, Potyczki językowe, Plastycznie uzdolnieni. 10 stycznia uczniowie kl.
IV- VI brali udział w ogólnopolskim konkursie „Olimpiada matematyczna”, w której Kamil Oswald – uczeń kl. V - zdobył
13 miejsce. Natomiast Michał Przewięźlikowski - uczeń kl. VI - reprezentował
szkołę w konkursie matematycznym
„Liga zadaniowa”, przygotowanym przez
Wydział Matematyki i Informatyki
UMK. Chłopiec zajął 3 miejsce. W gminnych konkursach. uczniowie również
osiągnęli sukcesy:
a) w matematycznym, w kategorii klas
V – Kamil Oswald – I miejsce, w kategorii klas VI – Michał Przewięźlikowski
– I miejsce,
b) z języka angielskiego, drużynowo,
uczniowie zajęli II miejsce (Kinga Kotkiewicz, Kamil Oswald, Michał Przewięźlikowski),
c) z wiedzy o regionie z cyklu Małe Ojczyzny – Kamil Oswald – I miejsce.
Dużym zainteresowaniem uczniów
cieszą się zajęcia pozalekcyjne: Koło Pla-

styczne, Taneczne, Caritas. Praca w tych
organizacjach rozbudza zainteresowania
dzieci, rozwija ich pasje i talenty. Kształtuje umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich, efektywnego spędzania wolnego czasu, uczy współpracy
w zespole, sumienności, pracowitości
i rzetelności.
Ważnym elementem wychowawczym
w naszej szkole jest praca z Patronem Henrykiem Sienkiewiczem. Co roku,
15 listopada, uroczyście obchodzimy
rocznicę nadania imienia. Uczniowie
przygotowują przedstawienia teatralne
związane z Patronem i jego twórczością,
przeprowadzane są konkursy, systematycznie prowadzona jest dokumentacja
i kronika. Organizujemy wycieczki
szkolne: Śladami Sienkiewicza. Odbyły
się wyjazdy m. in. do Muzeum w Oblęgorku i Poznaniu, wycieczki do Warszawy w celu oddania hołdu pisarzowi przy
grobie w Katedrze Św. Janów. Nawiązana
została listowna współpraca z kustoszem
Muzeum w Woli Okrzejskiej. Praca z Patronem wzmacnia więź uczniów ze szkołą, rozwija ich postawy patriotyczne, integruje całą społeczność.
Samorząd Uczniowski
M.P. A.Sz.
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OSP Witowąż znów z pucharem!
II Turniej o Puchar Prezesa Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w tenisie stołowym przeszedł do historii. Zawodnicy walczyli o medale i punkty do
klasyfikacji drużynowej w dziewięciu
kategoriach rozłożonych na dwa dni
rywalizacji – 26 i 27 maja. Mimo, iż poszczególne jednostki zgłosiły do gry w
sumie ponad 30 % więcej strażaków niż
przed rokiem, frekwencja była znacznie
niższa. Zawiodły w szczególności OSP
Czernikowo i Steklin, niezwykle liczne
w porównaniu do zeszłorocznych rozgrywek były natomiast kadry Steklinka
i Makowisk.
Pierwszego dnia rozegrano kategorie
najmłodsze. Grono dziewcząt poniżej 16
roku życia zdominowały reprezentantki
Makowisk, zajmując całe podium (wygrała Alicja Celmer). W singlu chłopców
w tym samym wieku punkty rozłożyły
się niemal równomiernie pomiędzy reprezentantów czterech jednostek – najlepszy okazał się zaś mazowszanin Łukasz Duszyński. W tradycyjnie jednej
z najciekawszych kategorii – męskiej
„17-25” – sporą niespodziankę sprawił
gracz z Makowisk Michał Opaczyk, który w pokonanym polu pozostawił grupę
przegrywających zwykle tylko w bratobójczych pojedynkach Witowężan. Jeszcze bardziej zachwycił w kategorii debla
poniżej 25 lat, gdzie w parze z Martą Celmer uporał się w finale z Piotrem Kalinowskim i Sławomirem Sitkiem.
Drugi dzień rywalizacji przyniósł w
większości spodziewane rozstrzygnięcia.
W kategorii kobiet powyżej 17 lat po raz
kolejny równych sobie nie miała Danuta
Chylicka. W gronie mężczyzn „26-42”
górą było Mazowsze – w finale Przemysław Pujer pokonał Wiesława Pierzgalskiego, jednak w deblu para ta musia-

ła uznać wyższość graczy z Witowęża.
Wreszcie w najstarszej kategorii męskiej
tytuł obronił Andrzej Strychalski ze Steklinka, który w deblowej parze ze swym
bratem zajął drugie miejsce, za Markiem
Brzustewiczem i Zbigniewem Wiśniewskim z Osówki.
Drużynowo najlepsi okazali się strażacy-tenisiści z OSP Witowąż (80 pkt.), wyprzedzając OSP Steklinek (69 pkt.) i OSP
Makowiska (64 pkt.). Na czwartym miejscu uplasowała się OSP Mazowsze (55
pkt.), następnie OSP Osówka (48 pkt.),
OSP Czernikowo (19 pkt.) i OSP Steklin
(10 pkt.) Ze wszystkich uczestników po
dwa medale (w singlu i grze mieszanej)
zdobyli Michał Opaczyk, Marta Celmer,
Piotr Kalinowski, Łukasz Duszyński,
Przemysław Pujer, Wiesław Pierzgalski,
Sławomir Markowski, Zbigniew Wiśniewski, Andrzej Strychalski i Andrzej
Prusakiewicz, jednak tylko Michał Opaczyk sięgnął po dwa „złota”. Najlepsi reprezentować będą gminę w podobnym
turnieju rangi powiatowej, który jesienią
odbędzie się w Osówce. Prawdopodobnie będą to po trzy najlepsze single i dwa
deble z każdej kategorii.
Kategoria dziewcząt do 16 lat:
1. Alicja Celmer (Makowiska)
2. Dominika Niedziałkowska (Makowiska)
3. Natalia Gołębiewska (Makowiska)
4. Aleksandra Kaliszewska (Steklin)
5. Weronika Opaczyk (Osówka)
Kategoria chłopców do 16 lat:
1. Łukasz Duszyński (Mazowsze)
2. Damian Kalinowski (Witowąż)
3. Dariusz Wiśniewski (Steklinek)
4. Sebastian Kucal (Makowiska)
5. Artur Gręźlikowski (Osówka)
Kategoria mężczyzn 17-25 lat:
1. Michał Opaczyk (Makowiska)
2. Krzysztof Sitek (Witowąż)
3. Piotr Kalinowski (Witowąż)

4. Sławomir Sitek (Witowąż)
5. Karol Kopczyński (Makowiska)
Kategoria debel/mikst do 25 lat:
1. M. Opaczyk/ M. Celmer (Makowiska)
2. P. Kalinowski/ S. Sitek (Witowąż)
3. Ł. Duszyński/ R. Lewandowski (Mazowsze)
4. S. Jóźbik / D. Wiśniewski (Steklinek)
Kategoria kobiet powyżej 17 lat:
1. Danuta Chylicka (Czernikowo)
2. Marta Celmer (Makowiska)
3. Magdalena Dąbrowska (Steklinek)
4. Paulina Strychalska (Steklinek)
5. Dominika Dąbrowska (Steklinek)
Kategoria mężczyzn 26-42 lata:
1. Przemysław Pujer (Mazowsze)
2. Wiesław Pierzgalski (Mazowsze)
3. Sławomir Markowski (Witowąż)
4. Andrzej Tomaszewski (Steklinek)
5. Radosław Brzustewicz (Osówka)
Kategoria debel/mikst 26-42 lata:
1. S. Markowski/ A. Błaszkiewicz (Witowąż)
2. P. Pujer/ W Pierzgalski (Mazowsze)
3. J. Lewandowski / A. Tomaszewski (Steklinek)
4. R. Brzustewicz / D. Lewandowski
(Osówka)
Kategoria mężczyzn powyżej 43 lat:
1. Andrzej Strychalski (Steklinek)
2. Andrzej Prusakiewicz (Witowąż)
3. Zbigniew Wiśniewski (Osówka)
4. Marek Serocki (Witowąż)
5. Ryszard Ałtyn (Osówka)
Kategoria debel/mikst powyżej 43 lat:
1. M. Brzustewicz / Z. Wiśniewski
(Osówka)
2. A. Strychalski / W. Strychalski (Steklinek)
3. M. Serocki / A. Prusakiewicz (Witowąż)
4. J. Kwiatkowski / J. Makowski (Czernikowo)
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Siatkarze Setbola Czernikowo najlepsi w lidze!
15 kwietnia odbyły się finałowe mecze
Regionalnej Ligi Siatkówki Mężczyzn.
Zwycięzcami Jubileuszowej XX Edycji
Ligi okazali się nasi siatkarze, którzy
w pięknym stylu pokonali w meczu
o pierwsze miejsce gospodarzy Unię
Choceń 3:0.
To największy sukces naszego zespołu, który w ubiegłym roku obchodził
jubileusz 20-lecia istnienia. Najlepszym
zawodnikiem drużyny w całym sezonie
okazał się Bartłomiej Duszyński, tytuł
MVP spotkania finałowego przypadł
Tomaszowi Janiszewskiemu, a za najbardziej wartościowego zawodnika ligi
(MVP) uznano Damiana Gajewskiego.
Na słowa pochwały zasłużyli również
wszyscy pozostali zawodnicy: Grzegorz
Grzywiński, Tomasz Lewandowski, Dariusz Janiszewski, Jarosław Makowski,
Waldemar Gutowski, Cyprian Gutow-

ski, Radosław Szylo, Radosław Świątecki, Michał Wiśniewski, Kamil Więciorkowski, Dawid Wieczyński, Maciej
Matłosz, Piotr Chlebowski, Michał Nawrotek.
Końcowa tabela ligi za sezon
2011/12 przedstawia się następująco:
1. Setbol Czernikowo
2. Unia Choceń
3. LZS Jastrzębie
4. Dobrzyń
5. Błękitni Skępe
6. Ogończyk Kikół
7. Lipnowiak Lipno
8. Znak-Tom Aleksandrów Kujawski
9. Pojezierze Brzuze
Osobne podziękowania za pomoc i
wsparcie należą się wszystkim sponsorom i osobom związanym z Setbolem:
Urzędowi Gminy w Czernikowie i Wój-

towi Zdzisławowi Gawrońskiemu, Dyrektorowi SP Dariuszowi Chrobakowi,
Prezesowi UKS Olimpijczyk Grzegorzowi Grzywińskiemu, firmom: Rafpol
(Rafał Nowicki), Max-Mont (Jarosław
Makowski), USM (Jerzy Zglinicki),
Karcher (Stanisław Chylicki), Danucie
Chylickiej, Andrzejowi Kwiatkowskiemu.
Przy okazji warto dodać, że czterech
najmłodszych zawodników Setbola
zwyciężyło we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie: w Mistrzostwach
Juniorów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z klubem UKS Budowlanka
Toruń, w Mistrzostwach Torunia Szkół
Ponadgimnazjalnych z drużyną X LO
oraz w Mistrzostwach Ligi Regionalnej
z Setbolem. Siatkarzom życzymy sukcesów w kolejnych latach!

Z Gronowa z czterema pucharami
Już po raz dwunasty Gronowo gościło najlepszych ping-pongistów
w ramach Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Radnych i Pracowników Samorządowych w tenisie
stołowym. Z Czernikowa na podbój turnieju wyruszyła wyjątkowo
liczna reprezentacja, co musiało
zaowocować miejscami na podium.
W kategorii kobiet finał był wewnętrzną sprawą naszych reprezentantek – ostatecznie Justyna Karbowiak-Mościbrodzka okazała się
lepsza od Danuty Chylickiej. W gronie mężczyzn w wieku do 35 lat bezkonkurencyjny okazał się Przemysław
Pujer. W kategorii 35-45 lat mieliśmy
trzech zawodników: Jarosława Makowskiego, Andrzeja Prusakiewicza
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oraz Marka Kopaczewskiego, jednak
żadnemu z nich
nie udało się wywalczyć medalowej
lokaty
Wreszcie
ostatnia grupa męska – powyżej 45
roku życia – i trzecie miejsce Marka
Serockiego. Oprócz
niego, wśród najstarszych rywalizowali Marek Brzustewicz i Jan Kwiatkowski.
Liczebność naszej reprezentacji
została zauważona także przez Wicestarostę Powiatu Dariusza Mellera,
który podziękował Gminie Czerniko-

wo za znaczący wkład we frekwencję
turnieju. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się poprawić ten rekord.
P.P.
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Finał Grand Prix w szachy i warcaby
- Puchary Wójta Gminy wręczone

Po czterech rundach rozgrywek Grand
Prix o Puchar Wójta Gminy Czernikowo w szachy i warcaby klasyczne
czołówka poszczególnych rankingów
przystąpiła do rywalizacji w turnieju
finałowym, w którym do zdobycia były
bonusowe punkty. Końcowa klasyfikacja przedstawiona została poniżej.
Najlepszym gratulujemy, wszystkim
dziękujemy za uczestnictwo i walkę,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – za organizacyjne wsparcie. Do zobaczenia przy
szachownicach w kolejnej edycji!

WARCABY DO 12 lat
1. Kamil Malinowski
2. Wiktor Bielski
3. Tomasz Popławski
4. Kacper Urbański
WARCABY 13- 16 lat
1. Marcin Opaczyk
2. Martyna Gajewska
3. Oskar Kleinschmidt
4. Bartosz Byblewski
WARCABY powyżej 17 lat
1. Grzegorz Grzywiński
2. Dariusz Chrobak
3. Marek Kopaczewski
4. Danuta Chylicka

SZACHY do 12 lat:
1. Wiktoria Sivickis
2. Tomasz Popławski
3. Miłosz Jaranowski
4. Kacper Urbański
SZACHY 13- 16 lat
1. Wojciech Mielczarek
2. Bartosz Luberadzki
3. Martyna Gajewska
4. Marcin Opaczyk
SZACHY powyżej 17 lat
1. Dariusz Chrobak
2. Marek Kopaczewski
3. Danuta Chylicka

Nowoczesny sprzęt dba o czystość gminy
Przedsięwzięcie „Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów
i rozszerzenie selektywnej zbiórki na
terenie gminy Czernikowo” jest współfinansowane ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013 w kwocie 1 251 563,37 zł wobec
opiewającej na 1 787 947,68 zł wartości
projektu. Kosztem 501 999,90 zł zakupiony został samochód-śmieciarka marki VOLVO typu FLL 4x2 o pojemności
skrzyni ładunkowej 10m3, z systemem

CAN BUS, płynną regulacją siły zgniotu
oraz urządzeniem zasypowym kompatybilnym z pojemnikami od 110 do 1100 l.
1 041 810,00 zł wyniósł natomiast koszt
zakupu ciągnika marki JCB Fastrac (model 3230 z żurawiem załadunkowym
i przyczepą do prowadzenia selektywnej
zbiórki i wywozu odpadów). Zakupy te
znacznie przyczynią się do poprawy warunków i zwiększenia efektywności działań związanych z utrzymaniem czystości
w gminie.
P.P.
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Ligowe zmagania
baseballistów z Mazowsza
Drużyna naszych baseballistów rozpoczęła swoje zmagania na ligowych boiskach. W tym sezonie Komety uczestniczą w rozgrywkach dwóch lig. Jedną
z nich jest I Liga Baseballu w Polsce,
w której uczestniczą kluby sfederowane w Polskim Związku Baseballu i Softballu z siedzibą w Warszawie (przeciwnikami Mazowsza są drużyny z Piły,
Władysławowa i Warszawy). Drugą jest
Centralna Liga Baseballu, w której rozgrywkach uczestniczyć mogą wszystkie
drużyny baseballowe bez względu na
przynależność związkową (przeciwnikami Mazowsza są drużyny z Warszawy, Działdowa i Osielska).
Obiecująco wyglądały przygotowania do sezonu. W dniach 14. – 15.04.
baseballiści w trzech meczach sparingowych w Czernikowie trzykrotnie pokonali drużynę KBS „Pasikoniki” z Warszawy. Doskonałą formę w wygranym
7:5 pierwszym meczu zaprezentował
miotacz i jednocześnie kapitan Komet
Mateusz Pniewski, który odnotował 8
strikeoutów. Mazowsze wygrało drugie
spotkanie stosunkiem 18:17, notując
największy w historii klubu come back
punktowy (12). Trzeci mecz zakończył
się wynikiem 16:10.
W długi majowy weekend mazowieckie Komety uczestniczyły w IV Pucharze
Północy w podbydgoskim Osielsku. Nasi
baseballiści rozgrali cztery mecze, z których trzy wygrali. Zajęli wysokie drugie
miejsce, a Mateusz Pniewski, zawodnik
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mazowieckiej drużyny okazał się bezkonkurencyjny w trzech kategoriach:
Najlepszy Miotacz, Najlepszy Pałkarz
oraz MVP Turnieju.
12 maja Komety udały się do Piły na
swój pierwszy w tym sezonie pierwszoligowy dwumecz. W pierwszym meczu
nasi baseballiści wysoko pokonali gospodarzy, zdobywając 22 obiegi, przy 3
obiegach Pilan. Wysoką formę pokazał
miotacz Komet Mateusz Pniewski, któremu rywale nie odbili żadnej piłki. „No
Hitter” w baseballu zdarza się niezwykle
rzadko. Mecz drugi Komety wygrały 7:0
poprzez walkower, który sędziowie orzekli na korzyść Mazowsza z powodu braku odpowiednich piłek do gry drużyny
z Piły.
13 maja UKS Comets udał się do podwarszawskiego Piaseczna, gdzie swoje
rozgrywki zainaugurowała Centralna
Liga Baseballu, a konkretnie jej Północna Dywizja, w której grają Komety.
Przeciwnikiem była drużyna „Yankees”
z Działdowa. Pierwszy mecz pokazał
zmęczenie natłokiem rozgrywek w tak
krótkim czasie i kilometrami spędzonymi w busie. „Jankesi” grali agresywnie
na pałce i to oni zdobyli pierwsze punkty. Potem walka toczyła się wyrównanie.
W efekcie zwycięsko wyszły z pierwszej
potyczki Komety wygrywając skromnie
6:5. W drugim meczu Komety znacznie
pewniej już kontrolowały przebieg gry,
zwyciężając 6:1.
19 maja w Czernikowie nasi base-

balliści zmierzyli się z liderem I Ligi „Piratami” z Władysławowa. Pierwszy
mecz, choć wyrównany, zakończył się
zwycięstwem gości 10:8. Drugi Komety
rozegrały już zupełnie inaczej. Mazowszanie znacznie mocniej i zdecydowanie
zagrali w formacji ataku i to oni wygrali 11:6, zdobywając połowę punktów już
w pierwszej zmianie meczu. W kolejny
weekend Komety podjęły kolejnego rywala, WBSC Schaby Warszawa. W sobotę Komety pełniły rolę gospodarza i zwyciężyły 5:4. Drugi tego dnia mecz zaczęli
dyktować goście agresywnie grając na
bazach. Szybko zdobyli prowadzenie
i Mazowsze przegrało 7:15. W niedzielę
występujący w roli gospodarza meczu
WBSC Schaby wygrały mecz 10:9. Drugi tego dnia mecz to dotkliwa porażka
naszych sportowców. Wynik 1:13 mówi
sam za siebie. W tym akurat meczu zabrakło dwóch podstawowych zawodników wewnętrznego pola gry.
W historii klubu nie zdarzyło się nigdy by jedna drużyna w jednym miesiącu
rozegrała 13 meczów. Niezwykle męcząca część sezonu zakończyła się. Każdy
zdobyty punkt cieszy, każda porażka
smuci, ale tak przecież w sporcie bywa.
Gramy, bo lubimy.
Drużyna UKS Comets: Dąbrowska
Joanna, Kwieciński Mikołaj, Krasińska
Justyna, Michałkiewicz Paulina, Mierzwicki Witold, Pniewski Mateusz, Popielarski Waldemar, Sadowski Paweł,
Siekierski Krystian, Wiśniewski Bartosz,
Szwajkowski Robert (trener).
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II Mistrzostwa Gminy w Makao
Tradycyjnym – trzeci tytuł Pujera
Dla wszystkich uczestników II Mistrzostw Gminy w Makao Tradycyjnym, które odbyły się 30 marca
w Gminnym Centrum Informacji
w Czernikowie, karciana rywalizacja
to nie pierwszyzna. Żądni potyczek
w tej z pozoru tylko niewinnej i prostej grze spotkali się w trzecim już turnieju, z czego w drugim rozgrywanym
przy czteroosobowych stołach.
Po przeprowadzeniu losowania
miejsc przy stołach i otwarciu karcianych pudełek gracze przystąpili do
ośmiorundowych eliminacji. Z grupy I awans do dalszej fazy wywalczyli
Przemysław Pujer i Jarosław Lorenc,
natomiast trzeci na finiszu Marcin Auguściński musiał z niecierpliwością
oczekiwać rozstrzygnięć w pozostałych
grupach. W grupie II triumfował absolutny debiutant Radosław Świątecki,
który wyprzedził nieznacznie Danutę
Chylicką. Odpadł natomiast broniący
wicemistrzostwa Zbigniew Ziółkowski.
Wreszcie w najbardziej wyrównanej, III
grupie, najlepiej poradził sobie Tomasz
Jankowski, natomiast zaledwie 1 punktu do dogrywki zabrakło ostatniemu
w stawce Andrzejowi Florczakowi.
W II rundzie zawodnicy znów zostali
podzieleni na dwa stoły: przy pierwszym
awans do finału wywalczyli Świątecki
i Jankowski, dopiero w ostatnim rozdaniu pozbawiając marzeń o końcowym
sukcesie Marysię Urbańską i Radosława
Stańczyka. Przy stole drugim trwał koncert Chylickiej, wraz z którą do wielkiego finału awansował Pujer. Przepadł natomiast brązowy medalista sprzed roku
i wicemistrz gminy w wariancie „1 na 1”,
Krzysztof Seweryn. Rozgrywka medalowa to popis dwukrotnego czempiona
Przemysława Pujera, który już po pięciu
rundach zapewniony miał złoty medal.
Srebro wywalczył nowicjusz Świątecki,
brąz natomiast, po barażu z Jankowskim, wywalczyła Danka Chylicka.
Nagrody ufundowane zostały przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernikowie,
za co organizatorzy i uczestnicy chcieliby serdecznie podziękować.
P.P.
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Andrzej Florczak najlepszy
w pokerowym turnieju Masters
Gdy przychodzi do rozegrania ligowego turnieju Masters, klasyfikacja
generalna traci znaczenie, bo co
prawda stacki startowe przyznawane są w oparciu o różnice punktowe,
jednak dobra dyspozycja tego konkretnego dnia może zagwarantować
końcowy sukces.
Na rozpoczęciu turnieju finałowego pojawił się Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński, który w podziękowaniu za wspieranie rozwoju
pokera na terenie gminy i dofinansowanie rozgrywek ligowych otrzymał
z rąk organizatora cyklu pamiątkowe
zdjęcie (podobnie jak Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Padlewska
oraz właściciel pizzerii „Mariano”,
Marian Gerc).

Po zakończeniu części oficjalnej
przystąpiono do gry. Szybko stało się
jasne, że Liga doczeka się nowego mistrza - znany z agresywnej gry Radosław Świątecki odpadł jako pierwszy,
po nim natomiast pożegnano Zbigniewa Ziółkowskiego. Systematycznie żetony zbierał Andrzej Florczak,
na którego fulle, sety i kolory nadziewali się Radosław Stańczyk i Przemysław Pujer. To właśnie lider na starcie
odpadł jako szósty, jego los podzielił następnie oszczędnie grający Jan
Kwiatkowski. Poza podium znalazła się tym razem Danuta Chylicka,
brązowy medal za trzecie miejsce
przypadł natomiast Tomaszowi Jankowskiemu. Do rozgrywki heads-up
zasiedli Radosław Stańczyk i miaż-

dżący stackiem rywala Andrzej Florczak. Historii nie było – dominujący
i właściwie wykorzystujący przewagę
w stanie posiadania Florczak rozprawił się ze Stańczykiem i sięgnął po
zwycięstwo.
Wszyscy gracze z nadzieją wyczekują rozpoczęcia trzeciej edycji Ligi,
jednak to zależne jest o wielu czynników. Dziękujemy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pizzerii „Mariano”, kibicom,
dopingującym swych faworytów i aktywnie śledzącym relacje na facebooku. I zapraszamy do stołów!
P.P.

Kolejni baseballiści w kadrze
Dwójka zawodników UKS „Comets” - Krystian Siekierski i Mikołaj Kwieciński - powołani zostali do
drużyny Kadry Narodowej Juniorów Młodszych i reprezentować
będą nasz kraj w Kwalifikacjach Mistrzostw Europy, które odbędą się
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w Sisak w Chorwacji w te wakacje.
Krystian i Mikołaj dołączyli tym
samym do grupy kadrowiczów z Mazowsza, która liczy w sumie ośmioro
zawodników. W U-15 Qualifier European Championship Cadets Polacy
rywalizować będą z gospodarzami

oraz drużynami Słowenii i Litwy. Robert Szwajkowski natomiast otrzymał nominację na II trenera Kadry
Narodowej i będzie pełnił tę funkcję
do 2014 roku.
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