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Spis treści:

Za nami XV Sesja Rady Gminy 
Czernikowo. W jej trakcie radni 
przedyskutowali i przyjęli szereg 
uchwał – najważniejszymi z nich 
były z  pewnością uchwała o przy-
jęciu sprawozdania finansowego za 
2011 rok oraz udzielenia absoluto-
rium Wójtowi Gminy Zdzisławowi 
Gawrońskiemu. Radni jednogło-
śnie przyjęli obydwie uchwały. 
 Wykonanie budżetu za ubiegły 
rok pozytywnie zaopiniowały Re-
gionalna Izba Obrachunkowa, ko-
misje stałe Rady Gminy oraz Komi-

sja Rewizyjna. Oznacza to, że Wójt 
dobrze gospodarował budżetem 
gminy. Po udzieleniu absolutorium 
Wójt w swoim wystąpieniu omówił 
sprawozdanie z wykonania budżetu 
za 2011 rok, po czym radni wysłu-
chali sprawozdania z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz zajęli się pozostałymi 
uchwałami umieszczonymi w po-
rządku obrad. Radni podziękowali 
Wójtowi oklaskami i kwiatami za 
bardzo dobrą realizację zadań. Ab-
solutorium uczczono lampką szam-

pana za pomyślność gminy.
 Budżet w 2011 roku wzrósł na 
przestrzeni roku o 3 460 tys. zł, tj. o 
10,9 %. Dochody budżetowe gminy 
wyniosły 30 257 tys. zł, a wydatki – 
35 388 tys. zł (budżet Gminnego Za-
kładu Komunalnego to kwota 2 420 
tys. zł, a Gminnej Instytucji Kultury 
– 223 tys. zł). Bardzo duży udział w 
wydatkach budżetowych (aż 35,5 %) 
stanowiły wydatki na inwestycje w 
kwocie 12 559 tys., zł.

H.K.

Absolutorium udzielone!
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Tegoroczna edycja Rankingu Samo-
rządów, przeprowadzonego przez 
„Rzeczpospolitą”, okazała się kolej-
nym dużym sukcesem gminy Czer-
nikowo, która w zestawieniu II etapu 
konkursu na ponad półtora tysiąca 
polskich gmin wiejskich zajęła bar-
dzo wysoką, 70 lokatę, ustępując 
miejsca tylko czterem gminom wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego. 
Wyprzedziliśmy m.in. wszystkie 
gminy powiatu toruńskiego.
 Ranking przeprowadzany jest 
w dwóch etapach. W pierwszym wy-
brano miasta i gminy, które w najlep-
szy sposób zarządzały swoimi finansa-
mi w latach 2008-2011 i jednocześnie 
najwięcej w tym czasie inwestowały. 
Punkty przyznawano według klucza 
dziewięciu wskaźników:
•	 dynamiki wzrostu wydatków 

majątkowych (pomniejszonych 
o środki unijne) w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca w latach 
2008-2011,

•	 wartości środków unijnych w 
przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca, które w latach 2009-2011 wpły-
nęły na rachunek budżetu gminy/
miasta,

•	 zadłużenia samorządu w stosun-
ku do dochodów w latach 2008 – 
2011,

•	 nadwyżki operacyjną w stosun-
ku do dochodów w latach 2008 – 
2011,

•	 dynamiki wzrostu dochodów wła-
snych w latach 2008 – 2011,

•	 relacji nakładów inwestycyjnych 
do przyrostu zadłużenia w latach 
2008 – 2011,

•	 dynamiki wzrostu wydatków ogó-
łem na jednego mieszkańca w 
wybranych działach w poszczegól-
nych latach 2008 – 2011, 

•	 transportu i łączności 
•	 ochrony środowiska.
 Na podstawie powyższych danych 
utworzono listę 564 samorządów, któ-
ry zostały poddane weryfikacji kryte-
riami etapu drugiego, m.in.:
•	 liczba złożonych wniosków i 

udział wydatków na realizację 
kontraktów z organizacjami poza-
rządowymi w latach 2008-2011,

•	 wydatki mieszkaniowe w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca,

•	 wyniki testów szóstoklasistów 
i gimnazjalistów w 2011 i 2012 
roku,

•	 liczba nowoutworzonych podmio-
tów gospodarczych w latach 2008-
2011,

•	 udział wydatków na promocje 
gminy w wydatkach ogółem,

•	 współpraca z jednostkami pomoc-
niczymi,

•	 wspieranie rozwoju przedsiębior-
czości,

•	 przynależność do lokalnych sto-
warzyszeń,

•	 kwestia planu zagospodarowania 

przestrzennego i pozwoleń na bu-
dowę.

 Intensyfikacja działań mających na 
celu pozyskiwanie środków unijnych 
w połączeniu z racjonalnie opracowa-
nym budżetem i słusznymi inwestycja-
mi znalazła odzwierciedlenie w ran-
kingu obejmującym cały kraj. Po raz 
kolejny okazało się, że nasz samorząd 
przejawia skuteczność na wszystkich 
płaszczyznach działalności, włączając 
w to szkolnictwo, zagospodarowanie 
przestrzenne oraz współpracę z or-
ganizacjami pozarządowymi. Wynik 
gminy Czernikowo to powód do dumy 
tym bardziej, że o zajętym miejscu 
świadczyły nie opinie i wybór, a fakty 
i wskaźniki jednoznacznie potwierdza-
jące tempo rozwoju i dobrą kondycję 
naszej gminy.
 Warto zauważyć, że z czołowej 
„setki” rankingu swoją pozycję wśród 
najlepszych obroniły zaledwie 22 gmi-
ny wiejskie, w tym tylko dwie z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. W 
dodatkowym rankingu, biorącym pod 
uwagę pozyskiwaniu środków unij-
nych, gmina Czernikowo uplasowała 
się na 26 pozycji, nie mając sobie rów-
nych na arenie województwa! To wielki 
sukces jednostki i należna nagroda za 
trud wszystkich zaangażowanych w jej 
rozwój.

P.P.

Czernikowo ponownie wśród 
najlepiej zarządzanych gmin w Polsce!

Czernikowskie Gminne Centrum 
Informacji wkrótce znacznie zwięk-
szy swą funkcjonalność i nabierze 
świeżości. 
 Wszystko za sprawą realizacji in-
westycji pod nazwą „Rozbudowa oraz 
adaptacja świetlicy socjoterapeutycz-
nej na Centrum Integracji Kultu-
ralnej w miejscowości Czernikowo”. 
Umowa z wykonawcą – Przedsię-
biorstwem Wielobranżowym „CON-
STANS” Konstantego Jagielskiego – 
podpisana została 12 lipca 2012 roku 
w Czernikowie.
 W rezultacie realizacji zadania 
powstanie obiekt przystosowany do 

organizacji wy-
darzeń kultural-
nych i integracji 
społeczności lo-
kalnej, w którym 
znajdą się m.in. 
sale spotkań, 
smaków, śpiewu 
oraz zajęć warsz-
tatowych. Dzięki 
temu wszystkie 
organizacje i 
podmioty, pra-
gnące skorzystać z lokalowego zaple-
cza, zyskają optymalne warunki do 
realizacji swych przedsięwzięć. Koszt 

inwestycji wynosi 569 979,92 zł, na-
tomiast planowany termin zakończe-
nia prac to 31 maja 2013 roku. 

P.P.

Umowa na budowę Centrum 
Integracji Kulturalnej podpisana!
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Zmiana kwot przychodu decydujących 
o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent
W związku z ogłoszeniem przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go komunikatu o wysokości przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia 
w drugim kwartale 2012 r., które 
wyniosło 3.496 zł 82 gr, Kasa Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego in-
formuje, że od dnia 1 września 2012 r. 
zmieniają się kwoty przychodu decy-
dujące o zmniejszeniu lub zawiesze-
niu emerytur i rent. Wynoszą one:
•	 70% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia 2.447 zł 80 gr 

(dot. emerytur, rent rolniczych z 
tytułu niezdolności do pracy oraz 
rent rodzinnych), 

•	 130% przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia 4.545 zł 90 gr 
(dot. emerytur/rent rolniczych z 
tytułu niezdolności do pracy oraz 
rent rodzinnych).

Informacja pozyskana za pośrednic-
twem OR KRUS w Bydgoszczy

W siedzibie Gminnego Zakładu 
Komunalnego pracę rozpoczęła po-
wołana lutową uchwałą Rady Gmi-
ny Straż Gminna. Straż wchodzi 
w skład struktury organizacyjnej 
Urzędu Gminy i składa się z dwóch 
etatów: komendanta i strażnika.
 Poniżej zamieszczamy numery 
kontaktowej do pracowników Straży:
•	 Komendant Tomasz Krasuski – 

512 166 326
•	 Strażnik Tomasz Krasiński – 

512 166 341
 Straż ma za zadanie przede 
wszystkim zapewnienie spokoju, po-
rządku, ładu i czystości w miejscach 
publicznych, co jest obowiązkiem 
gminy wynikającym ze stosownych 
przepisów prawnych. Współdziała z 
właściwymi podmiotami w zakresie 
wywiązywania się obywateli z usta-
wowych obowiązków, pomaga w usu-
waniu skutków klęsk żywiołowych i 
innych zagrożeń. Do momentu przy-
bycia właściwych służb, zabezpie-
cza miejsce przestępstwa lub innego 
podobnego zdarzenia. Współdziała 
z organizatorami w zabezpieczeniu 
porządku w czasie imprez i zgroma-
dzeń publicznych, chroni obiekty 
komunale i urządzenia użyteczności 
publicznej, czuwa nad porządkiem 
i kontrolą ruchu drogowego – w za-
kresie określonym w przepisach o 
ruchu drogowym - oraz pomaga w 
realizacji zadań własnych Gminy.

P.P.

Straż Gminna 
już funkcjonuje

Po raz kolejny wniosek o unijne do-
finansowanie przygotowany przez 
Gminę Czernikowo znalazł się w 
gronie najlepszych, czego pokło-
siem było zaproszenie na uroczyste 
podpisanie umów do toruńskiego 
Centrum Sztuki Współczesnej.
 W wydarzeniu, które odbyło się 
19 lipca, wzięli udział marszałek 
Piotr Całbecki oraz wiceprzewod-
niczący sejmiku województwa Ry-
szard Bober.
 Umowę dotacji na przedsię-

wzięcie pod nazwą „Budowa sieci 
kanalizacji deszczowej w ramach 
przebudowy i rozbudowy sieci wod-
no-kanalizacyjnej w m. Czernikowo 
– etap V” z ramienia naszej gminy 
sygnowali wójt Zdzisław Gawroń-
ski oraz skarbnik Hanna Koper-
ska. Całkowity koszt operacji to 
1  629  486,03 zł przy dofinansowa-
niu na poziomie 50 % kosztów kwa-
lifikowalnych.

P.P.

Uroczyste podpisanie umów PROW 
na gospodarkę wodno-ściekową
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W dniu 1 stycznia 2012 roku we-
szła w życie nowelizacja ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. Nowelizacja ta zakłada 
istotne zmiany w sektorze gospo-
darki odpadami komunalnymi po-
wstającymi w gospodarstwach do-
mowych. Od dnia 1 lipca 2013 roku 
Nasza Gmina przejmuje władztwo 
nad odpadami komunalnymi i staje 
się odpowiedzialna za prawidłowe 
funkcjonowanie systemu odbiera-
nia odpadów od właścicieli nieru-
chomości.
 Ustawa ta ma na celu spełnienie 
wymogów Unii Europejskiej, co do 
sposobu zagospodarowania odpadów 
komunalnych. Dotychczas odpady 
odbierane od właścicieli nierucho-
mości w większości zawożone były 
na składowisko, co było najtańszym 
sposobem ich utylizacji. Jedynie 5 
– 7% odpadów stanowiła tzw. selek-
tywna zbiórka oraz odzysk surowców 
wtórnych na liniach segregacyjnych. 
Wymogi unijne (tzw. dyrektywa 
śmieciowa) zakładają wzmocnienie 
poprzednio prowadzonych dzia-
łań dotyczących selektywnej zbiórki 
odpadów, m.in. kontynuowanie se-
lektywnego zbierania odpadów opa-
kowaniowych i surowców wtórnych 
oraz dodatkowo zbieranie odpadów 
biodegradowalnych (odpady podle-

gające rozkładowi, np. resztki jedze-
nia).
 Wszystkie zebrane odpady komu-
nalne będą musiały zostać poddane 
odzyskowi w  odpowiednich instala-
cjach wskazanych w Wojewódzkim 
Planie Gospodarki Odpadami, a na 
składowisko będzie mogła trafić tyl-
ko ta pozostałość, której nie da się 
przerobić. Już w roku 2013 Gmina 
musi wykazać, iż ogranicza o 50% 
masę odpadów komunalnych ulega-
jących biodegradacji, która przekazy-
wana jest na składowisko. Następnie 
do końca roku 2020 Gmina zobowią-
zana jest do wykazania, że zbierane 
jest selektywnie i przekazywane do 
recyklingu, co najmniej 50% powsta-
jących odpadów z papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła.
 W przypadku nie spełnienia po-
wyższych wymagań zostaną nałożo-
ne kary pieniężne zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Dlatego ważne jest, aby 
wszyscy mieszkańcy czynnie i pra-
widłowo uczestniczyli w nowym sys-
temie zbierania odpadów. Od dnia 1 
lipca 2013 roku zmienią się zasady 
zawierania umów i pobierania opłat 
za odbieranie odpadów komunal-
nych. Właściciele nieruchomości nie 
będą zawierać umów z przedsiębior-
cą odbierającym odpady tylko będą 

wnosić opłatę do Gminy, która za-
pewni prawidłowy odbiór odpadów 
komunalnych powstałych w gospo-
darstwach domowych. Gmina zorga-
nizuje przetarg i  wybierze przedsię-
biorcę, który będzie odbierał odpady 
od właścicieli nieruchomości. Opłata 
za odbieranie odpadów będzie kształ-
towała się na dwóch poziomach, jako 
opłata podstawowa i opłata obniżona. 
Opłatą obniżoną będą objęci właści-
ciele nieruchomości, którzy zgodnie 
z wymogami będą zbierać selektyw-
nie w prawidłowy sposób odpady ko-
munalne. Właściciele nieruchomości 
niewywiązujący się z obowiązku pra-
widłowego zbierania odpadów będą 
objęci opłatą podstawową. Weryfika-
cja sposobu zbierania odpadów bę-
dzie się odbywać każdorazowo przy 
odbiorze odpadu.
 W interesie wszystkich mieszkań-
ców Naszej gminy jest prawidłowe 
funkcjonowanie gospodarki odpada-
mi. Pozwoli to nie tylko chronić śro-
dowisko, ale również oszczędzi Nasze 
wydatki. Wszelkie informacje na te-
mat wdrażanego systemu odpadów 
komunalnych będą pojawiały się na 
stronie internetowej Urzędu Gminy 
Czernikowo.

Szanowni mieszkańcy!

Do początku października w odpo-
wiednich jednostkach Urzędu Mar-
szałkowskiego pozytywnego rozpa-
trzenia oczekiwać będzie aż sześć 
wniosków, złożonych przez Gminę 
Czernikowo w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.
 W ramach Działania 313, 322, 
323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
PROW, Gmina Czernikowo stara się 
o uzyskanie wsparcia na cztery in-
westycje związane z tworzeniem in-
frastruktury społecznej i kulturalnej. 
Na dofinansowanie czekają zadania: 
„Przebudowa i zmiana sposobu użyt-
kowania budynku OSP w miejsco-

wości Witowąż na świetlicę wiejską”, 
„Przebudowa i zmiana sposobu użyt-
kowania budynku OSP w miejscowo-
ści Makowiska na świetlicę wiejską”, 
„Przebudowa i zmiana sposobu użyt-
kowania budynku OSP w miejscowo-
ści Osówka na świetlicę wiejską” oraz 
„Budowa świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Steklin”. Dzięki realizacji po-
wyższych przedsięwzięć społeczność 
lokalna zyska zaplecze do realizacji 
inicjatyw kulturalnych, sportowych, 
informacyjnych i szkoleniowych.
 Także ze środków PROW, ale w 
myśl Działania 321 „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiej-
skiej”, wsparta ma zostać inwestycja 
„Utworzenie targowiska stałego wraz 
z parkingami w miejscowości Czerni-

kowo”. Nowe targowisko powstanie w 
miejscu obecnego targu warzywnego, 
nieopodal dworca autobusowego.
 Natomiast w ramach Osi priory-
tetowej 2. Zachowanie i racjonalne 
użytkowanie środowiska, Działania 
2.3 Rozwój infrastruktury w zakre-
sie ochrony powietrza RPO WKP 
2007-2013 Gmina ubiegać się bę-
dzie o dofinansowanie zadania pn. 
„Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej oraz Gminnego Zakła-
du Komunalnego w Czernikowie”. O 
powodzeniu złożonych wniosków 
poinformujemy Państwa na  gminnej 
stronie internetowej oraz w kolejnym 
numerze kwartalnika „Dwa Słowa”.

P.P.

Kolejne wnioski - kolejne inwestycje!
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Od kilku lat Urząd Gminy w Czer-
nikowie uczestniczy w socjalnym 
programie stypendialnym. Po-
moc udzielana jest dzieciom w 
celu poszerzenia ich horyzontów 
na szczeblu edukacyjnym, sporto-
wym i kulturalnym. Dzięki temu 
wsparciu finansowemu choć po 
części możemy zrealizować ma-
rzenia naszych dzieci. 
 Podstawą do przyznania stypen-
dium szkolnego był dochód rodziny 
nieprzekraczający kwoty 351 zł na 
osobę za miesiąc sierpień. Poza tym 
wnioskodawca musi zamieszkiwać 

na terenie gminy Czernikowo a tak-
że nie pobierać innego stypendium 
o charakterze socjalnym. Wnioski 
były przyjmowane w terminie od 
01.09.2012r. do dnia 15.09.2012r. 
 Informujemy, że z dniem 
01.10.2012r. wzrasta kryterium do-
chodowe do kwoty 456 zł na członka 
rodziny. Wszystkich zainteresowa-
nych, których dochody przekroczy-
ły 351 zł na członka rodziny infor-
mujemy, że od dnia 01.10.2012r. od 
dnia 12.10.2012r. ponownie będą 
przyjmowane wnioski, gdzie kryte-
rium dochodowe będzie wynosiło 

456 zł na członka rodziny. Prosimy 
zatem o skompletowanie doku-
mentów potwierdzających dochód 
rodziny za miesiąc wrzesień i zgło-
szenie się z wnioskami w drugim 
terminie.
 Urząd Gminy ma nadzieję, że 
przyznane stypendia będą mobili-
zować dzieci i młodzież do dalszej 
nauki oraz rozwijania ich zainte-
resowań oraz poprawią sytuację fi-
nansową rodziny.

M.Z.

Stypendia socjalne w roku szkolnym 
2012/2013 przyjmowane w dwóch terminach

13 czerwca na Zamku Królewskim 
w Warszawie spotkali się przedsta-
wiciele wybranych samorządów, 
które twórczo i z pasją wspierają 
szkoły w całej Polsce.  Zaprosze-
nie otrzymał również Wójt Gminy 
Czernikowo. Okazją do spotkania 
była siódma Rada Samorządowa 
programu „Szkoła ucząca się” oraz 
podsumowania całorocznych dzia-
łań w ramach projektu Ministerstwa 
Edukacji Narodowej – roku „Szkoły 

z pasją”. Gościem specjalnym konfe-
rencji była minister edukacji Krysty-
na Szumilas.
Gmina Czernikowo już po raz kolej-
ny została   wyróżniona przez Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej oraz 
Polsko-Amerykańską Fundację Wol-
ności.  W 2007 roku otrzymała tytuł  
„SAMORZĄDU PRZYJAZNEGO 
SZKOLE UCZĄCEJ SIĘ”, natomiast 
w czerwcu tego roku   certyfikat za 
udział w programie „SAMORZĄD 

WSPIERAJACY SZKOŁY Z PASJĄ”
     „Rozwijać pasje uczniów 
mogą nauczyciele i szkoły z pasją. 
A szkoły z pasją mogą działać tylko 
przy wsparciu samorządu. Samorzą-
du z pasją” - powiedziała minister 
edukacji  Krystyna Szumilas, witając 
zebranych samorządowców, podkre-
ślając w ten sposób wielką rolę, jaką 
mają do spełnienia władze lokalne 
w kształtowaniu i rozwoju polityki 
edukacyjnej.
Prezes Fundacji CEO – dr Jacek 
Strzemieczny - dziękował zebranym, 
iż dzięki ich działaniom i współpra-
cy szkoły mogą się rozwijać, stają się 
piękniejsze, ale co najważniejsze – 
bliższe uczniom i ich potrzebom.
     Samorządy, które otrzymały 
wyróżnienia i certyfikaty, realizują   
zdaniem Centrum Edukacji Obywa-
telskiej „edukację z pasją”, co ozna-
cza, że szkoła jest otwarta dla spo-
łeczności lokalnej, że w życie szkoły 
włączają się różnego rodzaju instytu-
cje np. straż pożarna, policja, domy 
kultury czy organizacje pozarządo-
we, a uczniowie są zaangażowani w 
działania lokalne. Taka współpraca 
sprawia, że nauka jest bliższa ota-
czającej młodzież rzeczywistości, a 
zdobyte umiejętności bardziej prak-
tyczne.

D.Cz.

Samorządy z pasją
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„Dwa Słowa”: Jako na kierowni-
ku GZK ciąży na Panu odpowie-
dzialność za wiele bardzo różnych 
przedmiotowo działań i przedsię-
wzięć. Jakie trudności wiążą się z 
tą funkcją? A może jest Pan na tyle 
doświadczony, że nic, co komunal-
ne, Panu nie obce i nie 
straszne?
Andrzej Sobociński: Ca-
łość zadań związanych 
z gospodarką komunal-
ną to jedna z bardziej 
niewdzięcznych części 
działalności samorządu 
gminnego. W sytuacji, 
gdy woda leci z kranu, 
kanalizacja odpływa, 
oświetlenie uliczne dzia-
ła, drogi są równe bez 
dziur i w zimę odśnieżo-
ne - naszej działalności 
się nie zauważa.
W gruncie rzeczy dopiero 
w przypadku występowa-
nia jakichś nieprawidło-
wości mieszkańcy przy-
pominają sobie o tym, 
że jest taka instytucja 
jak GZK. Gmina powo-
łała do życia Zakład, by 
rozwiązywał problemy 
związane z gospodarką 
komunalną i przez 8 lat 
działalności próbujemy 
sobie z tymi problema-
mi radzić. Jak to w takiej 
działalności - wszystkie-
go na sto procent się nie 
wykona, ale dzięki doświadczeniu i 
zaangażowaniu pracowników reali-
zujemy postawione przed nami zada-
nia.
„DS”: W ostatnich wyborach samo-
rządowych otrzymał Pan mandat 
radnego powiatu. W jaki sposób i w 
jakim zakresie zasiadanie w Radzie 
można przełożyć na dobro własnej 
gminy?
A.S.: Korzystając z okazji na wstępie 
chciałbym serdecznie podziękować 
mieszkańcom, którzy oddali w ostat-
nich wyborach samorządowych na 
mnie swój głos. W Radzie Powiatu 
Toruńskiego jako członek komisji 
infrastruktury popieram wszelkie 
inicjatywy zarządu zmierzające do 
poprawy stanu dróg powiatowych 

leżących na terenie Gminy Czerni-
kowo. W doraźnych sprawach ści-
śle współpracuję z PZD w Toruniu i 
dzięki wspólnym przedsięwzięciom 
udało się nam załatwić kilka spraw.
„DS”: Co sądzi Pan o zmianach w 
ustawie o utrzymaniu czystości w 

gminie, która na gminę właśnie 
przelewa wiele obowiązków w tym 
zakresie?
A.S.: Sama idea na pierwszy rzut oka 
jest słuszna – czyste lasy, przydrożne 
rowy; to zachęcająca wizja. Jednak 
jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach: 
obowiązki, jakie zostały nałożone na 
Gminę, pociągają za sobą zawiesze-
nie zatrudnienia, a system ściąga-
nia opłat podobny do podatkowego 
w pierwszym okresie wygeneruje 
ogromne zaległości. Do tego docho-
dzi zmonopolizowany rynek odbior-
ców śmieci – jedna instalacja uniesz-
kodliwiania odpadów na ok. 150 000 
tys. mieszkańców. W naszym przy-
padku oznacza to dowożenie odpa-
dów do Torunia. Te czynniki mogą 

wpłynąć na zwiększenie kosztów dla 
mieszkańców.
„DS”: Wielu mieszkańców gminy 
Czernikowo zastanawia się, jak wy-
glądać będzie przyszłość składowa-
nia odpadów po likwidacji składo-
wiska w Jackowie. 

A.S.: Likwidacja składowi-
ska w Jackowie, wynikająca 
z postanowień cytowanej 
ustawy, pociągnie za sobą 
zamknięcie możliwości sa-
modzielnego przywożenia 
odpadów przez mieszkań-
ców. Odpady z terenu Gminy 
zgodnie z uchwalonym przez 
samorząd województwa pla-
nem gospodarki odpadami 
będą dowożone do instalacji 
w Toruniu. Składowisko w 
Jackowie zostanie poddane 
rekultywacji.
„DS”: Jest Pan zapalonym 
wędkarzem i bierze Pan 
udział w wielu lokalnych 
zawodach wędkarskich. Co 
sprawiło, że pokochał Pan 
„moczenie kija” i jakie naj-
większe rybie trofea Pan 
wyłowił?
A.S.: Tak, to prawda - te 
kilkadziesiąt wypadów nad 
Wisłę w sezonie to czysta 
przyjemność. Praktycznie 
oprócz zawodów wędkuję 
tylko na Wiśle. Łowienie na 
takiej dużej rzece jest specy-
ficzne, po kilku nieudanych 

wyprawach z jednej zasiadki może-
my wrócić z pełną siatką ryb. W tym 
roku największego leszcza złapałem 
o wadze 3,65 kg. W gminnych zawo-
dach wędkarskich w cyklu 4 zaw. po 
wielu latach starań wreszcie stanąłem 
na pudle na 3 miejscu, z czego jestem 
bardzo zadowolony.
„DS”: Czy to właśnie wędkarstwo 
jest tym, w co ucieka Pan w chwi-
lach wolnych od obowiązków, czy 
jest coś jeszcze?
A.S.: Tak, to jest prawdziwa ucieczka 
od obowiązków służbowych i domo-
wych. W czasie wędkowania myśli się 
tylko o tym jak tę rybę przechytrzyć 
i wyciągnąć z wody. Dla utrzymania 
jako takiej sprawności raz w tygodniu 
pogrywam w siatkówkę lub nogę.

P.P.

Gdy jest dobrze, naszych działań się nie zauważa
Rozmowa z Andrzejem Sobocińskim, Radnym Powiatu Toruńskiego, Kierownikiem Gminnego 
Zakładu Komunalnego w Czernikowie
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„Dwa Słowa”: W ostatnich wyborach 
samorządowych zyskał Pan poparcie 
społeczności lokalnej, zyskując tym 
samym mandat radnego. Wydawać by 
się mogło, że w walce o wiejski elek-
torat łatwiej o głosy sprawdzonym i 
doświadczonym samorządowcom. 
Czy uważa Pan, że wyborczy sukces to 
zasługa ludzi młodych, szukających 
w Panu swojego reprezentanta, czy 
może to cała społeczność postawiła 
tym razem na młodość?
Rafał Rutkowski: Uzyskany wy-
nik wyborczy był naprawdę 
dużym, pozytywnym dla mnie 
zaskoczeniem. Znalazłem się 
wśród najbardziej popieranych 
osób w Czernikowie, za co ser-
decznie wszystkim dziękuję. W 
wyborach na pewno liczy się do-
świadczenie, najczęściej wybiera-
ne są osoby znane i sprawdzone. 
Myślę, że w dużej mierze wybor-
cy kierują się zwykłą ludzką sym-
patią. Czy mój sukces to zasługa 
ludzi młodych? W jakimś stop-
niu na pewno tak, jednak wiem, 
iż zaufało mi też wiele osób star-
szych. Jako radny jestem przed-
stawicielem całej społeczności 
Czernikowa i robię wszystko, 
aby podejmowanymi działania-
mi i decyzjami poprawić życie 
wszystkim mieszkańcom.
„DS”: Z pewnością wiele głosów 
otrzymał Pan od swoich byłych 
uczniów, jednak w dzisiejszych cza-
sach o nawiązanie porozumienia z 
młodzieżą nauczycielowi jest niezwy-
kle trudno. Jaka jest Pana na to recep-
ta?
R.R.: W wielu sytuacjach spotykam się 
z życzliwością moich byłych uczniów, 
wiem że mogę na nich liczyć. Nie po-
trafię podać recepty na dobre relacje z 
młodymi ludźmi. Myślę, że jest to splot 
wielu cech charakteru, moich jak i lu-
dzi, z którymi mam kontakt. Bardzo 
lubię to, co robię. Idę z uśmiechem do 
pracy, ponieważ kontakt z młodzie-
żą daje mi naprawdę dużo satysfakcji. 
Jest to bardzo trudny zawód. Jest wiele 
sytuacji, z którymi bez pomocy kole-
żanek i kolegów nauczycieli nie pora-
dził bym sobie. Bardzo martwią mnie 
nieprawdziwe informacje opisywane w 

gazetach lub Internecie o zawodzie na-
uczyciela, co w dużej mierze wpływa na 
obraz tej grupy zawodowej również w 
naszym środowisku.
„DS”: Jak Pan ocenia swoje dotych-
czasowe osiągnięcia na forum Rady 
Gminy? Czy jako radny jest pan za-
dowolony z tempa rozwoju gminy i 
samego Czernikowa? 
R.R.: Biorę udział we wszystkich spo-
tkaniach Rady Gminy, staram się 
aktywnie uczestniczyć w jej posie-

dzeniach. Klub Radnych, w którym 
jestem, próbuje przeforsować postulaty 
zapisane w naszym programie wybor-
czym, jednak ze względu na mniejszość 
w Radzie jest to dość trudne. Tempo 
rozwoju gminy jest  duże, na co wska-
zuje to, co obserwujemy wokół siebie. 
Oczywiście należy pamiętać o tym, że 
w dużej części korzystamy ze środków 
zewnętrznych i to ich wielkość ma zna-
czenie. Czernikowo rozwija się dyna-
micznie i, co ważne, mieszkańcy dbają 
o ładne otoczenie własnych domów, co 
wpływa na wizerunek miejscowości. 
Oczywiście czasami mam inne spojrze-
nie na kolejność realizowanych przez 
gminę przedsięwzięć, jednak jest to już 
inna sprawa.
„DS”: A co sądzi Pan o poziomie dba-
łości władz samorządowych o oświa-
tę i edukację – płaszczyzny tak Panu 
bliskie? Jakie cele postawił Pan sobie 

jako radnemu w tej materii?
R.R.: Wszystkie sprawy dotyczące 
mieszkańców gminy są mi bliskie, jed-
nak oświata w szczególności ze wzglę-
du na to, że ma ona ogromny wpływ na 
dzieci i młodzież w dorosłym już życiu. 
Władza dba o oświatę w takim stopniu, 
na jaki wystarczają środki pieniężne. 
Myślę, że szkoły nie są w złym stanie, 
oczywiście mają one mniej lub więcej 
lat, ale przy odpowiednich remontach 
jeszcze długo posłużą mieszkańcom. 

Szkoła w środowisku wiej-
skim ma bardzo duże zna-
czenie, często jest jedynym 
miejscem spotkań i jakiego-
kolwiek życia społecznego. 
Dlatego głównym moim ce-
lem jest to, aby każda z sześciu 
szkół naszej gminy służyła na-
szym dzieciom oraz wnukom 
w dobrym stanie przez długie 
lata. 
„DS”: Czy działalność na fo-
rum Rady Gminy w otocze-
niu radnych mających w do-
robku niejednokrotnie kilka 
kadencji trudna jest dla no-
wicjusza? A może hierarchia 
doświadczenia nie istnieje i 
liczy się wyłącznie rzeczowe, 
właściwe podejście?
R.R.: Każde wystąpienie na 
forum Rady było na początku 

bardzo stresujące, właśnie ze wzglę-
du na to, iż znalazłem się wśród ludzi, 
którzy mają o wiele większe doświad-
czenie ode mnie. Jestem najmłodszym 
radnym, co również ma znaczenie. 
Jednak zawsze mogłem liczyć na do-
bre rady i pomoc wszystkich radnych, 
szczególnie z Klubu, w którym jestem. 
Każdy radny może i ma prawo się wy-
powiedzieć i tym się powinniśmy kie-
rować, liczą się oczywiście jasne, zwięź-
le przedstawione racje.
„DS”: A co z wolnym czasem? W czym 
odnajduje Pan relaks i odpoczynek?
R.R.: Ze względu na podejmowane 
przeze mnie działania nie tylko ściśle 
zawodowe czas wolny jest towarem 
deficytowym. Staram się jak najwięcej 
czasu poświęcać rodzinie. Lubię aktyw-
nie wypoczywać. Gram w piłkę, pracu-
ję na działce.

P.P.

Nauczyciel to trudny zawód
Rozmowa z Rafałem Rutkowskim, Radnym Gminy Czernikowo
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„Dwa Słowa”: Można by rzec, 
że niemal całe Pana dorosłe 
życie wiąże się z działalnością 
sołecką. Co wg Pana skłoniło 
społeczność do wyboru mło-
dego u progu pierwszej pań-
skiej kadencji kandydata i jaka 
jest Pana recepta na poparcie 
mieszkańców Makowisk?
Krzysztof Plewa: Odpowiedź na 
to pytanie jest dla mnie trudna. 
Być może mieszkańcy postawili 
na młodość, liczyli na aktyw-
ną działalność. Moim zdaniem 
mieszkańcy popierają moją kan-
dydaturę, gdyż staram się zawsze 
wywiązywać ze swoich obowiąz-
ków, umiem słuchać ludzi i mam 
z nimi dobre relacje.
„DS”: Czy bycie sołtysem Ma-
kowisk jest trudne? Czy miesz-
kańcy sołectwa wiele oczekują 
od swego lidera? 
K.P.: Bycie sołtysem w Mako-
wiskach nigdy nie było łatwe. 
Funkcja ta wymaga poświęce-
nia dużo prywatnego czasu. W 
ostatnich latach mieszkańcy bardzo 
się uaktywnili. Powstało stowarzy-
szenie „Razem łatwiej”, ożywiła się 
działalność straży pożarnej, co po-

woduje wzrost oczekiwań wobec 
mojej osoby.
„DS”: Czego oczekuje Pan od 
władz gminy dla Makowisk? Jak 
wykorzystuje Pan środki płynące z 

funduszu sołeckiego?
K.P.: Tak jak dotychczas ocze-
kuję partnerstwa w rozwiązywa-
niu naszych problemów. Dzięki 
otwartej dyskusji o potrzebach 
naszej społeczności, wójt wraz 
z radą gminy zaakceptował nasz 
wniosek dotyczący adaptacji by-
łej remizy strażackiej na świetli-
cę środowiskową.
„DS”: Czy łatwo jest znaleźć 
Panu czas na działalność spo-
łeczną, czy może uważa Pan, 
że funkcja sołtysa nie wymaga 
większego zaangażowania i wy-
rzeczeń? W jaki sposób spędza 
Pan czas wolny od pracy zawo-
dowej i obowiązków sołeckich?
K.P.: Jestem rolnikiem i pro-
wadzę gospodarstwo rolne, w 
związku z czym nie jest mi ła-
two znaleźć czas na działalność 
społeczną. Dobra organizacja 
pracy, pomoc żony oraz mojego 
ojca pozwala pogodzić pełnio-

ne funkcje. Czas wolny, którego nie 
mam zbyt dużo, spędzam z rodziną 
i przyjaciółmi.

P.P.

Oczekuję partnerstwa 
w rozwiązywaniu naszych problemów
Rozmowa z Krzysztofem Plewą, sołtysem Makowisk

Pierwszego dnia lipca na stadio-
nie przy Zespole Szkół w Czerni-
kowie odbyły się gminne zawody 
sportowo-pożarnicze. W kategorii 
kobiet na starcie stanęły drużyny 
ze Steklina i Czernikowa, w gronie 
mężczyzn o zwycięstwo rywalizo-
wało sześć jednostek OSP: Czerni-
kowo, Steklin, Mazowsze, Witowąż, 
Osówka oraz Steklinek.
 Wśród druhen różnice w po-
szczególnych konkurencjach były 
minimalne: sztafetę pożarniczą za-
wodniczki z Czernikowa pokonały 
zaledwie 0,08 sek. wolniej od kon-
kurentek. W ćwiczeniach bojowych 
o niewiele ponad pół sekundy lepsze 

okazały się druhny z OSP Steklin i to 
one zwyciężyły w klasyfikacji końco-
wej.
 W rywalizacji mężczyzn różnice 
w wynikach uzyskanych w sztafecie 
również nie były duże, a języczek u 
wagi stanowiły tu punkty karne. Po 
pierwszej konkurencji prowadziła 
OSP Witowąż przez OSP Steklin i 
OSP Steklinek. Z ćwiczeniami bojo-
wymi najlepiej poradzili sobie dru-
howie z Czernikowa, dzięki czemu 
awansowali na I miejsce w rankingu 
końcowym. Podobny awans (o 3 lo-
katy) zanotowali strażacy z Osówki, 
drudzy w „bojówce”. Ostatnie miejsce 
podium zajęli Witowężanie.

Klasyfikacja generalna gminnych 
zawodów sportowo-pożarniczych w 
kategorii kobiet:
1. OSP Steklin – 132,52 pkt.
2. OSP Czernikowo – 132,97 pkt.
Klasyfikacja generalna gminnych 
zawodów sportowo-pożarniczych w 
kategorii mężczyzn:
1. OSP Czernikowo – 120,20 pkt.
2. OSP Osówka – 121,70 pkt.
3. OSP Witowąż – 123,00 pkt.
4. OSP Mazowsze – 130,87 pkt.
5. OSP Steklin – 137,55 pkt.
6. OSP Steklinek – 148,33 pkt.

P.P.

Gminne zawody pożarnicze – zwycięstwo OSP Czernikowo
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Stowarzyszenie „Razem łatwiej” w 
Makowiskach przy współudziale 
Mirosława Graczyka, starosty to-
ruńskiego, zorganizowało w sło-
neczną sobotę 25 sierpnia „Turniej 
Sołectw” połączony z dożynkami 
parafialnymi. Impreza była częścią 
projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach PROW 
2007-2013.
 Pełny zakres realizowanego pro-
jektu, oprócz „Turnieju Sołectw”, 
obejmuje opracowanie i wykonanie 
tablic informacyjnych oraz utworze-
nie strony internetowej. Podstawo-
wym celem projektu jest promocja lo-
kalnych tradycji poprzez zachowanie 
lokalnego dziedzictwa kulturowego i 
historycznego. 
 W turniej wzięły udział sołectwa 
z gmin Czernikowo, Kikół i Lipno 
(Czernikowo, Jankowo, Kiełpiny, Ma-
kowiska, Steklin i Sumin). 
 Rywalizacja obejmowała m.in. 
konkursy kulinarne, artystyczne, hi-
storyczne, konkurs fotograficzny oraz 
wieńców dożynkowych. Oprócz dy-
plomów i pucharów wszystkie sołec-
twa wzbogaciły się o ogromną wiedzę 
o swojej miejscowości oraz pasjach i 
zainteresowaniach swoich mieszkań-
ców, często odkrywając ukryte talenty. 

 Podczas festynu zaprezentowały się 
zespoły: „Jutrzenka” KGW w Czerni-
kowie, Klubu Seniora „Radość”, go-
ścinnie kapela ludowa „Dolina Drwę-
cy” z Lubicza. Niezapomnianych 
wrażeń artystycznych dostarczyły 
utwory wykonane przez Alicję i Al-
donę Tarnowskie z Kiełpin.
Największą atrakcją były pokazy 

sprzętu wojskowego, strażackiego i 
policyjnego. Niektórzy po raz pierw-
szy mogli zasiąść w wojskowych po-
jazdach, a najmłodsi, oprócz dmucha-
nych zamków i sprzętu wojskowego, 
mieli możliwość bycia chociaż przez 
chwilę strażakiem. Nie zabrakło tak-
że chętnych do udziału w konkursach 
dożynkowych.
Podczas Festynu można było za-
uważyć wielu zaproszonych gości, 
m.in. posła Tomasza Lenza, sekreta-
rza województwa Marka Smoczyka, 
Komendanta Miejskiego Policji An-
toniego Stramka, ppłk Edwarda Ka-
nieckiego, reprezentującego Centrum 
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w 
Toruniu, władze powiatu toruńskiego 
ze starostą Mirosławem Graczykiem, 
wójta gminy Czernikowo Zdzisława 
Gawrońskiego wraz z radnymi i prze-
wodniczącą rady gminy.
Organizatorzy dziękują wszystkim 
sołtysom i osobom zaangażowanym 
w przygotowanie konkursów, jak i 
samego „Turnieju Sołectw”. Staroście 
toruńskiemu, Mirosławowi Graczy-
kowi, wójtowi gminy Czernikowo, 
Zdzisławowi Gawrońskiemu, Pani 
Edycie Maćkiewicz, księdzu kano-
nikowi dr Piotrowi Siołkowskiemu, 
proboszczowi parafii Sumin księdzu 
Andrzejowi Minko dziękujemy za 
wsparcie finansowe.

Zarząd Stowarzyszenia
„Razem łatwiej”

„Turniej sołectw” i dożynki parafialne w Makowiskach
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II Osiedlowy Festyn Rodzinny dla 
rodzin z terenu gminy Czernikowo, 
który zorganizowali mieszkańcy 
Osiedla Młodych, odbył się 14 lipca. 
 Przygotowano wiele rozgrywek 
sprawnościowych oraz konkursów 

dla dzieci i dorosłych. Druhowie OSP 
zaprezentowali pokaz sprzętu stra-
żackiego, motocykliści – swe modele. 
Najlepszym uczestnikom konkuren-
cji przyznano atrakcyjne nagrody. 
Najmłodsi uczestnicy imprezy otrzy-

mali talony na zjeżdżalnię, mogli też 
posilić się oraz ugasić pragnienie. 
Zabawa przy dobrej muzyce trwa-
ła do późnych godzin wieczornych. 
Serdeczne podziękowania należą się 
wszystkim sponsorom oraz osobom 
zaangażowanym w przygotowanie 
i obsługę Osiedlowego Festynu Ro-
dzinnego.
 22 lipca w Czernikówku Wały od-
był się natomiast Piknik Rodzinny. 
Na przybyłych mieszkańców czekały 
darmowe pączki, grochówka, pie-
czone kiełbaski, gorące napoje oraz 
chleb ze smalcem. Na dzieci czekał 
dmuchany zamek, duża trampolina 
oraz przejażdżki spalinowym samo-
chodzikiem. Do zabawy przygrywał 
zespół “Piotr i Paweł”. Zabawa trwała 
do godziny 22.00, przy uśmiechu ze 
strony pogody. Organizatorem była 
pani sołtys Czernikówka.

Pikniki rodzinne w Czernikówku i na osiedlu Młodych

Spotkanie 
nad rozlewiskiem

17.09.2012 w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Czernikowie odbyło się spo-
tkanie autorskie z Panią Małgorzatą 
Kalicińską. Autorka “Domu nad rozle-
wiskiem” - książka dostała nagrodę księ-
garzy „Witryna 2006” oraz nominację 
do Nagrody Literackiej Srebrnego Kała-
marza im. Hermenegildy Kociubińskiej 
- barwnie opowiadała o swoim życiu i 
przygodzie z pisaniem. Spotkanie prze-
biegło w miłej atmosferze, pisarka za-
uroczona była Czernikowem i obiecała 
wkrótce tu wrócić.

M.S.

W dniu 20 września 2012 r. w Zespole 
Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czer-
nikowie miał miejsce apel, którego ce-
lem było podsumowanie akcji zbiórki 
elektrośmieci pod hasłem: “Zadbaj o 
środowisko razem z nami”.
     Dla przypomnienia: w miesiącach 
marzec-czerwiec 2012 r. grupa uczniów 
naszej szkoły realizująca projekt eduka-
cyjny pod kierunkiem Anny Woźniczki 
i Grzegorza Wasilewskiego włączyła się 
w ogólnopolską akcję zbiórki elektro-
śmieci. W wyniku wielu działań udało 

się zebrać niemal 40 ton zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt 
ten odebrała firma Karat Elektro Re-
cykling Sp. z o.o.   z Torunia, która była 
organizatorem tej akcji. Po zakończeniu 
zbiórki okazało się, że szkoła nasza zajęła 
w skali kraju zaszczytne drugie miejsce. 
Do zwycięstwa zabrakło niewiele ponad 
1000 kg śmieci.
     Na wspomnianym apelu przedstawi-
ciele firmy   Karat wręczyli nagrody dla 
szkoły, jak i nagrodę indywidualną w ka-
tegorii “Najlepszego zbieracza”, którym 
została Agnieszka Gurtowska. Łączna 
wartość zdobytych nagród wynosi ok. 
7000 zł.
     Pomimo pewnego żalu, że do zwy-
cięstwa zabrakło tak niewiele, to jednak 
należy cieszyć się z tego, że nasze naj-
bliższe otoczenie zostało oczyszczone z 
zalegających śmieci, tym samym zwycię-
żyła ekologia. Ponadto nasze środowisko 
wzbogaciło się o blisko 500 szt. nowo 
posadzonych roślin, których sadzonki 
rozdawane były osobom dostarczającym 
śmieci, a pochodziły od sponsorów akcji 
Nadleśnictwa Dobrzejewice oraz Urzędu 
Gminy w Czernikowie.
Podczas uroczystego zakończenia roku 
szkolnego 29 września 2012 roku Wójt 
Zdzisław Gawroński wręczył zaangażo-
wanym w akcję nauczycielom i uczniom 
dyplomy i nagrody książkowe. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości podob-
ne akcje będą równie udane jak ta.

Zadbaj o środowisko razem z nami
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Po sukcesie projektu zabytkoznawczego 
z POKL 9,5 pod nazwą „Z przeszłością 
w przyszłość” Stowarzyszenie CZYŻ-
-NIE zrealizowało projekt - warszta-
ty plastyczne, fotograficzne i filmowe 
wraz z plenerem malarskim zakończo-
ny wystawą w SP im. K. K. Baczyńskie-
go w Czernikowie pn. “Zewsząd jest wi-
dok na cztery strony świata” dla ponad 
200 uczniów z podstawówki. 
 Uczniowie w maju i czerwcu 2012 
roku pod okiem specjalistów (artystów 
plastyków, fotografów, filmowców, na-
uczycieli historii, przyrody, sztuki) do-
kumentowali, fotografowali, opisywali, 
filmowali i szkicowali, malowali ciekawe 
miejsca na pograniczu gminy Czerniko-
wo oraz sąsiednich gmin - zabytki kultu-
rowe i przyrodnicze najbliższej okolicy 
gminy. Wybrani wzięli udział w plenerze 
malarskim.
 Po projekcie jesteśmy bogatsi  o po-
znane wielu zabytków wokół Czerni-
kowa, wiemy że wiele ciekawych rzeczy 
mamy na wyciągnięcie ręki. Uczniowie 
nabyli umiejętności  tworzenia zdjęć, fil-
mów, prac plastycznych (także w techni-
ce olejnej), tworzenia prezentacji, wysta-
wiania i prezentacji.
 Wystawa odbyła się na sali SP Czer-
nikowo  w dniach  17 i 18 czerwca  2012. 
Była połączeniem efektów pleneru ma-
larskiego w Steklinie i plenerów w Obro-
wie, Łążynie, Steklinku, przedplenerowej 
oraz poplenerowej wystawy autorskiej 
Doroty Ścisłej  oraz Michała – uczniów 
Liceum Plastycznego w Bydgoszczy; wy-
stawy uczestników plenerów oraz Jolan-
ty Zaniewskiej - instruktorki malarki w 
projekcie; prac plastycznych  i fotogra-
ficznych powstałych podczas warsztatów 

wyjazdowych. Prezentowano również fil-
my i prezentacje multimedialne powsta-
łe pod kierunkiem A. Kowalewskiego 
na warsztatach filmowych oraz zdjęcia 
z plenerów fotograficznych i malarskich 
prezentacje multimedialne zdjęcia;  prace 
w antyramach oraz na papierze wystawo-
wym.
 Uczestnicy odwiedzili dworki i parki 
w Steklinie, Steklinku, kapliczki Matki 
Boskiej Skępskiej, Matki Boskiej Bole-
snej w Konotopiu, klasycystyczny pałac 
i park w Kikole, izbę muzealną Poli Ne-
gri 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 z wystawą Michała Ko-
kota, kościół w Złotorii, ujście Drwęcy 
do Wisły, ruiny zamku Kazimierza Wiel-
kiego w Złotorii; kościółek w Brzeżnie, 
lasy Ossowskie, zamek w Bobrownikach, 
kępy nadwiślańskie i rzekę Mień.
 To, co widać, potwierdza, że aby zoba-
czyć, trzeba szukać i patrzeć. Technika i 
plastyka pozwala spoglądać  wnikliwiej.

Dariusz Chrobak

Wystawa “Zewsząd jest widok na cztery 
strony świata”  – podsumowane projektu

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
Kolejne już wyróżnienie w powiato-
wym konkursie powędrowało na teren 
gminy Czernikowo. 
 W konkursie recytatorskim  „Niesfor-
ni  bohaterowie”, zorganizowanym przez 
Powiatową i Miejska Bibliotekę Publicz-
ną w Chełmży, nasza reprezentantka Ju-
lia Kopczyńska zajęła III miejsce. Warto 
podkreślić, że poziom konkursu był bar-
dzo wysoki. Dziękujemy paniom wycho-
wawczyniom nauczania zintegrowanego 

ze Szkoły Podstawowej w Czernikowie za 
profesjonalne przygotowanie uczniów do 
interpretacji wierszyków. 
Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z 
Biblioteki Narodowej w wysokości 4 309 
zł na zakup nowości książkowych w ra-
mach programu Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowo-
ści wydawniczych”. 
 Zachęcamy do wzięcia udziału w kon-
kursie „Niezwyczajni są wśród nas”- re-

gulamin znajdą Państwo na stronie Urzę-
du Gminy w Czernikowie w zakładce 
„Biblioteka Publiczna”. Na terenie naszej 
gminy z pewnością żyją osoby nietuzin-
kowe, wyjątkowe. Warto byłoby sfotogra-
fować, opisać pasje, zainteresowania, do-
konania tych „niezwyczajnych”. Nagrody 
i wyróżnienia funduje Starostwo Powia-
towe w Toruniu.

M.S.
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W roku szkolnym 
2011/2012 klasy pierwsze 
(obecnie już klasy drugie) 
ze Szkoły Podstawowej 
w Czernikowie uczestni-
czyły w II edycji konkur-
su „Zdrowo jem, więcej 
wiem”, który jest częścią 
programu edukacyjne-
go prowadzonego przez 
Fundację Banku Ochrony 
Środowiska “Aktywnie po 
Zdrowie”. 
 Jego  celem jest przede 
wszystkim obszerna i kom-
pleksowa edukacja dotyczą-
ca zdrowego stylu życia, a w 
szczególności zdrowego od-
żywiania, żywności ekolo-
gicznej i aktywności fizycz-
nej.
 Konkurs  miał charakter 
międzyszkolnej rywalizacji 
zespołowej. Uczył nie tylko 
pracy w grupie, ale przede 
wszystkim zmieniał nawyki 
żywieniowe, edukował, skłaniał 
do zmiany stylu życia oraz podno-
sił poziom wiedzy pierwszoklasi-
stów oraz ich rodziców na temat 
zależności pomiędzy sposobem 
odżywiania, a stanem zdrowia. 
Był to projekt całoroczny, do któ-
rego przystąpiło ponad sto dru-
żyn. Uczestnictwo w konkursie 
polegało na realizacji serii działań 
podzielonych na trzy etapy, odpo-
wiadające porom roku. W ramach 
konkursu realizowane były nastę-
pujące działania: 
•	 lekcje tematyczne: „Dbam 

o to, co jem i jak spędzam 
czas”, „Stawiam na śniadanie”, 
„Cukier? Nie, dziękuję!”, „Po-
znajemy warzywa i owoce”, 
„Każdy pierwszak chce zostać 
Siłaczkiem”, „Piramida Zdro-
wia pierwszoklasisty”;

•	 Konkursy: plakaty - do hasła: 
„Dbam o zdrowie – dobrze 

się odżywiam i jestem aktyw-
ny” i z hasłem zachęcającym 
do zrezygnowania ze słod-
kich napojów na rzecz wody i 
ze słodyczy na rzecz owoców, 
warzyw, pestek i orzechów; 
praca przedstawiająca Pirami-
dę Zdrowia z hasłem promu-
jącym prawidłowe odżywianie 
i propagującym aktywny tryb 
życia; propozycje zabaw ru-
chowych na świeżym powie-
trzu i w szkole; odznaki Super 
Kucharzyka za najlepszy ze-
staw na drugie śniadanie, za 
najlepszy przepis na zdrowe 
słodycze irysunek potrawy z 
dodatkiem ziół; przygotowa-
nie przedstawienia „Na Stra-
ganie”; założenie, prowadze-
nie i dokumentowanie uprawy 
ziół w klasowym ogródku zio-
łowym;

•	 wywiadówki- szkoły zdrowia 

dla rodziców. 
 Zadaniem pierwszoklasistów 
było również promowanie swoich 
zmagań na forum szkoły (pokazy, 
wystawy, gazetki, przedstawie-
nia). Z realizacji każdego działa-
nia wychowawczynie sporządzały 
stosowne raporty z bogatą doku-
mentacją zdjęciową i przesyłały 
do organizatorów drogą elektro-
niczną.
 W związku ze zdobyciem wy-
różnień w konkursie „Zdrowo 
jem, więcej wiem” reprezentacje 
klas wezmą udział w uroczystej 
gali podsumowującej, która odbę-
dzie się w Warszawie 20 września 
2012 roku.

B.Siekierska   
M.Szarszewska  

E. Mazurek

Wyróżnienia  w ogólnopolskim internetowym 
konkursie „Zdrowo jem, więcej wiem”
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Uczniowie szkoły osiągnęli sukcesy 
w następujących dyscyplinach spor-
towych:
-  V Noworoczny Indywidualny Tur-
niej w Tenisie Stołowym – Arkadiusz 
Celmer – I miejsce,
-  mistrzostwa gminy w mini-koszy-
kówce dziewcząt – III miejsce,
-  mistrzostwa gminy w mini-koszy-
kówce chłopców – III miejsce,
 – mistrzostwa gminy w indywidu-
alnym tenisie stołowym – II miejsce 
Arkadiusz Celmer (awans do zawo-
dów powiatowych), III miejsce - Ka-
rol Jastrzębski, III miejsce - Kamila 
Krystkiewicz,
– mistrzostwa powiatu w indywidu-
alnym tenisie stołowym – A. Celmer 
III miejsce, 
– turniej piłki nożnej chłopców w 
Osówce – III miejsce,
– indywidualne mistrzostwa powiatu 
w lekkiej atletyce – Michał Kubacki 
I miejsce w biegu na 1000 m i V w 
skoku w dal, Aleksandra Kasińska V 
miejsce i Karolina Detmer VI miejsce 
w skoku w dal,
- mistrzostwa gminy w trójboju lek-
koatletycznym – drużyna dziewcząt 
zajęła III miejsce, chłopców - II,
- II bieg LGD w Bobrownikach: w 
kategorii dziewcząt III miejsce zaję-
ła Aleksandra Kasińska, w kategorii 
chłopców I miejsce zajął Michał Ku-
backi,
– gminny turniej piłki nożnej chłop-
ców rocznik 2001 i młodsi – IV miej-
sce,
– turniej o puchar dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Steklinie – III miej-
sce,   
- liga szkół podstawowych gminy 
Czernikowo - piłka nożna chłopców 
–  III miejsce w gminie.

Pozostałe konkursy:
– gminny turniej wiedzy o bezpie-
czeństwie ruchu drogowego – II 
miejsce,
- gminny konkurs języka angielskie-
go – III miejsce,
– IV gminny konkurs matematyczny  
-  III miejsce; w kategorii klas IV Ewa 
Kwiatkowska zajęła I miejsce, w kate-
gorii klas V Malwina Zatorska zajęła 
III miejsce,

Na szczególną uwagę zasługują dzia-
łania podejmowane przez szkołę w 
celu zapewnienia  bezpieczeństwa. Są 
to między innymi:
- „Kamizelka dla pierwszaka” – wizy-
ta przedstawicieli policji w szkole,
- Realizacja programu „Szkoła bez 
przemocy” (zajęcia profilaktyczne 
dla wszystkich uczniów szkoły prze-
prowadzone przez funkcjonariuszy 
policji),
- Realizacja programu „Żyj bezpiecz-
nie” i uzyskanie tytułu „Małego ra-
townika gminy     Czernikowo”,
- Kampania „Bezpieczeństwo w sieci” 
klasy IV-VI (w porozumieniu z fun-
dacją „Dzieci Niczyje” miała na celu 
pokazanie niebezpieczeństw związa-
nych z umieszczaniem danych oso-
bowych i zdjęć na portalach społecz-
nościowych),

- Spotkanie edukacyjno-informacyj-
ne dla rodziców uczniów klas V i VI 
na temat uzależnień (projekt współfi-
nansowany przez Urząd Marszałkow-
ski, realizowany przez Towarzystwo 
Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnio-
nych „Powrót z U” w Toruniu),
-  Realizacja programu „5 porcji owo-
ców, warzyw lub soku”,
- Udział w programach Agencji Ryn-
ku Rolnego „Szklanka mleka” oraz 
„Owoce w szkole”,
- Pogadanki przeprowadzone przez 
przedstawicieli policji na temat bez-
pieczeństwa w czasie wakacji w kla-
sach 0-III oraz IV-VI,
- Kurs dla uczniów klas IV-VI „Dzie-
ci w sieci” realizowany przez funda-
cję „Dzieci Niczyje” we współpracy 
z fundacją Orange jako element pro-
gramu Safer Internet w Polsce,
- Przystąpienie szkoły do programu 
„Bezpieczne wakacje 2012”.

* * *
 Społeczność Szkoły Podstawowej 
w Makowiskach składa serdeczne po-
dziękowania tym wszystkim, którzy 
aktywnie włączyli się do głosowania 
w konkursie „Kolorowe boiska... czyli 
Szkolna Pierwsza Liga”. W programie 
wzięło udział 235 szkół. Nasza szkoła 
zdobyła łącznie 9225 głosów i zajęła 
38. miejsce w kraju, a 1. w wojewódz-
twie. Dziękujemy!

Hanna Graczyk

Z konkursu przedmiotowego z przy-
rody – ośmioro - LAUREAT Michał 
Prochera,
Z konkursu przedmiotowego poloni-
stycznego - pięcioro - FINALISTKI 
Alicja Grzywińska, Dorota Rygielska,
W konkursie matematycznym KAN-
GUR – wynik bdb A. Zatorski i 2 do-
bre,
Wyróżnienia w przeglądach teatral-
nych Teatr 4-5-6 i I miejsce oraz na-
groda publiczności w wojewódzkim 
przeglądzie teatralnym w Bydgosz-
czy,
Ogólnopolski konkurs ODYSEI 
UMYSŁU (2 zespoły - III i IV m. w 
Polsce)

Finaliści OK Wyspy Zagadek -  M. 
Prochera, D.Dąbrowski, M. Pucński,
Występy cheerleaders - II miejsce w 
przeglądzie wojewódzkim,
Chór SP Czernikowo -  Śpiewająca 
Polska (ZŁOTY dyplom - I miejsce),
Sukcesy w indywidualnych ogólno-
polskich oraz wojewódzkich turnie-
jach piosenki (K.Pokorzyńska i K.Po-
pławska), 
W sporcie - I m przełaje sztafetowe, II 
w LA czwórbój, II miejsce w rankin-
gu w powiecie, 
I m-ce w gminie i powiecie w warca-
bach, mistrz województwa w warcaby 
Kamil Malinowski,
Sukcesy w szachach (gmina, liga - 

Wiktoria Sivickis),
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-
kursie Programu Edukacyjnego AK-
TYWNIE PO ZDROWIE -  dla klas 
I a, I b,  I c,
III miejsce - Zabytki Powiatu Toruń-
skiego, 
II miejsce - Historia Ziemi Dobrzyń-
skiej - III m. indywidualnie A. Zator-
ski,
Sukcesy w regionalnych konkursach 
recytatorskich,
Sukcesy w konkursach plastycznych 
powiatowych i wojewódzkich, regio-
nalnych (LGD).

D.Ch.

Znaczące (ponadgminne) osiągnięcia uczniów 
SP Czernikowo w roku szkolnym 2011/12

Osiągnięcia uczniów SP w Makowiskach
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Od dwóch lat, z inicjatywy Koła 
Łowieckiego „Bażant”, wszyscy 
uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Czernikowie biorą udział w pię-
cioletnim programie edukacji 
ekologiczno-łowieckiej „Myśliwi–
dzieciom, dzieci–zwierzętom” pod 
patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego pana 
Piotra Całbeckiego.
 Projekt,  współfinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w To-
runiu oraz Polski Związek Łowiecki, 
realizowany jest w ramach Progra-
mu odbudowy populacji zwierzyny 

drobnej. Jego realizacja umożliwia 
dzieciom zdobycie wiedzy na temat 
myślistwa i łowiectwa, poszerzenie 
wiedzy o zwierzętach łownych ze 
szczególnym uwzględnieniem zająca, 
dzikiego królika, kuropatwy i bażan-
ta, a także współuczestnictwo w za-
kresie aktywnej ochrony zwierzyny i 
kształtowania środowisk jej bytowa-
nia.
 Edukacja ekologiczna w latach 
2010-12 odbywała się poprzez lekcje 
przyrodniczo-łowieckie, warszta-
ty, liczne wyjazdy i wyjścia w teren 
(ścieżka przyrodnicza, woliery z ba-
żantami, wypuszczanie zajęcy wyho-

dowanych przez myśliwych, zakłada-
nie gniazd dla kaczek, poznawanie 
urządzeń myśliwskich, wizyty w 
remizie w Steklinku), konkursy wie-
dzowe, plastyczne i poetyckie, zbiera-
nie karmy dla zwierząt (głównie Klub 
„Ekoludek”), wystawy o zwierzętach, 
propagowanie czytelnictwa „Łow-
cy Polskiego” (biblioteka szkolna), 
zorganizowanie tematycznego Dnia 
Dziecka.
 Dotychczasowe działania oparte 
były na ścisłej współpracy z Kołem 
Łowieckim „Bażant” w Czernikowie.  
Myśliwi uczestniczyli we wszystkich 
podejmowanych przez szkołę zada-
niach oraz byli współorganizatorami 
Dnia Dziecka, fundatorami nagród i 
poczęstunku.
 Na ubiegłorocznym uroczystym 
podsumowaniu pierwszego roku re-
alizacji programu nasza szkoła wraz z 
Kołem Łowieckim otrzymała II miej-
sce w klasyfikacji PZŁ w Toruniu i III 
miejsce na szczeblu wojewódzkim. Z 
niecierpliwością czekamy na podsu-
mowanie i ocenę tegorocznych dzia-
łań.
El-iza

„Myśliwi – dzieciom, dzieciom – zwierzętom”

Mieszkaniec Czernikowa Ma-
riusz Wiśniewski zajął 2 miejsce 
na Oficjalnych Mistrzostwach 
Polski w Układaniu Kostki Ru-
bika w konkurencji „Ilość ko-
stek bez patrzenia”. Mariusz 
zapamiętał pięć różnie pomie-
szanych sześcianów w 20 minut, 
a następnie ułożył je z zawiąza-
nymi oczami. Łącznie zajęło mu 
to 31 minut, co wystarczyło do 
drugiego miejsca w Polsce i 69 
na świecie. Ponadto zajął on 3 
miejsce w układaniu kostki Ru-
bika bez patrzenia na czas. Wy-
przedził go rekordzista świata 
Marcin Kowalczyk oraz Marcin 
Zalewski, obecny Mistrz Polski.
 Kilka miesięcy wcześniej na III 
Otwartych Mistrzostwach Pomo-
rza i Kujaw zajął 3 miejsce w ukła-
daniu ilości kostek bez patrzenia. 
W 2011 roku w Poznaniu ułożył 

kostkę 2x2x2 w 1.81 sekundy, co 
dało miejsce w pierwszej 50-tce 
wyników na świecie. 22 lipca 2011 
roku Mariusz wraz z pomocą 
Gminy Czernikowo i pana Wój-
ta Dariusza Zagrabskiego zorga-
nizował nieoficjalne zawody w 
Czernikowie, na których można 
było zobaczyć ówczesnego wice-
mistrza Polski Tomka Cyrklaffa 
czy Marcina Kowalczyka. 
 Kinga Wiśniewska, siostra Ma-
riusza, też może się pochwalić nie 
lada wynikiem. Na Mistrzostwach 
Polski w Starogardzie Gdańskim 
zajęła 3 miejsce w kategorii ko-
biet. 
 W październiku Kinga i Ma-
riusz jadą na Mistrzostwa Euro-
py organizowane we Wrocławiu. 
Organizatorzy spodziewają się za-
wodników z całej Europy, a także 
Japonii czy USA.

Mariusz Wiśniewski wicemistrzem Polski 
w układaniu kostki Rubika bez patrzenia
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VII edycja gminnej ligi piłki nożnej 
halowej w sezonie 2011/2012 była, 
podobnie jak poprzednie, niezwykle 
emocjonująca, głównie dzięki rosną-
cym z każdym rokiem umiejętno-
ściom graczy. 
 Pierwsze miejsce i mistrzostwo ligi 
wywalczył zespół Belfer USM, który 
nie przegrał żadnego meczu; drugie 

miejsce zdobyła drużyna Rafpol Lici-
szewy, trzecie - Mont Team a czwarte 
- DT OSP Steklin. 
 Najlepszym bramkarzem ligi został 
Dominik Dobrzeński (Belfer). Klasyfi-
kację “króla strzelców” wygrał Dawid 
Bochuciński (Rafpol), strzelając 50 
goli. Ten sam zawodnik został wybra-
ny na strzelca najpiękniejszej bramki 

ostatniej kolejki. Zwycięska drużyna 
wystąpiła w  następującym składzie: 
Paweł Paczkowski, Waldemar Po-
pielarski, Jerzy Zglinicki, Sebastian 
Paradowski, Wojciech Marchlewski, 
Grzegorz Grzywiński, Mariusz Gaw-
roński, Radosław Dulkiewicz, Marcin 
Zglinicki, Kamil Kornetowski, Rafał 
Nowicki, Dominik Dobrzeński i Jakub 
Furmański.
 W czasie ostatniej kolejki zawodów 
odbyła się piłkarska “fantówka”, w któ-
rej najmłodsi kibice losowali piłki oraz 
akcesoria kibicowskie. Organizatorzy 
dziękują Urzędowi Gminy w Czerni-
kowie, firmie USM oraz firmie Rafpol 
za wsparcie finansowe tegorocznych 
rozgrywek.

G.G.

Belfer USM mistrzem „halówki”
                         Mecze         Punkty             Bramki 
1.  Belfer USM  12  34  60-19 
2.  Rafpol&Liciszewy 12  33  112-22 
3.  Mont Team  12  31  73-23 
4.  DT OSP Steklin  12  24  65-35 
5.  Image&Wojciechy  12  21  61-47 
6.  STC Steklin  12  21  58-50 
7.  Osówka   12  18  44- 56 
8.  Dach Team  12  15  65-46 
9.  Witowąż  12  13  43-70 
10. Karmelki  12  10  26-56 
11. Spółmet   12  6  47-88 
12. Boca Juniors  12  3  28-96 
13. Harnasie   12 3  30-104

Tabela końcowa

Na rozpoczęcie trzeciego sezonu 
czernikowskiej Ligi Pokera Sporto-
wego regularni gracze czekali bar-
dziej niecierpliwie, niż białoruska 
opozycja na zmiany ustrojowe. 14 
września 2012 roku w nowopow-
stałej świetlicy wiejskiej w Czerni-
kowie zainaugurowano rozgrywki 
kolejnej edycji zmagań turniejem 
No Limit Texas Hold’em. 
 Grono uczestników poszerzyło 
się o pięciu debiutantów, dla których 
poker nie był jednak pierwszyzną. 
Statuetka dla zwycięzcy padła łupem 
torunianina Macieja Dybowskiego, 
który w ostatecznej rozgrywce okazał 
się lepszy od Radosława Stańczyka 
i Andrzeja Laskowskiego. Obrońca 
tytułu Andrzej Florczak zajął pią-
te miejsce, mistrzyni gminy Danka 
Chylicka była dziewiąta. Oczko niżej 
uplasował się triumfator Czernikowo 

Open 2011 Przemek Pujer, a dopie-
ro szesnasty był zwycięzca pierw-
szego ligowego sezonu Radosław 
Świątecki.
 Druga kolejka ligowa zostanie 
rozegrana w październiku, w wa-
riancie Pot Limit Omaha.

Czołówka I turnieju 
ligowego LPS 2013:

1.DYBOWSKI Maciej
2.STAŃCZYK Radosław
3.LASKOWSKI Andrzej
4.GRUPA Jakub
5.FLORCZAK Andrzej
6.JAKUBSKI Przemysław
7.LORENC Jarosław
8.RACINIEWSKI Mirosław

Gospodarze gościnni na starcie 
trzeciego sezonu Ligi Pokera Sportowego
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Maj pod znakiem „kopanej”: by pod-
kreślić atmosferę piłkarskiej radości 
wszyscy uczniowie SP w pochodzie 
zademonstrowali w sportowych stro-
jach poparcie dla Euro 2012 i biało-
-czerwonych barw. Odbył się ponad-
to konkurs na podbijanie piłki Euro 
głową i parada w strojach narodo-
wych.
 Z inicjatywy Rady Rodziców SP 
im. K. K. Baczyńskiego w Czerniko-
wie odbyła się natomiast w czerwcu 
(na Dzień Matki, Dziecka, Ojca, Ro-
dziny) bardzo spektakularna impreza 
inspirowana Mistrzostwami Europy. 
Igrzyska rozpoczęto przedstawieniem 
przebranych drużyn, występem Koła 
Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka” i 

małych „Jarzębi-
nek”. Wszystkie 
klasy wylosowały 
państwa europej-
skie i rozegrano 
w atmosferze 
fair play w osob-
nych klasach 0 
–III i IV-VI pił-
karskie mecze. 
W międzyczasie 
odbyło się wiele 
konkurencji sportowych, wiedzowyc, 
sprawnościowych, karaoke itp. Po po-
częstunku wręczono puchary i medale 
zwycięskim drużynom.
 Dziękujemy wszystkim rodzicom, 
którzy pomysłowo, nie szczędząc cza-

su i energii zorganizowali wspaniała 
imprezę „na czasie” i mimo, że praw-
dziwa polska reprezentacja już nie gra-
ła, myśmy bawili się w dobrej atmosfe-
rze.

D.Ch.

EURO SPOKO  - Czernikowo 2012

Inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
22 czerwca zainaugurowane zostały 
rozgrywki „Euro 2012 Samorządów”. 
Zgłoszone do rywalizacji Urzędy Mi-
ast, Gmin i Starostw (wsparte radny-
mi) oraz dwa składy wystawione 
przez organizatorów, po rozlosowaniu 
przyporządkowanych państw – uc-
zestników prawdziwych mistrzos-
tw, przystąpiły w miniony piątek do 
rozgrywek grupowych. Do rozgrywek 
włączył się także Urząd Gminy Cz-
ernikowo, który zagrał pod szyldem 
Grecji.
  W pierwszym, bardzo wyrównanym 
meczu otwarcia z Polską – Urzędem Mi-
asta Brodnica, nasi reprezentanci wyr-
wali w ostatnich minutach zwycięstwo 
po bramce Przemysława Pujera. W kolej-
nym spotkaniu przeciwnikiem piłkarzy z 

Czernikowa były Czechy – Urząd Gminy 
Chełmża. Zwyciężyliśmy 3:1 po dwóch 
bramkach Eryka Sobocińskiego i jed-
nej Pujera. Ten sam zawodnik otworzył 
wynik meczu pomiędzy czernikowskimi 
Grekami a Rosją, reprezentowaną przez 
Urząd Miasta Torunia. Niestety, kolejne 
trzy gole strzelili nasi rywale i pomimo 
wielu bramkowych okazji i niezliczonej 
ilości słupków i poprzeczek przegraliśmy 
1:3.
  W rozegranym w środę 27 cz-
erwca w Warszewicach w gminie 
Łubianka ćwierćfinale spotkaliśmy 
się z reprezentacją Urzędu Gminy 
Sępólno Krajeńskie - Niemcami. Mimo 
miażdżącej przewagi w regulaminowym 
czasie zaledwie zremisowaliśmy 1:1, by 
w rzutach karnych ulec 2:4 i zakończyć 
turniej na 5 miejscu.

EURO 2012 Samorządów - 
nasz Urząd Gminy na 5 miejscu

Grupa A:
Polska – Grecja 0:1 (Pujer)

Czechy – Rosja 0:3
Grecja – Czechy 3:1 (Sobociński 2, 

Pujer)
Polska – Rosja 0:1

Grecja – Rosja 1:3 (Pujer)
Czechy – Polska 5:2

1. Rosja (Urząd Miasta Torunia)  
 9 pkt. br. 7-1  - AWANS
2. Grecja (Urząd Gminy Cz-
ernikowo) 6 pkt. br. 5-3 – AWANS 
3. Czechy (Urząd Gminy Chełmża) 
3 pkt. br. 6-8
4. Polska (Urząd Miasta Brodnica)  
 0 pkt. br. 2-7

Ćwierćfinał:
Grecja - Niemcy 1:1 (Sobociński) k. 2-4

Skład Urzędu Gminy Cz-
ernikowo: 
1. Andrzej Prusakiewicz
3. Tadeusz Ziółkowski
7. Dariusz Zagrabski
9. Eryk Sobociński
14. Rafał Rutkowski
15. Zdzisław Gawroński
20. Przemysław Pujer
22. Mariusz Gutowski
23. Łukasz Gogoliński
25. Paweł Łowicki
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27 lipca w Urzędzie Gminy Czer-
nikowo odbyło się spotkanie Wójta 
Gminy Zdzisława Gawrońskiego z 
młodymi baseballistami UKS Co-
mets Mazowsze, którzy brali udział 
w kwalifikacjach do mistrzostw Eu-
ropy, które odbyły się w Chorwacji. 
 Wójt pogratulował zawodnikom 
zdobycia 3 miejsca i podziękował 
sportowcom za godne reprezentowa-
nie naszej miejscowości na szczeblu 

krajowym oraz międzynarodowym, 
a także życzył dalszych sukcesów 
sportowych. Siekierski Krystian, 
Kwieciński Mikołaj, Sadowski Paweł 
oraz Szwajkowski Robert  (II trener) 
zostali powołani do kadry narodowej 
i reprezentowali Polskę na turnieju w 
Sisak. Zdzisław Gawroński wręczył w 
imieniu Przewodniczącej Rady Gmi-
ny oraz swoim list pochwalny.

R. Sz.

Zawodnicy UKS Comets Mazowsze w Urzędzie Gminy

Już po raz czwarty lokalni amatorzy 
gry w karty spotkali się na gminnym 
turnieju w makao – tym razem na II 
Mistrzostwach Gminy Czernikowo 
w Makao Tradycyjnym w wariancie 
„1 na 1”, które odbyły się 20 lipca 
2012 roku w Gminnym Centrum 
Informacji w Czernikowie.
 Gracze rywalizowali w systemie 
rosyjskim (do dwóch porażek), w 
pojedynkach do pięciu wygranych 
partii. Atmosfera była bardzo gorąca, 
sporo pojedynków kończyło się mi-
nimalnym rozstrzygnięciem, w wielu 
przypadkach po zażartej pogoni za 
wynikiem jednej ze stron. Po porażce 
w pierwszym meczu świetnie radził 
sobie Mirosław Raciniewski, który 
wygrał trzy kolejne spotkania, by w 
rozgrywce o medal ulec Jarosławowi 

Lorenc. Głównym faworytem rywa-
lizacji był trzykrotny mistrz gminy 
Przemysław Pujer, który zgodnie z 
oczekiwaniami, choć nie bez pro-
blemów (półfinał z Marią Urbańską) 
awansował do finału. Tam czekał 
na niego jego najgroźniejszy rywal, 
dwukrotny medalista mistrzostw, 
Krzysztof Seweryn (który również 
musiał napocić się we wcześniejszych 
rundach). Z początku rywalizacja 
była wyrównana, potem jednak to 
Seweryn zdobył przewagę i mistrzo-
stwo gminy. W pojedynku o srebrny 
medal Pujer uległ jeszcze Lorencowi.

P.P.

Makao: Upragniony tytuł Seweryna

•	 Kujawski Bank Spółdzielczy
 w Aleksandrowie Kujawskim, Oddział w Czer-
nikowie
•	 Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
•	 Bank Spółdzielczy w Lipnie
•	 Beata i Stanisław Gerc, „BEMAR”
•	 Podlaszewski Wiesław, Stacja diagnostyczna
•	 Stanisław Chylicki, 
Centrum Czystości “KER-BYD”
•	 Elżbieta Nierychlewska, LUKSUS – Meble
•	 Eugeniusz Demski „MAXBUD” 
•	 Helena i Stefan Romanowscy, Miliszewy
•	 Inter Broker
•	 „MAR-POL” , Jacek Marcinkowski
•	 Firma  „KONKRET” 
Okna, drzwi, bramy, Jacek Urbański
•	 Jan Kasprowicz „Sadownictwo” 
•	 Jerzy Zglinicki, “Usługi ślusarsko-mecha-

niczne”
•	 Skład budowlany, Leszek Wesołowski
•	 „CONSTANS” Konstanty Jagielski 
•	 Agnieszka i Zbigniew Bożejewicz „Sadow-

nictwo” 
•	 Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyń-

skich 
Region Południe, Dobrzyń nad Wisłą
•	 Mirosław Miętkiewicz, 
Przetwórstwo Mięsa „RAFAŁ”
•	 Mirosław Ziółkowski FHU „MIKA” 
•	 Piotr Lisiński, Zakład Mięsny „PEKMAR
•	 Beata Maciejewska, Salon Fryzjerski „U 

Beaty”
•	 „NAFTEX” Sp. j. Jan Adamski i Jadwiga 

Adamska
•	 Przemysław Sękowski, Warsztat samocho-

dowy
•	 Przemysław Wilczak, Usługi Transportowe
•	 Rafał Nowicki, FHU Rafpol
•	 Ryszard Czajkowski, Piekarnia „PIEKARZ”
•	 „BUDEX”  
Spółka Budowlano – Usługowa Lutomirski i 
wspólnicy
•	 Beata Pietruszewska, FHU „MEROL”
•	 Tadeusz Bożejewicz  „Sadownictwo”
•	 Teresa i Ryszard Chlebowscy „DOMEX” 

Sp. j.
•	 Wiejska Spółdzielnia Handlowo – Usługo-

wa
•	 Wiesława Myszkowska, „Bar na rogu”
•	 Zakład Drogowo – Budowlany, 
K. Wilczyński & M. Wilczyński
•	 Zakład Usługowo Handlowy  Janusz Gro-

dzicki
•	 „Melbud S.A.”
•	 Energa S.A. 
•	 Maria Jolanta Wyborska, Apteka „Pana-

ceum”
•	 Optimum s. c., Marek Trzoska
•	 Ewelina Kempińska, Iwona Waker, Bacha 

Polska Sp. z o.o.
•	 Salon Meblowy „Stołowski” 
Anna Sobocińska, Paweł Stołowski

Wyniki II Mistrzostw Gminy Czernikowo w 
Makao Tradycyjnym w wariancie „1 na 1”:

1. Krzysztof Seweryn
2. Jarosław Lorenc

3. Przemysław Pujer
4. Mirosław Raciniewski

5. Maria Urbańska
6. Wojciech Lewandowski

7. Tomasz Jankowski
8. Andrzej Laskowski
9. Tomasz Ziółkowski
10. Radosław Stańczyk

11. Danuta Chylicka
12. Jan Kwiatkowski

Sponsorzy 
dożynek
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Pochodem dożynkowym spod Urzę-
du Gminy w Czernikowie trady-
cyjnie już rozpoczęły się obchody 
parafialno-gminnych dożynek. 2 
września punktualnie o 12:00 zaini-
cjowano sakralną część uroczystości; 
sumie dożynkowej przewodniczył 
ks. prałat Stefan Spychalski. Po po-
dziękowaniu Bogu za tegoroczne 
plony nastąpił przemarsz zdobione-
go bogatymi wieńcami i pocztami 
sztandarowymi korowodu na plac 
boiska szkolnego przy Zespole Szkół.
 Po wręczeniu chleba dożynkowego 
na ręce Wójta Zdzisława Gawrońskiego, 
Przewodniczącej Rady Gminy Jadwigi 
Padlewskiej oraz Zastępcy Wójta Da-
riusza Zagrabskiego przez reprezentację 
sołecką nastąpiło dzielenie się dzięk-
czynnym wypiekiem przy dźwiękach 
koncertu Gminnej Orkiestry Dętej. W 
trakcie muzycznego występu ostatnie 
decyzje podejmowała komisja konkur-
sowa oceniająca wieńce, chleby i dożyn-
kowe kosze z owocami, której werdykt 
odczytali wręczający nagrody Wójt 
Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy 
oraz ks. proboszcz Piotr Siołkowski.
 Występy śpiewacze rozpoczęły naj-
młodsze artystki – podopieczne państwa 
Janiszewskich, uczennice Szkoły Pod-
stawowej w Czernikowie – Ewelina Flor-
czak, Klaudia Pokorzyńska, Katarzyna 
Popławska i Martyna Janiszewska. Na-
stępnie zaprezentował się zespół śpiewa-
czy Klubu Seniora „Radość” przy orator-
skim wsparciu Stanisława Ciechackiego.
 W przygotowanych przez organi-
zatorów konkurencjach sołtysów zwy-
ciężyli liderzy społeczności z Jackowa 
i Wygody: w „szukaniu igły w stogu 
siana” Elżbieta Więckowska okazała się 
skuteczniejsza od Marianny Ostrow-

skiej i Haliny Fajfer, natomiast w kon-
kursie piłkarskich strzałów z wypo-
sażeniem okulistycznym triumfował 
Mirosław Gan przed Adamem Mali-
nowskim i Stanisławem Kamińskim. 
Po zakończeniu sołeckich rywalizacji 
koncerty dały Koło Gospodyń Wiej-
skich „Jutrzenka” oraz Osiecka Kapela 
Ludowa im. Kamińskich. Ostatnimi 
stricte gminnymi aktami muzyczny-
mi były występy podopiecznych Anny 
Dzwonkowskiej: Aleksandry Pryl, Ka-
roliny Markowskiej, Aldony i Alicji 
Tarnowskich (Gimnazjum) oraz Wero-
niki Lewandowskiej, Moniki Kordow-
skiej, Pauliny Paczkowskiej i Joanny 
Kaczmarkiewicz (Szkoła Muzyczna).

 Przygotowano również konkursy 
dla odważnych chętnych – w III Mi-
strzostwach Gminy w Rzucie Gumia-
kiem Kobiet triumfowała rekordzistka 
gminy Beata Sztandarska, w męskim 
drużynowym trójboju siłowym eki-
pa Cienkich Bolków i Grubych Lol-
ków  pokonała zespół The Beatles.
 Po atrakcjach dla najmłodszych, 
przygotowanych przez BANO-SHOW, 
licznie zebraną w tym słonecznym 
dniu publiczność spróbowały rozru-
szać zespoły Avanti Band oraz Big Boys, 
wszyscy jednak wyczekiwali koncertu 
gwiazdy wieczoru – jednego z najpopu-
larniejszych zespołów muzyki chodni-
kowej lat ’90. I legendy disco polo – gru-
py Classic. Robert i Mariusz stanęli na 
wysokości zadania, swym znakomitym 
występem do czerwoności rozgrzewa-
jąc widownię. Po zakończeniu koncertu 
nastąpił przygotowany przez Zbigniewa 
Zajączkowskiego pokaz sztucznych ogni 
do muzyki Immediate Music/Globus. 
Dalsza biesiada trwała do godziny 24:00.
 Licznie zabrani mieszkańcy gminy 
i goście mogli skorzystać z ogródków 
piwnych, posilić się grochówką i gril-
lowanymi specjałami, wziąć udział w 
konkursach, otrzymać pożywny jogurt 
i poczęstować się przekazanymi przez 
sadowników owocami. Najmłodsi za-
domowili się w wesołym miasteczku i 
dmuchanych zamkach. Do zobaczenia w 
przyszłym roku – oby obfitym w plony!

P.P.

Dożynki parafialno-gminne 2012
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