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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości, plany na nadchodzący, Nowy Rok,
oraz refleksję nad tym, co minione.
W tych wyjątkowych dniach wszystkim mieszkańcom naszej gminy
życzymy chwil wypełnionych miłością i rodzinną atmosferą,
pełnych spokoju i odpoczynku.
Niech ten szczególny okres będzie dla Państwa
czasem radości dzielonej z najbliższymi nie tylko w świątecznym czasie,
ale każdego dnia Nowego Roku.
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Zapraszamy na przegląd gminnych inwestycji!
Aktywność inwestycyjna gminy Czernikowo od lat cieszy swymi efektami społeczność
lokalną. Każdego miesiąca w różnych zakątkach gminy trwają prace nad poprawą życia
mieszkańców – w sferze infrastrukturalnej, ochrony środowiska czy rozwoju kultury
i edukacji. Poniżej pragniemy zaprezentować państwu aktualne przedsięwzięcia, jak i
owoce prac zakończonych w ostatnim czasie.

Mimo, iż środki służące
remontom i przebudowom
dróg stanowią jedne z najbardziej łakomych kąsków
dla samorządów, możliwości ich zdobycia są bardzo
ograniczone. Dlatego też
gmina Czernikowo stara
się maksymalizować wykorzystanie Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Najświeższym
plonem tego źródła jest inwestycja dotycząca „Przebudowy drogi gminnej nr
101114C w miejscowości
Steklin, drogi gminnej nr
101152C w miejscowości
Ograszka i drogi gminnej
nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie
Czernikowo oraz drogi
gminnej w miejscowości
Wawrzonkowo w gminie
Kikół wraz z przebudową
skrzyżowań z drogami po-

wiatowymi nr 2047C i nr
2046C” o łącznej długości
3571,63 mb. Jej koszt całkowity wyniósł 2 634 754,
13 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa
pochłonęło 790 426,23 zł.
W roku ubiegłym ten
sam program posłużył pozyskaniu środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr
101104C w miejscowości
Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz
z przebudową skrzyżowań
z drogami powiatowymi
Nr 2042C i Nr 2132C”
o łącznej długości odcinków wynoszącej 2,25 km.
Całkowity koszt projektu
wyniósł 1 870 512,18 zł
i był w 50 % dofinansowany
ze środków zewnętrznych.

Sporo możliwości dają
samorządom
lokalnym
środki finansowe z tytułu
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (dawny Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych).
Najświeższym
owocem działania w powyższych ramach jest „Przebudowa drogi gminnej Nr
101134C Makowiska – Sumin” na odcinku o długości 1 km (całkowity koszt

378 832,77 zł przy dofinansowaniu w kwocie 120 000
zł). Rok poprzedni przyniósł mieszkańcom gminy
infrastrukturalny progres
dzięki „Przebudowie drogi gminnej Nr 101157C
w miejscowości Osówka-Łazy” o długości ponad
0,7 km. Przedsięwzięcie
pochłonęło 395 316,15 zł
(przy wsparciu z zewnątrz
na poziomie 84 000 zł).

Infrastruktura komunikacyjna to nie tylko odcinki drogowe. W ostatnim
czasie przy udziale gminnych środków w kwocie 25 000 zł udało się
przebudować
parking
przy Kościele św. Marcina w Mazowszu. Przy
współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Toruniu
wybudowany został także
chodnik przy drodze powiatowej Nr 2047C Wola-Osówka. Gmina Czernikowo przeznaczyła na
ten cel 35 405,55 zł. Ostatnim dokonaniem w kwestii remontu chodników
były prace przy drodze

powiatowej Czernikowo-Mazowsze-Działyń-Sitno
w miejscowości Mazowsze. Koszt, który znalazł
się ostatecznie po stronie
gminy Czernikowo, przekroczył 150 tys. zł. Praca
wre także w Czernikowie, gdzie dzięki zadaniu
„Wykonanie nawierzchni
ulic Osiedle Mickiewicza
w Czernikowie” położonych zostanie 448 m2 kostki brukowej oraz 852 m2
asfaltu wraz z regulacją infrastruktury (m.in. kanały
deszczowe). Gmina pokrywa koszty w całości z własnych środków –inwestycja warta jest 239 159,36 zł.
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Zapraszamy na przegląd gminnych inwestycji! cz.II

Największa inwestycja
w historii gminy – „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
w miejscowości Czernikowo – etap IV” robi wrażenie nie tylko swą wartością
(11 733 064,46 zł przy dofinansowaniu w wysokości 7
267 088,84 zł pozyskanego
w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013).
Wystarczy
przyjrzeć się pracy, jaką na
znacznej głębokości podej-
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muje wykonawca, by zdać
sobie sprawę z wielkości
przedsięwzięcia. Rozbudowa wodociągu o łącznej
długości 1358 m, przebudowa kanału deszczowego
(1470 m), budowa kanału
deszczowego (2081 m),
budowa kanałów sanitarnych z przyłączami (4936
m) oraz budowa nowych
tłoczni ścieków i przewodów tłocznych obejmuje
ulice Targową, Zajączkowo,
Wiśniową, Polną i Chabrową.

W ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 20072013 udało się zrealizować
zadanie „Budowa sieci
kanalizacji
deszczowej
w miejscowości Czernikowo”, polegające na bu-

dowie kanałów deszczowych z uzbrojeniem na
ulicach Leśnej i Kwiatowej.
Inwestycja
pochłonęła
2 349 786,15 zł, a kwota,
którą otrzymaliśmy w ramach wsparcia, wyniosła
955 197 zł.

Na wyższy poziom zarządzania odpadami wprowadziła gminę inwestycja
pod nazwą „Rozbudowa
i modernizacja systemu
zbierania odpadów i rozszerzenie
selektywnej
zbiórki na terenie Gminy
Czernikowo”, dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
w wysokości 1 251 563,37
zł (przy całkowitej wartości projektu wynoszącej
1 787 947,68 zł). Skutkiem

zadania są pojemniki służące segregacji odpadów,
rozstawione wg projektowych wytycznych na terenie całej gminy (dzięki
czemu każdy jej mieszkaniec ma możliwość przyczynić się do ochrony
środowiska), a do udoskonalenia procesu zbierania
odpadów przyczyniły się
zakupy samochodu ciężarowego marki Volvo oraz
ciągnika
komunalnego
JCB z żurawiem załadunkowym i przyczepą.
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Zapraszamy na przegląd gminnych inwestycji! cz.III
W sferze inwestycji związanych z kulturą i edukacją naprawdę mamy się
czym pochwalić. W ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego kosztem 3 841 453,89
zł (przy wynoszącym aż
2 496 945,02 zł wsparciu)
trwają prace budowlane
związane z realizacją zadania „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie
o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby
szkoły muzycznej wraz
z wyposażeniem”. W ramach przedsięwzięcia powstanie dwukondygnacyjny
budynek z przeznaczeniem
do nauki muzyki i tańca
uczniów czernikowskiej filii
Szkoły Muzycznej w Chełmży. Dolna część obiektu pomieści aulę o powierzchni

ok. 296 m2 z zapleczem szatniowo-sanitarnym, przeznaczoną do praktycznej nauki
umiejętności oraz przeprowadzania wykładów i egzaminów. Na piętrze zaprojektowano salę rytmiki, pięć sal
dydaktycznych, pokój biurowo - socjalny oraz pomieszczenia szatniowo - sanitarne
o łącznej powierzchni 470
m2. Realizacja inwestycji
znacznie podniesie poziom
infrastruktury edukacyjnej
na terenie gminy, stanowiąc m.in. wysokiej jakości
bazę działalności filii Szkoły
Muzycznej z kompletnym
systemem niezbędnych pomieszczeń oraz miejsce
organizacji
uroczystości,
spotkań, zjazdów i innych
przedsięwzięć o charakterze
naukowym,
kulturalnym
i rozrywkowym.

Także dzięki działaniu 3.1 RPO WK-P udało
się przyczynić do poprawy edukacyjnego zaplecza
czernikowskiego Zespołu
Szkół. „Wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej w Zespole
Szkół w Czernikowie” pozwoliło kwotę 85 444,41 zł
(z dofinansowaniem w wysokości 55 364,53 zł) prze-

znaczyć na zakup m.in. projektorów multimedialnych,
ekranów projekcyjnych, mikroskopów, profesjonalnych
stołów demonstracyjnych
oraz uczniowskich, kanału
zasilająco-maskującego do
pracowni chemicznej, biologicznych szkieletów, wyciągu chemicznego oraz szafy
na odczynniki.

Mieszkańcy Czernikowa, wzorem społeczności
mazowieckiej, dla której
wybudowano
Wiejski
Dom Kultury, mogą się
już cieszyć własnym lokalem, umożliwiającym
wszelkiego rodzaju integrację lokalnej społeczności. Projekt „Adaptacja
remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską” został zrealizowany
kosztem 797 837, 32 zł
przy wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, wynoszącym
440 893 zł. Wachlarz
możliwości zostanie jednak wkrótce rozszerzony, gdyż trwają prace
związane z inwestycją
pod nazwą „Rozbudowa
oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej

na Centrum Integracji
Kulturalnej w miejscowości Czernikowo”. Dofinansowanie w ramach
PROW wyniesie 300 000
zł. W rezultacie realizacji zadania powstanie
obiekt
przystosowany
do organizacji wydarzeń
kulturalnych, w którym
znajdą się m.in. sale spotkań, smaków, śpiewu
oraz zajęć warsztatowych.
Dzięki temu wszystkie
organizacje i podmioty,
pragnące skorzystać z lokalowego zaplecza, zyskają optymalne warunki do
realizacji swych przedsięwzięć. Koszt inwestycji wynosi 569 979,92 zł,
natomiast planowany termin zakończenia prac to
31 maja 2013 roku.

www.czernikowo.pl
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Zapraszamy na przegląd gminnych inwestycji! cz.IV

Wymieniając realizowane przez
gminę inwestycje nie sposób nie
wspomnieć o „Przeciwdziałaniu
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok
w przyszłość”, dofinansowanym ze
środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka kwotą
3 241 628,67 zł, przy całkowitej wartości projektu 3 851 454,10 zł. 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.
Sporym niedomówieniem byłoby
pominięcie programu budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków,
który realizujemy konsekwentnie od
kilku już lat. Do dnia dzisiejszego
przy wsparciu gminy udało się wybudować 413 jednostek. Średnie wspar-

cie budowy pojedynczej oczyszczalni
wynosi aż 80 %.
Artykuł ten z każdym kolejnym
miesiącem mógłby znacznie zyskiwać na objętości. Pracownicy Urzędu Gminy stale przygotowują kolejne wnioski, dzięki którym potencjał
gminy będzie stale wzrastał. Na akceptację i realizację czekają m.in. budowa świetlicy w Steklinie, remonty
świetlic w Witowężu, Osówce i Makowiskach, piąty etap przebudowy
i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, kolejna schetynówka, budowa
oświetlenia hybrydowego, budowa
targowiska stałego w Czernikowie
oraz termomodernizacja budynków
Szkoły Podstawowej w Czernikowie
i Gminnego Zakładu Komunalnego.
Jak widać, gmina rozwija się niezwykle dynamicznie. Jesteśmy przekonani, że inwestycyjne tempo nie
tylko nie osłabnie, ale będzie stale
wzrastać.
P.P.

Kolejna schetynówka
już w przyszłym roku!

Kolejne edycje konkursów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych najpełniej
obrazują skuteczność, z jaką Gmina
Czernikowo ubiega się o dofinansowania z zewnątrz. Trzy poprzednie
tury przyznawania dotacji zakończyły się z sukcesem dla nas i gminnej infrastruktury drogowej. Mamy
nadzieję, że mimo zmian w zasadach konkursowych nie inaczej będzie w przyszłym roku.
Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 101136C w miejscowości Makowiska, drogi gminnej nr 101107C
w miejscowości Kijaszkowo oraz
dróg gminnych nr 101164C i nr
101170C w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań
z drogami powiatowymi nr 2047C,
nr 2042C i nr 2044C” znalazł się na
siódmym miejscu listy rankingowej,
opublikowanej przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, dzięki czemu
inwestycja zostanie wsparta środka-

www.czernikowo.pl

mi w wysokości 1 167 341,62 zł wobec 2 723 797,11 zł całkowitej wartości przedsięwzięcia. Oczywiście

kwoty te mogą zostać zweryfikowane
m.in. w wyniku procedury przetargowej.
P.P.
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Nabór wniosków z zakresu usuwania
wyrobów zawierających azbest
Wójt Gminy Czernikowo informuje
mieszkańców, o zamiarze przystąpienia do konkursu ogłoszonego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie
przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
Dofinansowanie dotyczyć będzie kosztów demontażu wyrobów
azbestowych wraz z transportem
i unieszkodliwianiem wytworzonych
odpadów zawierających azbest i/lub
kosztów działania obejmującego wyłącznie transport i unieszkodliwianie
zdemontowanych wyrobów azbestowych magazynowanych na terenie

nieruchomości należącej do wnioskodawcy. Dofinansowanie dotyczy
pełnych kosztów kwalifikowanych,
lecz nie więcej jak 1000,00 zł do każdego 1 Mg unieszkodliwionych lub
zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Warunkiem uzyskania
dotacji, jest to, iż realizacja przedsięwzięcia musi zostać zakończona
w 2013 roku oraz Wnioskodawca
będzie posiadał stosowne pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie
zamiaru wykonania robót budowlanych, wydane przez Starostę Toruńskiego.
Dotacja nie obejmuje kosztów
nowego pokrycia dachowego.
W związku z powyższym prosimy
wszystkie zainteresowane udziałem

w konkursie osoby (właścicieli nieruchomości), które planują dokonać wymiany w 2013 roku pokrycia
dachowego z azbestu na inne, lub
posiadają już zdemontowane pokrycie, o złożenie stosownego wniosku
wraz z załącznikami i oświadczeniem
w Urzędzie Gminy Czernikowo do
dnia 12 stycznia 2013 r.
Formularz dostępny jest w Urzędzie Gminy w Czernikowo oraz na
stronie internetowej www.czernikowo.pl w zakładce Formularze –
Ochrona Środowiska.
Wszelkie dodatkowe informacje
w przedmiotowej sprawie można
uzyskać w Urzędzie Gminy Czernikowo - pok. nr 26, tel. (56) 287 50 01
wew. 43 lub 33.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”
Materiały promocyjne dla beneficjentów
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 – grupa beneficjentów ostatecznych projektu – przy

okazji ostatniego objazdu monitorującego wzbogaciło się o uśmiechy najmłodszych swych członków. Uczniom zostały
bowiem wręczone przydatne w szkole
materiały, sfinansowane przez Władzę
Wdrażającą Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
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 niepełnosprawność 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.
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Doskonale wiem czego oczekują wyborcy

Rozmowa z Andrzejem Łopuszyńskim, radnym gminy Czernikowo
„Dwa Słowa”: Jako radny reprezentuje Pan okręg Steklin-Ograszka i wydaje się, że preferencje
mieszkańców są tak wyraźne, że
powinien być Pan pewien społecznego poparcia i ewentualnych kolejnych reelekcji – w końcu od lat
nie decydują oni inaczej. Czy zgadza się Pan z tym stwierdzeniem?
Andrzej Łopuszyński: Uważam, że
poparcie mieszkańców w okręgu
steklińskim wynika z faktu dotrzymywania obietnic przedwyborczych oraz angażowania się w sprawy społeczne. Często rozmawiam
z ludźmi, przez co poznaję ich priorytety dotyczące inwestycji w naszym rejonie i doskonale rozumiem
czego oczekują. Faktem jest, że
w czasie jednej kadencji nie sprosta
się wszystkim oczekiwaniom, jest
jeszcze wiele rzeczy do zrobienia
i mam nadzieję, że dzięki dotychczasowej pracy przekonam do siebie wyborców.
„DS”: Co dzięki członkostwu
w Radzie Gminy chciałby Pan
osiągnąć dla swoich wyborców?
Jakie cele, choćby infrastrukturalne, stawia Pan sobie jako przedstawicielowi społeczeństwa?
A.Ł.: Będąc radnym chciałbym
oczywiście osiągnąć jak najwięcej,
jednak środki w budżecie gminy
są ograniczone i trzeba umiejętnie
rozdysponować nimi na wszystkie
miejscowości. W obecnej kadencji
moim głównym celem było doprowadzenie do budowy dróg Steklin
– Niedźwiedź oraz w Ograszce,
a także placu zabaw w Steklinie.
W ostatnich miesiącach pojawił
się problem z oczyszczalnią ścieków w Steklinie, uważam jednak,
że dzięki współpracy z Radą Gminy
postaramy się go rozwiązać.
„DS”: Jak, jako radny Odnowy
i Gospodarności, ocenia Pan prace Rady Gminy i współpracę radnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji?
A.Ł.: Prace Rady Gminy oceniam
pozytywnie. Oczywiście, co jest rzeczą normalną, zdarzają się różnice
zdań, dyskusje, wymiana poglądów,
ale zawsze wartością najważniejszą
dla wszystkich jest dobro mieszkań-
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ców gminy.
„DS”: Jest Pan zaangażowany
w sport regionalny, pełniąc funkcję prezesa klubu LZS Steklin. Jak
Pan ocenia swój wkład w rozwój
klubu i jego piłkarskie możliwości?
A.Ł.: Przede wszystkim został podniesiony budżet klubu, dzięki czemu odczuwamy bezpieczeństwo
pod względem finansowym. Został zapewniony transport piłkarzy
i kibiców na mecze wyjazdowe.
W najbliższym czasie planujemy
wykonać ławki dla kibiców. Dzięki
współpracy z firmą Energa zostało zmodernizowane boisko (m.in.
wyrównanie i wymiana murawy),

a dzięki firmom z naszego regionu zasponsorowane zostaną nowe
stroje piłkarskie. Mam nadzieję, że
inwestycje w LZS Steklin i nadzieje pokładane w piłkarzy i trenerów
przełożą się na wyniki sportowe.
„DS.”: Czy praca zawodowa, społeczna w Radzie Gminy i aktywność w LZS Steklin pochłaniają
całe dnie, czy może znajduje Pan
czas na coś jeszcze?
A.Ł.: Każdą wolną chwilę staram się
poświęcić przede wszystkim rodzinie. Znajduję również czas na moje
hobby, jakim jest niewątpliwie wędkarstwo.
P.P.
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Na mieszkańców Witowęża zawsze można liczyć
Rozmowa z Andrzejem Prusakiewiczem, radnym gminy Czernikowo
„Dwa Słowa”: Jako radny reprezentuje Pan okręg Witowęża, w którym
w ostatnich latach dzieje się wiele
dobrego, w dużej mierze za sprawą
aktywności społeczności lokalnej,
która skutecznie potrafi wyartykułować swoje potrzeby. Ile w rozwoju
Witowęża zasług należy przypisać
radnemu Prusakiewiczowi?
Andrzej Prusakiewicz: Z satysfakcją
słyszę opinie, w których osoby spoza
Witowęża zauważają podjęte w ostatnim czasie przez nas działania. Witowąż jest niewielką miejscowością, jednak udało się nam wybudować mini
kompleks boisk sportowych. Jaka jest w tym moja
zasługa? Niewielka. W pojedynkę można osiągnąć
niewiele. Mam to szczęście,
iż na mieszkańców Witowęża zawsze można liczyć.
Angażują nie tylko swój
cenny czas, ale niejednokrotnie także własne środki
finansowe. Bardzo dobrze
układa się współpraca z aktywną Radą Sołecką oraz
sołtysem i trafnie wykorzystuje się fundusz sołecki. W dzisiejszych czasach
bezinteresowność i ciężka
praca nie są zbyt popularne
w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodych ludzi,
dlatego należy podkreślić
ogromne zaangażowanie
naszej młodzieży. Swą działalność reaktywowało Koło
Gospodyń Wiejskich – pomoc naszych koleżanek
przy organizacji spotkań
integracyjnych oraz festynów jest bezcenna. Aktywnie działa w Witowężu także jednostka OSP. Jak widać – zasługi radnego
Prusakiewicza są symboliczne.
„DS”: Ile może zdziałać piastujący
pierwszą swą kadencję radny grona
opozycji? Czy Rada Gminy jest organem, który kwalifikuje pomysły
i koncepcje ze względu na potrzeby
całego jej obszaru, czy jednak trudno jest przebić się z własną inicjatywą?
A.P.: Debiutancka kadencja radnego
jest trudna. To dla mnie nowa sytuacja życiowa. Jako klub opozycyjny

staramy się zgłaszać własne pomysły
do budżetu. Stopień ich realizacji jest
różny. Na terenie całej gminy realizuje się sporo inwestycji, zauważam jednak większą przychylność Rady Gminy dla pewnych miejscowości.
„DS”: Jakie potrzeby mają mieszkańcy okręgu, który Pan reprezentuje?
A.P.: Jako mieszkańcy Witowęża
bardzo liczymy, iż uda się zrealizować projekt adaptacji remizy OSP
na świetlicę wiejską. Wspomniane
wcześniej prężnie działające Koło
Gospodyń Wiejskich organizuje sze-

reg imprez, zwłaszcza dla dzieci, dobrze współpracując z regionalną Lokalną Grupą Działania. Dzięki temu
planuje się realizację różnego typu
kursów i szkoleń. W remizie odbywają się zebrania OSP, Rady Sołeckiej
i wszystkich mieszkańców. Remiza
jest również szeroko udostępniana
młodzieży. Dlatego ważne jest dla nas
podniesienie standardu tego obiektu. Mieszkańcy oczekują również
poprawy infrastruktury drogowej
oraz kontynuacji budowy chodnika z Czernikowa do Witowęża. Jako

radny reprezentuję także społeczność
Wygody, dlatego w drugiej części kadencji postaram się nawiązać szerszą
współpracę z Radą Sołecką Wygody
i pomóc w realizacji potrzeb mieszkańców.
„DS”: Jest Pan zaangażowany
w sport regionalny, wspierając sportowców z Witowęża w lokalnych
rozgrywkach, niejednokrotnie biorąc w nich czynny udział. Czy czuje
się Pan liderem? Czy spełnia się Pan
jako samorządowiec i animator?
A.P.: Staram się reprezentować gminę,
powiat i sołectwo w różnego rodzaju rozgrywkach.
Jak wiadomo, Witowąż
bryluje w turniejach tenisa
stołowego. Mamy drużynę
piłki halowej, latem grywamy na Orliku. Nie traktuję jednak swojej osoby
jako lidera. Mam nadzieję,
że na lidera wykreuje się
ktoś z naszej zdolnej i aktywnej młodzieży. Zawsze
będę ich wspierał. Gdy zostałem radnym, na początku byłem rozczarowany
i zniesmaczony przebiegiem kampanii wyborczej
oraz pierwszych sesji Rady
Gminy. Obecnie uważam,
że prace w komisjach i na
sesjach mają merytoryczny
charakter i pozytywnie odbieram pracę w strukturach
samorządu.
„DS.”: Czy poza działalnością zawodową i społeczną
wystarcza Panu czasu na
własne zainteresowania?
Czy większość wolnych
chwil stara się Pan wypełnić aktywnością fizyczną?
A.P.: Wolnego czasu mam naprawdę
niewiele. Jego część poświęcam na
spotkania związane z aktywnością
Witowęża na arenach sportowych,
większość staram się poświęcać rodzinie. Mam żonę oraz dwójkę dzieci i uwielbiam spędzać z nimi czas.
Często wyjeżdżamy do parku wodnego, na kręgle, do kina, spotykamy się
z rodziną i przyjaciółmi. W okresie
wakacyjnym staramy się wyjeżdżać
w ciekawe i piękne miejsca.
P.P.
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W społeczności lokalnej nadal panuje stereotypowe myślenie
Rozmowa z Grażyną Sulińską, radną gminy Czernikowo
„Dwa Słowa”: Można by powiedzieć, że na czoło lokalnej społeczności Czernikówka wkroczyła Pani
„z marszu”, zastępując w strukturach Rady Gminy oraz na stanowisku sołtysa miejscowości śp. Władysława Kozickiego. Czy było łatwo?
Grażyna Sulińska: Myślę, iż stwierdzenie „z marszu” jest nie do końca
trafnym określeniem. Zarówno na
stanowisko sołtysa, jak i radnej zostałam wybrana przez mieszkańców
Czernikówka w tajnych, demokratycznych wyborach, w których moja
kandydatura nie była jedyną. Mój
udział w wyborach nigdy nie miał na
celu zastąpienia śp. Władysława Kozickiego. Praca Sołtysa i Radnej nie
jest łatwym zadaniem, zwłaszcza, że
często moja działalność jest porównywana z pracą poprzednika. Jestem
kobietą i objęłam stanowisko zajmowane przez mężczyznę, a w społeczności lokalnej nadal panuje stereotypowe myślenie, że tylko mężczyźni są
stworzeni do pełnienia funkcji samorządowych. Pełnienie funkcji sołtysa
nie jest łatwym zadaniem, jakby się
co niektórym wydawało.
„DS”: Co dzięki członkostwu w Radzie Gminy chciałaby Pani osiągnąć
dla swoich wyborców? Jakie cele
stawia sobie Pani jako przedstawicielowi społeczeństwa?
G.S.: Jako przedstawicielka mieszkańców Czernikówka staram się ich
godnie reprezentować, spełniać ich
prośby i oczekiwania, choć nie jest
to łatwym zadaniem, ponieważ moje
sołectwo jest rozległe. Składa się z
Czernikówka koło trasy nr 10, Czernikówka Wały i Czernikówka koło
Skrzypkowa. Mieszkańcy każdego
okręgu mają różne potrzeby:
• Czernikówko Wały: głównym celem jest realizacja dokończenia drogi
dojazdowej przebiegającej przez wieś,
jej oświetlenie oraz budowa placu zabaw.
• Czernikówko przy trasie nr 10:
połączenie chodnika biegnącego z
Czernikowa do Obrowa oraz jego
oświetlenie, położenie nawierzchni
asfaltowej na drodze prowadzącej
od trasy nr 10 do Czernikówka pod
Skrzypkowem.
• Czernikówko pod Skrzypkowem:
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oświetlenie drogi, budowa placu zabaw, utwardzenie pobocza i remont
istniejącej już drogi.
„DS”: Jak ocenia Pani obecne zróżnicowanie w strukturach Rady
Gminy i jego wpływ na jej działalność?
G.S.: Nie jest ważne czy w Radzie
dominuje aktywna działalność frakcji koalicyjnej czy frakcji opozycyjnej. Moim zdaniem w pracy radnych
najważniejsza jest współpraca i partnerstwo wszystkich członków Rady
Gminy, ponieważ jesteśmy przedstawicielami całej społeczności lokalnej
naszej gminy i powinniśmy dbać o
dobro wspólne i dokonywać słusz-

nych wyborów najpotrzebniejszych
inwestycji, z których korzyści będą
czerpać wszyscy mieszkańcy gminy.
„DS”: Jest Pani zaangażowana w
rozwój i integrację społeczności lokalnej, czego przykładem jest choćby organizacja pikniku sołeckiego.
Czy trudno sprostać oczekiwaniom
mieszkańców Czernikówka?
G.S.: Głównym celem mojej pracy jest
przede wszystkim integracja, poprzez
którą dążę do zjednoczenia mieszkańców całego sołectwa, abyśmy razem dbali o wspólne dobro i dążyli
do zaspokojenia wszystkich potrzeb.
Myślę, że dobrą formą realizacji mojego celu był „Piknik sportowo – rekreacyjny”, który dzięki współpracy
i pomocy ze strony mieszkańców
udało mi się zorganizować w bieżącym roku. Dzięki niemu mieszkańcy
mogli oderwać się od codziennych
obowiązków, spotkać się w jednym
miejscu, porozmawiać, lepiej się
poznać, podzielić problemami, wymienić doświadczeniami, ale także
wziąć udział w różnych konkursach
dla dzieci i dorosłych oraz potańczyć
przy muzyce.
„DS.”: Połączenie mandatu radnego i funkcji sołtysa z pewnością
pochłania sporo czasu. Czy często
znajduje Pani chwile wytchnienia?
W jaki sposób je Pani pożytkuje?
G.S.: Pełnienie obu tych funkcji wiąże się z ciągłym kontaktem ze społeczeństwem, co w moim przypadku
nie jest uciążliwe, ponieważ jestem
osobą kontaktową, umiem słuchać
i zawsze służę pomocą oraz szukam
jak najlepszych rozwiązań. Oprócz
funkcji sołtysa i radnej jestem matką trzech córek i wypełniam wiele
obowiązków związanych z pracą w
domu. Jeśli sprostam już wszystkim
zadaniom i obowiązkom, udaję się do
ogrodu i pielęgnuję moje kwiaty, co
bardzo mnie relaksuje. Staram się też
jak najwięcej czasu spędzać z rodziną. Lubimy aktywnie wypoczywać:
często chodzimy na rodzinne spacery
po naszej okolicy, jeździmy na wycieczki rowerowe, a zimą uwielbiamy
organizować rodzinne kuligi.
P.P.
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Oświatowe medale za długoletnią służbę
11 października 2012 r. w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się uroczystość z Okazji
Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowana przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty. W trakcie
uroczystości grupa pracowników
oświaty z terenu gminy Czernikowo
została odznaczona medalami za długoletnią służbę. Aktu dekoracji dokonały Wojewoda Kujawsko – Pomorski
Ewa Mes oraz Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty Anna Łukaszewska.
Lista odznaczonych: Złote Medale za
Długoletnią Służbę - Andrzej Padlewski (dyrektor Zespołu Szkół w Czernikowie im. Mikołaja Kopernika), Hanna
Graczyk (dyrektor Szkoły Podstawowej
w Makowiskach), Mariola Ciechacka
(dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr
Henryka Sucharskiego w Mazowszu),
Anna Kopaczewska (nauczyciel Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Mazowszu), Grażyna Kasprowicz (nauczyciel Szkoły Podstawowej
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Czernikowie); Srebrne Medale za
Długoletnią Służbę - Dariusz Chrobak (dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Czernikowie), Beata Gręźlikowska
(nauczyciel Szkoły Podstawowej im.

Tony Halika w Osówce), Jolanta Okrucińska (pracownik Szkoły Podstawowej
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Czernikowie), Krystyna Blonkowska
(nauczyciel Szkoły Podstawowej im.
mjr Henryka Sucharskiego), Katarzyna Kowalska (nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce),
Adam Kuczyński (nauczyciel Szkoły
Podstawowej im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Czernikowie); Brązowe Medale za Długoletnią Służbę
- Ryszard Ałtyn (dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce),

Ewa Prajwowska (nauczyciel Szkoły
Podstawowej im. Tony Halika w Osówce), Iwona Jasińska (nauczyciel Szkoły
Podstawowej im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Czernikowie), Izabela Wyczachowska (nauczyciel Szkoły
Podstawowej im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Czernikowie). Odznaczeni dziękują za pamięć i uznanie
codziennej pracy w sektorze oświaty
Wójtowi Gminy Czernikowo Zdzisławowi Gawrońskiemu. Wszystkim odznaczonym gratulujemy.

W piątkowy wieczór 9 listopada 2012 roku w adaptowanej na
świetlicę wiejską remizie OSP
w Czernikowie odbyły się uroczystości związane z 94. rocznicą
odzyskania przez państwo polskie
niepodległości. Święto zostało
tłumnie uczczone zarówno przez
najstarszych mieszkańców gminy,
jak i kolejne pokolenia rodaków.
Akademię rozpoczął wystąpieniem wójt Zdzisław Gawroński.
Część artystyczną otworzyli najmłodsi – montaż słowno-muzyczny
zaprezentowały dzieci z czernikowskiego Przedszkola Publicznego. Zaangażowanie milusińskich, oprócz
uśmiechu, przyniosło zebranym
nutę wzruszenia. Po kilkulatkach
na scenie pojawił się Zespół Taneczny „Mali Czernikowianie”, a po
ich występie nadszedł czas na śpiew
członków Klubu Seniora „Radość”,
którego zdolności wokalne przeplatały się z oratorskimi talentami

Stanisława Kamińskiego. Swój program, będący poniekąd krótką lekcja historii, zaprezentowała także
młodzież z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika, a całość uwieńczył występ chóru Koła Gospodyń
Wiejskich „Jutrzenka”, który zaprosił publiczność do wspólnego odśpiewania „Boże, coś Polskę…”.
W obchodach Święta Niepodległości cieszyła przede wszystkim

frekwencja. Tych, którzy zechcieli
wziąć udział w akademii, było bardzo wielu, w niezwykle szerokim
pokoleniowo przekroju. To znakomita wiadomość, że patriotyzm
i poszanowanie tradycji nie ginie,
a pielęgnowane jest z każdym rokiem. Jeszcze Polska nie zginęła…
P.P.

Akademia z okazji Święta Niepodległości
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WOŚP–owo Balowo… 2005-2012
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w Czernikowie od samego początku. Uczestniczą w niej
wszystkie szkoły w gminie, wiele
instytucji, urzędów, kół, osób prywatnych, rodziców, nauczycieli,
uczniów, pracowników szkół. Włącza się w nią nasza społeczność, dając datki do puszek kwestarskich,
uczestnicząc w koncertach i balach
charytatywnych. Te ostatnie cieszą
się niesłabnącą popularnością od
2005 roku. Wtedy to po raz pierwszy w remizie strażackiej odbył się
taki bal pod hasłem „Noc gorących
serc”. Kolejne organizowane były
w sali Szkoły Podstawowej.
„Wieczór Gwiazd” w 2006 r. tryskał poczuciem humoru w wierszach, piosenkach. Był pokaz mody,
taniec na stole, striptiz... ale „tego to
może matko święta lepiej niech nikt
już nie pamięta”, jak mówią słowa
pewnej pieśni… Pomysł na „Wieczór
francuski” w kolejnym roku był konsekwencją naszej sympatii do tego
uroczego kraju, zainteresowań kulturowych, muzycznych, kulinarnych.
Francuski klimat zapewniała muzyka, menu oraz artyści z toruńskiej
orkiestry. Reszty dopełniła atmosfera
stworzona przez uczestników balu.
Motyw kolejnego spotkania wziął
się również z naszych pasji, tym razem teatralnych. Gości zaprosiliśmy
na „Magiczny wieczór muzyczno-teatralny”. Wystąpili toruńscy filharmonicy i zespół teatru „Wicza” ze
spektaklem „Czyściciel Dywanów”.
Na balu pod hasłem „Czar PRL-u”
w 2009 r. wspominaliśmy poprzednią epokę. Wystąpił teatr „Wicza” ze
spektaklem „DIETRICH. BROKEN
NAILS”, w którym rozprawił się on
z mitem tytułowej bohaterki. Kabaretowe emocje zapewnił teatr „Afisz”
w spektaklu „Piosenki PRL 1”. Jak
zwykle było wesoło, uroczo i trochę
nostalgicznie. Upiory przeszłości
podane w lekkostrawnym sosie nikomu nie zaszkodziły. Kolejny bal
pod hasłem „Koncert Charytatywny”
uświetnił występ teatru „Afisz”, który
rozbawił gości spektaklem „Piosenki PRL 2”, a filharmonicy toruńscy
dali przepiękny koncert na akordeon
i skrzypce. XIX Finał WOŚP uczciliśmy kolejną charytatywną zabawą
pod nazwą „Wyśpiewajmy Orkiestrze
ile się da…!!!”. Imprezę otworzył teatr „Wicza” monodramem „One night contract”, a o północy popisowy
koncert rosyjskich pieśni dał zespół
„Russkaja Dusza” (Michał Hajducze-
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nia, Magdalena Cysewska). Specjalnie na ten wieczór pojawili się: grupa
VOX, 50cent i Demis Russos a już
do szaleństwa doprowadził widzów
występ Tercetu Egzotycznego. Balowicze wyśpiewali dla WOŚP ponad 6
tys. złotych.
Ubiegłoroczny wieczór był nie
mniej magiczny i emocjonujący niż
poprzednie - XX Finał zobowiązywał. „Wieczór rosyjski” uświetniła
gwiazda wielkiego formatu. Profesor, muzyk, kabareciarz, aktor, bard,
felietonista, fantastyczny człowiek
- Alosza Awdiejew. Ze specjalnie na
tę okazję stworzonym zespołem wystąpił też bohater poprzedniego balu
-Michał Hajduczenia. Tego wieczora
zebraliśmy na WOŚP ponad 10 tys.
złotych!!!
Kronika tych wydarzeń iskrzy od
anegdot, wspomnień, wrażeń gości,
ale treść jej na długo owiana jeszcze będzie tajemnicą. Wszystkie te
bale uświetniały występy chórów SP
i Gimnazjum oraz grających i śpiewających absolwentów, lokalnych wykonawców. Często twórcy osobiście

licytowali swoje prace. Bardzo dziękuję wszystkim artystom, współorganizatorom i gościom tych imprez, bo
to Oni kreują ich atmosferę, a także
wolontariuszom, którzy włączają się
w działalność czernikowskiego sztabu WOŚP.

WOŚP 2013

Zbiórka pieniędzy „Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”
Sobota
Styczniowy bal WOŚP-owy odbędzie
się pod hasłem „Kabaretowo-muzyczne
spotkanie z teatrem „Afisz” i „Czerwonym Tulipanem” - 12.01.2013 r.
Program wieczoru:
18:00 rozpoczęcie imprezy, występy chórów SP i Gimnazjum
18:45 posiłek dla gości wieczoru, artystów
19:30 licytacje, szwedzki stół w salach
i korytarzu szkoły, wystawy
20:00 występ - teatr “Afisz”
21:00 licytacje, szwedzki stół w salach
i korytarzu szkoły, wystawy
21:30-23:00 koncert - “Czerwony Tulipan”
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WOŚP–owo Balowo… 2005-2012
Po występie światełko do nieba, licytacje, zabawa
01:00-01:40 do tańca pogra regionalna kapela Kamińskich z Osieka nad
Wisłą
01:40 - ….zabawa, licytacje
Bilety na bal - 100 zł od osoby (początek godz. 18:00)
Bilet na część koncertową - 60 zł
(od 20:00 do 23:00)
Dochód z balu przeznaczony na
WOŚP
Rezerwacja: 883 689 6351 lub 54
2875028
Niedziela:
13.01.2013 r. odbędą się kwesty
i imprezy sportowe we wszystkich
miejscowościach (szkołach) gminy. Finał WOŚP w Czernikowie
odbędzie się w remizie strażackiej.
„Czerwony Tulipan” to zespół
złożony z pięciu artystycznych indywidualności: kompozytora Stefana
Brzozowskiego, wokalistek Ewy Cichockiej i Krystyny Świąteckiej, gitarzysty Andrzeja Czamary oraz basisty Andrzeja Dondalskiego. Zespół
tworzy i śpiewa piosenki “uczucia”,
czyli poetyckie i kabaretowe “piosenki artystyczne”. Współpracuje z “Kabaretową Sceną TRÓJKI” i należy
do “Krainy łagodności”. Związany
z Olsztynem. Inicjuje koncerty, przeglądy, festiwale na terenie Warmii

i Mazur. Wydał 10 płyt.
http://www.czerwonytulipan.olsztyn.
pl/
Teatr „Afisz” - to teatr impresaryjny nastawiony na rozrywkę, który
tworzą aktorzy teatrów Baj Pomorski
i Horzycy. Dla nas oznacza to przede
wszystkim wsparcie twórców w realizacji projektów, które w założeniu są
dla widza łatwe, lekkie i przyjemne.
Stawiamy na profesjonalizm. Nasze
programy tworzą występujący w nich
artyści – mówi szef teatru, aktor Jacek
Pietruski. Teatr zrealizował 17 spektakli kabaretowych.
http://www.teatrafisz.pl/
Imprezy w ramach XXI Finału
WOŚP na terenie gminy Czernikowo:
W SP w Osówce 11 stycznia odbędzie się bal choinkowy organizowany przez Radę Rodziców, a 13
stycznia - turniej tenisa stołowego.
SP Steklin organizuje bal karnawałowy, a 13.01. uczestniczy w kweście
na rzecz WOŚP. SP Mazowsze wraz
z UKS Comets organizuje turnieje
sportowe (m.in. siatkówki, tenisa stołowego, darta) oraz niedzielną kwestę. SP Makowiska 11.01. organizują
w szkole turnieje sportowe; 12.01. koncert Mini Playback Show, 13.01.
uczestniczą w kweście. SP Czernikowo w sobotę organizuje bal charytatywny, w niedzielę - całodzienną

kwestę. Gimnazjum 13 stycznia przegotowuje koncerty w świetlicy strażackiej oraz uczestnictwo w zbiórce
pieniędzy.
Szczegóły pojawią się na stronach
internetowych Urzędu Gminy, szkół,
plakatach.
Sztab WOŚP w Czernikowie
P. Buczyński

wicieli biblioteki w Chełmży i Starostwa Powiatowego w Toruniu.
Pierwsze miejsce zdobyła uczennica
Szkoły Podstawowej w Czernikowie Wiktoria Sivickis za wywiad ze
100-letnim mieszkańcem Obrowa

P. Rygielskim. Przyznano 2 drugie
miejsca m.in. dla Hanny Kaczorowskiej z Osówki za prezentację
multimedialną o P. Grażynie Brzustewicz. Na spotkanie zaproszeni byli
laureaci i bohaterowie wypowiedzi.

Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu powiatowego
„Niezwyczajni są wśród nas...”

4.12.2012 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Chełmży
odbyło się rozstrzygniecie IV
edycji konkursu powiatowego
„Niezwyczajni są wśród nas…”
Prace oceniane były przez przedsta-
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Konferencja Edukacyjna “JESIEŃ NA WSI Z CZYŻ-NIE”
zorganizowana z okazji 10-lecia powstania i działalności Czernikowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu
„Czyż-nie”. w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie

Impreza zorganizowana została
przez członków Stowarzyszenia
Czyż-nie oraz nauczycieli i pracowników czernikowskiej szkoły, głównie ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Podsumowała ona działania
i osiągnięcia Czernikowskiego Stowarzyszenia w dziesięcioleciu jego
istnienia, ale przede wszystkim stała
się okazją do spotkania – konferencji w scenerii wyposażonej w atrybuty wsi (ekspozycja sprzętu gospodarskiego, prace plastyczne o wsi)
dzieci, dorosłych, gości i zespołów
ludowych, prelegentów mówiących
o życiu wsi, a także do ogłoszenia
wyników różnorodnych otwartych
konkursów (plastycznych, fotograficznych, literackich), warsztatów
kulinarnych dla uczniów oraz konkursu kulinarnego.
W spotkaniu, które przygotował i prowadził członek „Czyż-nie”,
dyrektor Szkoły Podstawowej Dariusz Chrobak, uczestniczyły także
w części wszystkie dzieci z tej szkoły.
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Gośćmi spotkania byli także przedstawiciele lokalnych władz na czele
z wójtem gminy Zdzisławem Gawrońskim i starostą powiatu toruńskiego Mirosławem Graczykiem. Obecny
był też ks. dr Piotr Siołkowski, proboszcz miejscowej parafii pw. św.
Bartłomieja, a także przedstawiciele
m.in. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, czy Wojewódzkiego Ośrodka
Animacji Kultury w Toruniu, Banku
Spółdzielczego, Stowarzyszenia „Razem łatwiej” z Makowisk, dyrektorzy
szkół i nauczyciele z Gronowa, Rypina, Czernikowa, Makowisk, Steklina,
przedstawiciele klubów, Rady Rodziców, Rady Gminy, wydziału kultury
Starostwa.
Wiodącym tematem całego spotkania było „Życie i obyczaje na wsi
na Ziemi Dobrzyńskiej”, dlatego
ogłoszone wcześniej konkursy odbyły się pod hasłem „Życie na wsi dawniej i dziś”. Uczestnicy konkursów
wypowiedzieli się na zadany temat
w konkursach: literackich, plastycz-

nych, fotograficznych i kulinarnych,
w których brały udział dzieci z terenu
gminy, ale także z Chalina, Węgierska, Włocławka, a nawet Kruszyna.
Nagrodzone prace plastyczne i fotograficzne towarzyszyły spotkaniu
i prezentowane były w całej szkole,
wyróżnione towarzyszyły sali konferencyjnej. Także w wydzielonym
miejscu swoje kulinarne przysmaki,
przygotowane przez Klub Seniora,
Koło Gospodyń Wiejskich, Radę
Rodziców Szkoły Podstawowej oraz
rodziców. Znalazły się tam także
potrawy wykonane pod okiem pracowników szkoły przez uczniów
klas czwartych, piątych i szóstych
w ramach warsztatów. Było kolorowo i smacznie, bo zaproszeni goście
mogli na zakończenie spotkania degustować potrawy z ziemniaków,
kapusty, dyni... Było też poważnie
i wesoło, bo organizatorzy imprezy
zadbali o stronę merytoryczną i artystyczną całego spotkania.
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Konferencja Edukacyjna JESIEŃ NA WSI Z CZYŻ-NIE”
Konferencję uświetniły wykłady
i występy rożnych zespołów, chórów
i solistów. Etnograf z Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Krystyna Pawłowska w swoim wystąpieniu zaprosiła dorosłych
i dzieci do podróży po kolejnych
porach roku, opowiedziała o tradycyjnym życiu na wsi, w którym praca nie tylko pozostawała w silnym
związku z naturą, lecz powiązana
była z bogatą obrzędowością i kalendarzem liturgicznym, w którym
tak silnie akcentowani byli Święci
Patroni. Dzieci usłyszały przysłowia ludowe, a prezentacja multimedialna pozwoliła im poznać dawne
sprzęty i przedmioty służące do tradycyjnego przygotowywania pożywienia oraz przetwarzania płodów
rolnych. W wykładzie dla dorosłych
dr Aleksander Błachowski z Torunia przybliżył problemy akulturacji,
a więc wyjaśniał w jaki sposób idea
chrześcijańska łączyła się z dawnymi
pogańskimi obrzędami i zwyczajami
tworząc specyficzny bagaż kulturowego dziedzictwa nas wszystkich.
Wykłady i radosne chwile związane
z nagradzaniem laureatów poszczególnych konkursów dzieliły występy
artystyczne, w wykonaniu dzieci ze
Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego (zespół muzyczny prowadzony przez M. Janiszewską i ludowy
zespół taneczny prowadzony przez J.
Skowrońską), a także chóru Zespołu
Szkół w Czernikowie i Szkoły Muzycznej, prowadzonego przez Annę
Dzwonkowską. W pięknej aranżacji
wokalnej, przygotowanej przez chór,
zgromadzeni usłyszeli także poezję
Jana Pawła II. Wystąpiły też zespoły
ludowe z Czernikowa: Klub Seniora
Radość, Koło Gospodyń Wiejskich
Jutrzenka oraz Kapela Ludowa Kamińskich z Osieka. Prawdziwą atrakcją spotkania, wzbudzającą ogólne

ożywienie i wielki aplauz zgromadzonych, były występy Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy” z Włocławka.
Młodzież zespołu zaprezentowała
repertuar tańców i pieśni kujawskich
i góralskich w regionalnych strojach,
we wspaniałej aranżacji i z ciekawym
żywym podkładem muzycznym.
Czwartkowy dzień w Szkole Podstawowej w Czernikowie był dla
wszystkich tam zebranych prawdziwym świętem. Zwłaszcza dla dzieci, które zachęcono do uczestnictwa
w rożnych konkursach i warsztatach
oraz w atrakcyjny sposób opowiedziano im o miejscu, które zawsze
pozostanie dla nich krajem dzieciństwa, w którym żyją i uczą się.
W międzyczasie komisja (przewodniczył Daniel Świdurski z „Czyż-nie”)
podsumowała kulinarne fantazje rodziców i dorosłych oraz warsztaty
dzieci przydzielając 7 nagród i kilkanaście wyróżnień.

Na zakończenie była krótka prezentacja dorobku stowarzyszenia
(pozyskanych funduszy, realizacji
projektów, szkoleń, warsztatów, akcji
„Tak Trzeba”, konferencji, konkursów,
kwesty, nagród oraz wszelkich innych
działań), przedstawiona przez Prezesa Andrejusa Sivickisa, którą można
obejrzeć na stronie Stowarzyszenia.
Na zakończenie był jeszcze tradycyjny posiłek wiejski (zacierki z kapusty
i kopytka) przygotowany przez naszą
kuchnię.
Konferencja
była
podsumowaniem
działań na 10-lecie
Stowarzyszenia, uczciliśmy rocznicę
Rajdem Rowerowym do Wilczych
Kątów (z konkursami, zawodami, poczęstunkiem), zbiorowym czytaniem
całej epopei - Pana Tadeusza, konkursami o wsi i na 10-lecie Czyż-nie
i opisanym projektem - konferencją-spotkaniem.
Dariusz Chrobak

Ortografia pokonana – sukces trzecioklasistów z Osówki
W dniu 26 października 2012 r.
grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce brała
udział w międzypowiatowym konkursie ortograficznym pt. ,,Do biegu, gotowi start!”. Konkurs odbył się
w Szkole Podstawowej w Bobrownikach pod patronatem Wójta Gminy

Bobrowniki. Szkołę reprezentowały
dwie drużyny w składach: kl. II –
Monika Rutkowska, Oliwia Łasińska,
Alicja Gąsiewicz, Norbert Gąsiewicz;
kl. III – Inez Biernat, Kasia Biernat,
Agata Wytrykowska i Adrian Górczyński.
Miłą
niespodziankę
sprawi-

li uczniowie klasy III zdobywając
I miejsce w swojej kategorii wiekowej. Uzyskali tym samym zaszczytny
tytuł ,,Mistrzów Ortografii”. Gratulujemy opiekunowi - wychowawcy
Małgorzacie Kwiatkowskiej. Życzymy
dalszych sukcesów.
K.K., M.K.
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Koło Łowieckie „Głuszec” w Bydgoszczy
Współpraca, jak stare wino, nabiera mocy z upływem czasu
Krótko po powstaniu w 1965 r. KŁ
136 „Głuszec” nawiązana została współpraca z Kołem LOP przy
Szkole Podstawowej im. Tony Halika w Osówce w zakresie dokarmiania zwierzyny dziko żyjącej oraz
ochrony przyrody. Najstarsze odnalezione w archiwum Koła dokumenty o współdziałaniu dzieci i myśliwych przy dokarmianiu zwierzyny
pochodzą z 1969 r. Współpraca ta
zaowocowała zawarciem w dniu 10
maja 2004 r. pisemnego porozumienia na okres 10 lat, określającego
zasady jej kontynuowania oraz zobowiązania Szkoły i KŁ 136.
Po
zainicjowaniu
uchwałą
43/668/10 Zarz. Wojew. Kuj - Pom.
„Programu edukacji ekologiczno-łowieckiej” pod nazwą „Myśliwi
– Dzieciom, Dzieci – Zwierzętom”
dotychczasowe porozumienie przekształcone zostało w porozumienie
dotyczące realizacji tego programu. Współpraca, korzystna przede
wszystkim dla zwierzyny i ochrony
przyrody, możliwa jest dzięki dużemu
zaangażowaniu grona pedagogicznego i uczniów SP Osówka. Szczególnie
cenny jest bezpośredni udział dyrektora Ryszarda Ałtyna i nauczycielek Krystyny Szymaniak oraz Anny

Podkowskiej-Fehlau. Niebagatelne
znaczenie ma również przychylność
rodziców, którzy w latach 70 i 80tych jeszcze jako uczniowie współdziałali z KŁ 136 przy dokarmianiu
zwierzyny. Odpowiednio ukierunkowana współpraca nauczycieli i myśliwych utrwaliła uczniom świadomość
o szkodliwości wnykarstwa i obraz
cierpień, na jakie ono naraża zwierzęta. Dzięki życzliwości głównych
organizatorów Gminnego Międzyszkolnego Konkursu „PRZYRODNIK”

- Wójta Gminy Czernikowo Zdzisława Gawrońskiego i dyrektora szkoły Ryszarda Ałtyna, do współpracy
w jego przygotowaniu dołączyło Koło
Łowieckie „Głuszec”. Wycieczki organizowane dla uczniów przez nauczycieli są okazją do wygłoszenia przez
zaproszonych przedstawicieli Koła
pogadanek o ochronie przyrody, celach łowiectwa, zwyczajach myśliwskich i ukształtowanym przez wieki
języku łowieckim.
Aleksander Głodowski

uczestnicy rozpoznawali najczęściej
występujące drzewa i krzewy naszych
lasów. Uczniowie wykazali się niebywałą znajomością tematu i duchem
rywalizacji.
W jury zasiedli przedstawiciele
Nadleśnictwa Dobrzejewice – Bohdan Hornicki, Tomasz Szymaniak,
przedstawiciel Koła Łowieckiego
„Głuszec” Aleksander Głodowski
oraz przedstawiciele nauczycieli –
Ewelina Falkowska i Elżbieta Lewandowska.
W części indywidualnej I miejsce
zdobył Jan Kwiatkowski – SP Czernikowo, II miejsce - Adrian Zatorski
(SP Czernikowo), III miejsce - Patrycja Rutkowska (SP Osówka).
W części drużynowej najlepsza oka-

zała się drużyna SP Czernikowo,
miejsce II zajęła drużyna SP Osówka,
miejsce III zajęła drużyna SP Makowiska. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!
A.P-F., K.S.

„Przyrodnik 2012”
W ramach współpracy Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce a Nadleśnictwem Dobrzejewice
oraz Kołem Łowieckim „Głuszec”
z Bydgoszczy od prawie 10 lat organizowany jest gminny konkurs
przyrodniczy „PRZYRODNIK”.
Za nami kolejna edycja tego konkursu. 18 października drużyny reprezentujące wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Czernikowo
zmagały się z zadaniami dotyczącymi
znajomości historii Nadleśnictwa
Dobrzejewice oraz zagadnieniami
związanymi z pracą leśników. Dotyczyły one również znajomości gwary myśliwskiej, znajomości tropów
zwierzyny oraz podstawowych sygnałów myśliwskich. Tradycyjnie
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Ciekawostki gimnazjalne
Szkolni wolontariusze

Od niespełna roku w Zespole Szkół
w Czernikowie działa Szkolny Klub
Wolontariusza.
Pomysłodawcami
i opiekunami klubu są Agnieszka Pankowska i Rafał Rutkowski. Działamy
bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie
na rzecz innych, wykraczając poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. Szkolny Klub Wolontariusza to
inicjatywa skierowana do ludzi, którzy
chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby
środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
Klub zrzesza 25 członków w wieku
13 – 18 lat. Wolontariusze uczestniczą
w różnych zajęciach, prowadzonych na
przykład w Ośrodku Rehabilitacji dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej „Tratwa”
w Steklinku, między innymi z zakresu
dogoterapii, czyli jednego z najbardziej
naturalnych sposobów przemycania
trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń
wspomagających rehabilitację. Pomagają także terapeutom podczas hipoterapii
(ogół zabiegów z wykorzystaniem koni).
Hipoterapia stanowi jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej. Uniwersalność
metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym,
psychicznym i społecznym. Dla podopiecznych ośrodka wystawiają również
przedstawienia teatralne.
Dużym zainteresowaniem wśród
młodzieży cieszy się praca w przedszkolach, gdzie pomagają oni opiekunkom w Czernikowie, Makowiskach oraz
w Skrzypkowie. Praca wolontariuszek
polega na czytaniu dzieciom, zabawie
z nimi oraz opiece podczas zajęć. Na tym
polu współpracujemy z firmą szkolenio-

wą pani Marii Jolanty Wyborskiej „Omega”, Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Wsi w Skrzypkowie oraz Publicznym
Przedszkolem w Czernikowie.
W tym roku rozpoczęliśmy współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną
w Czernikowie gdzie młodzież sprawdza
się przy katalogowaniu pozycji, porządkowaniu księgozbioru oraz przygotowywaniu wystaw.
W ramach współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernikowie nasi wolontariusze pomagają
także osobom starszym i niepełnosprawnym, wychodzą z nimi na spacery, czytają prasę i książki a czasami po prostu
słuchają opowieści „z dawnych lat”.
Działania te są długoterminowe, jednak nie zapominamy także o krótkich
akcjach, takich jak Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, Parafialny Dzień
Dziecka, Góra Grosza, Szlachetna Paczka
czy działania ekologiczne.
Jak widać, Szkolny Klub Wolontariusza działa prężnie, nie brakuje nam pomysłów, nie ma także problemów z ich
realizacją. Staramy się działać wszędzie
tam, gdzie potrzebna jest pomoc i w miarę swoich możliwości. Serdecznie zapraszamy do współpracy „bo każdy ma coś,
czym może się podzielić”.
Więcej informacji o nas można znaleźć pod adresem: www.pomagam.czernikowo.org.pl.

go”, który odbył się w Gminnej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Chełmży. W szranki z ortografią stanęły trzyosobowe reprezentacje wszystkich
gimnazjów powiatu toruńskiego. I miejsce oraz nagrodę główną zdobyła Klaudia
Górczyńska, II miejsce ex aequo również
przypadło uczennicy naszej szkoły - Justynie Słomkowskiej. Warto nadmienić,
że jest to kolejny sukces ortograficzny
uczniów naszej szkoły. Poprzednio laureatami tego konkursu byli: Monika Wasilewska w 2004 r., Magda Chrobak w 2007
r. i Agnieszka Gurtowska w 2011 r.

Patriotyczne śpiewanie

W środę 7 listopada 2012 r. uczniowie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika
w Czernikowie zmagali się z ortografią w X edycji Powiatowego
Konkursu
Ortograficznego
“O
Pióro
Starosty
Toruńskie-

Dnia 8 listopada 2012 roku w Zamku Bierzgłowskim z okazji Narodowego
Święta Niepodległości odbył się, organizowany przez Zespół Szkół im. Janusza
Korczaka w Łubiance, IX Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie
Polsko”. Patronat nad konkursem objął
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Konkurs adresowany był do
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestniczyło w nim wiele szkół
z całego województwa. Nasza szkoła reprezentowana była przez zespół wokalny
w składzie: Alicja Tarnowska, Aldona
Tarnowska i Aleksandra Pryl. W swojej kategorii (13-15 lat) dziewczęta wyśpiewały pierwsze miejsce, zdobywając
Puchar Wójta Gminy Łubianka oraz
Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego – wyjazd na wycieczkę do Brukseli. Opiekunem zespołu
jest Anna Dzwonkowska. Warto podkreślić, że w roku ubiegłym nasz zespół wokalny w składzie Alicja Tarnowska i Weronika Lewandowska otrzymał Nagrodę
Specjalną Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

wują książki do wypożyczeń, uczestniczą w imprezach organizowanych
przez bibliotekę.
Z radością przyjmujemy pomoc
młodych ochotniczek dziękując za
współpracę opiekunom Panu Rafałowi Rutkowskiemu i Pani Agnieszce
Pankowskiej.
Natomiast z dotacji Biblioteki Narodowej (4 309 zł), jaką otrzymała
Gminna Biblioteka Publiczna, zostały zakupione nowości książkowe,

m.in. „Houston mamy problem” Katarzyny Grocholi, „Irena” Małgorzaty
Kalicińskiej, „Jesień liścia Jasia” Leo
Buscagli oraz „Elementarz demokracji” Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel.
Zapraszamy czytelników do odwiedzin naszej placówki i jesiennej
lektury.
M.S.

Pióro Starosty Toruńskiego ponownie w rękach gimnazjalistów
z Czernikowa

Wolontariusze w bibliotece
Od września 2012r Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie
korzysta z pomocy wolontariuszy
z Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie.
Uczennice kl. III Marta Różewicka, Klaudia Górczyńska, Oliwia Dąbrowska, Justyna Słomkowska i Martyna Gajewska chętnie włączają się do
wszystkich działań bibliotecznych.
Pomagają porządkować księgozbiór
we wszystkich działach, przygoto-
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„Najlepsi z najlepszych” w Osówce
W niecodziennym turnieju tenisa
stołowego wzięli udział najlepsi tenisiści stołowi gmin Czernikowo
oraz Chełmża. W zorganizowanej
przez Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz Urząd Gminy Czernikowo 13 października 2012 roku
rywalizacji „Najlepsi z najlepszych”
o końcowe zwycięstwo walczono
w grze pojedynczej (bez podziału
na jakiekolwiek kategorie) oraz podwójnej (do której wprowadzono
element rozrywki, rozlosowując deblowe pary).
W kategorii singla gospodarze
okazali się wyjątkowo gościnni,
całe podium rezerwując dla gości
z Chełmży. Bezkonkurencyjny okazał się wieloletni triumfator samo-

rządowych mistrzostw powiatu toruńskiego, Jacek Lipowski. W grze
podwójnej reprezentantom gminy
Czernikowo udało się obronić honor – sukces odniosła para Sławomir
Markowski/Wiesław Pierzgalski.
Podziękowania za finansowe i organizacyjne wsparcie należą się Staroście Toruńskiemu Mirosławowi
Graczykowi, Wójtowi Gminy Czernikowo Zdzisławowi Gawrońskiemu
oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Osówce Ryszardowi Ałtynowi.
Wierzymy, że w przyszłym roku grono uczestników rozgrywek powiększy się o reprezentantów kolejnych
gmin powiatu toruńskiego.
P.P.

Wyniki:
Gra pojedyncza:
1. Jacek Lipowski
2. Zbigniew Strzyżewski
3. Zbigniew Kielak
4. Piotr Kalinowski
5. Przemysław Pujer
6. Andrzej Strychalski
7. Sławomir Markowski
8. Michał Opaczyk
Gra podwójna:
1. S. Markowski/W. Pierzgalski
2. M. Opaczyk/Z. Strzyżewski
3. D. Chylicka/P. Kalinowski
4. J. Lipowski/P. Pujer

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej
w Osówce w roku szkolnym 2012/2013
Wrzesień:
1. Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Donalda Tuska klas V-VI dziewcząt
- II m-ce.
2. Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Donalda Tuska klas V-VI chłopców
- III m-ce.
3. Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Donalda Tuska klas III-IV dziewcząt
- II m-ce.
4. Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Donalda Tuska klas III-IV chłopców
- III m-ce.
5. Indywidualne biegi przełajowe zawody gminne:
I m-ce - Kinga Opatrzyk - awans
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na zawody powiatowe.
V m-ce - Patryk Bojarski - awans
na zawody powiatowe.
6. Powiatowe biegi przełajowe indywidualne:
VII m-ce - Kinga Opatrzyk.
7. Sztafetowe biegi przełajowe
dziewcząt - zawody gminne:
I m-ce - awans na zawody powiatowe.
8. Sztafetowe biegi przełajowe
chłopców - zawody gminne II m-ce.
9. Zawody powiatowe w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
- II m-ce.
10. Zawody gminne w piłce nożnej

dziewcząt - ,,Piłkarskie piątki’’- II
m-ce.
Październik:
11. Zawody gminne w piłce nożnej
chłopców - ,,Piłkarskie piątki” - II
m-ce.
12. Unihokej dziewcząt:
I m-ce - awans na zawody powiatowe.
13. Gminny konkurs ,,Przyrodnik”:
III m-ce indywidualnie (Patrycja
Rutkowska), zespołowo II miejsce
(Patrycja Rutkowska, Julia Majda,
Weronika Niedziałkowska).
Z.S.
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Czernikowska Ligi Pokera Sportowego - Sezon 2013

Trzeci sezon czernikowskiej Ligi
Pokera Sportowego nie wkroczył
jeszcze na półmetek, obecni liderzy
zdążyli jednak pokusić się o pokaźną
punktową zaliczkę. 5 października i 9
listopada 2012 roku w nowo powstałej świetlicy wiejskiej w Czernikowie odbyły się turnieje numer 2 i 3.
W wariancie Pot Limit Omaha niespodziewaną zwyciężczynią została

Maria Urbańska, która w ostatnim
pojedynku uporała się z Andrzejem
Laskowskim. Rozgrywkę Five Card
Draw zdominował Jan Kwiatkowski,
którego finałowym oponentem był
Radosław Stańczyk. Ten zawodnik
jest też zdecydowanym liderem po
trzech ligowych spotkaniach..
P.P.

Czołówka klasyfikacji generalnej
LPS 2013:
1.STAŃCZYK Radosław
2.LASKOWSKI Andrzej
3.URBAŃSKA Maria
4.CHYLICKA Danuta
5.KWIATKOWSKI Jan
6.PUJER Przemysław
7.LORENC Jarosław
7.KACZOR Aleksandra

Podsumowanie sezonu wędkarskiego

Po przeprowadzeniu czterech rund
w tegorocznym sezonie zawodów
wędkarskich, 22 września 2012
roku odbyło się podsumowanie
rozgrywek, na którym najlepsi
otrzymali nagrody.
Triumfatorem klasyfikacji generalnej został Jacek Cieszyński, który
o zaledwie punkt wyprzedził Bohdana Usenko. Trzecie miejsce zajął
Andrzej Sobociński, a czwarte – najlepszy w ostatnich zawodach Jarosław
Durmowicz.
P.P.

		
I Zawody
II Zawody III Zawody IV Zawody
1. Cieszyński Jacek
36
60 100 45
2. Usenko Bohdan
100
60 80
3. Sobociński Andrzej
40 100 32 60
4. Durmowicz Jarosław
45
80 100
5. Makowski Jarosław
29 80
36 36
6. Grąbczewski Remigiusz 50 45 29 32
7. Jabłoński Krzysztof
32 50 26 0

RAZEM

241
240
232
225
181
156
108
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„I Samorządowy Festyn Sportowy Powiatów
Bydgoskiego i Toruńskiego” – nasi zwycięzcy!
Podpisane wiosną br. porozumienie o współpracy powiatów bydgoskiego i toruńskiego zaowocowało 27 października 2012 roku
wspólnym przedsięwzięciem obu
samorządów - integracją na niwie
sportowej. Pracownicy Starostw
Powiatowych w Bydgoszczy i Toruniu, wspierani przez reprezentacje gmin ze swojego terenu, mieli
przyjemność wziąć udział w I Samorządowym Festynie Sportowym Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego w Solcu Kujawskim.
Drużynę powiatu toruńskiego wsparła reprezentacja Urzędu
Gminy Czernikowo, w skład której
weszli Wójt Zdzisław Gawroński,
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Padlewska, radni Tadeusz
Ziółkowski i Andrzej Prusakiewicz
oraz urzędnicy i pracownicy: Danuta Chylicka, Kinga Zagajewska,
Przemysław Pujer, Marek Brzustewicz i Mariusz Gutowski. Organizatorzy przygotowali dla uczestników zestaw najróżniejszych, czasem
bardzo zabawnych konkurencji,
w dwóch kategoriach: dla drużyn
VIP i dla reprezentacji powiatów.
W pierwszej kategorii drużyna
VIP powiatu bydgoskiego walczyła z drużyną VIP powiatu toruńskiego w turnieju bowlingu, rzucie
kaloszem na odległość i rzucie piłką do kosza. Walkę o końcowy rezultat w pozostałych dyscyplinach
podjęli pracownicy samorządowi,
którzy z zapałem stanęli w turniejowe szranki, a do walki zagrzewały
ich niosące się z trybun rozentuzjazmowane okrzyki dopingujących.
W drugiej kategorii było aż 10 różnych konkurencji: rzuty do kosza,
tor przeszkód, bieg w worku, zakładanie i zdejmowanie koszulki,
przenoszenie piłki lekarskiej, slalom
drużynowy w lince, rzuty lotką, rzut
kaloszem na odległość i przeciąganie liny.
Rywalizacja była bardzo zacięta i szala zwycięstwa przechylała
się raz na jedną, raz na drugą stronę. O zaangażowaniu zawodników
może świadczyć fakt, że w ostatniej
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konkurencji, którą
było przeciąganie
liny, nie udało się
wyłonić zwycięzcy i mimo wysiłków obu drużyn
sędzia zdecydował o remisie. Po
p o dsumowaniu
wyników rywalizacji, ku wielkiej
radości
reprezentacji powiatu
toruńskiego okazało się, że wywalczyła ona I miejsce, przy sporym
udziale zawodników z Czernikowa. Po wręczeniu
pucharów i dyplomów odbyło się
losowanie nagród
dla zawodników
festynu.
P.P.

Mini Liga Piłki Nożnej 2011-2012
W minionym roku szkolnym 14 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy
w Czernikowie odbyło się uroczyste zakończenie rozgrywek sezonu
2011/2012 ,,Międzyszkolnej Ligi Piłki
Nożnej Gminy Czernikowo”.
W spotkaniu uczestniczyły trzy zwycięskie drużyny - Osówka I (op. Zuzanna
Stawicka), UKS Olimpijczyk (op. Danuta
Chylicka) oraz Makowiska (op. Arleta
Ośmiałowska).
Była to XIII edycja tych rozgrywek.
Mecze rozgrywano w godzinach popołudniowych od jesieni do wiosny systemem
mecz-rewanż. Organizatorzy pragną po-

		
1. Czernikowo II			
2. Czernikowo I
		
3. Steklin
			
4. Makowiska
		
5. Osówka I
		
6. UKS Olimpijczyk
		
7. Mazowsze			
8. Osówka II			

dziękować dyrektorom szkół i trenerom
poszczególnych drużyn za cierpliwość,
panom kierowcom za bezpieczny dowóz,
zaś pani Ewie Klimeckiej za wyrozumiałość i umiejętne, terminowe zapewnienie
dojazdu na mecze w różnych rejonach
gminy Czernikowo.
Nagrody na zakończenie rozgrywek
ufundował wójt Zdzisław Gawroński,
który podziękował zawodnikom wszystkich drużyn i ich trenerom za olbrzymie
zaangażowanie, ambitną grę i uzyskane
wyniki. Kolejny sezon rozrywek już się
rozpoczął.
R.A.
Mecze

Punkty

7
7
7
7
7
7
7
7

17
17
13
13
11
4
4
0

Bramki zd.

28
26
15
15
22
8
7
2

Bramki str.

6
9
10
11
12
19
19
38

