nr 02/2005
Wielka gala w Zespole Szkół w Czernikowie
Młodzież szkolna z gminy Czernikowo w dniu 1 czerwca
2005 r. otrzymała niezwykły prezent: oficjalnie oddany został do
użytku nowy budynek szkolny! Temu niecodziennemu wydarzeniu
towarzyszyła wielka gala. Na uroczystość zaproszonych zostało
wielu gości. Niestety nie wszyscy zaproszeni przybyli. Niektórzy,
zajęci innymi obowiązkami, oddelegowali swoich przedstawicieli.
Wśród

obecnych

Kujawsko

-

wymienić

Pomorskiego

Marszałka

Waldemara

Polskiej

-

Krystiana

Kujawsko

-

Pomorskiego

Rzeczypospolitej
Województwa

należy:

Województwa
posła

Achramowicza,
Łuczaka,

Wicemarszałka

Władysława

Kubiaka,

Kuratora Oświaty - Wiesławę Tomasiak-Wyszyńską, Wicestarostę
Powiatu

Toruńskiego

Miejskiego

Policji

Komendanta

-

w

Miejskiej

Graczyka,

Mirosława

Toruniu

-

Państwowej

Mirosława
Straży

Komendanta

Bieńkowskiego,

Pożarnej

w

Toruniu

-Kazimierza Stafieja, Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w
Toruniu- Janusza Slota, poprzedniego Wójta Gminy CzernikowoKrzysztofa Pańkę , wójtów okolicznych gmin oraz wiele innych
osób, które w różny sposób przyczyniły się do powstania tej
placówki. Swoją obecnością zaszczycili nas także radni poprzedniej i
obecnej kadencji z jej przewodniczącym Czesławem Makowskim,
dyrektorzy szkół podstawowych, rada rodziców oraz nauczyciele z
gimnazjum. Były przemówienia, składanie gratulacji, dużo kwiatów
i prezentów nie tylko dla szkoły (jak na Dzień Dziecka przystało
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wydarzeniem - uczniowie zaprezentowali część artystyczną podczas
której recytacjom towarzyszył chór, a w humorystyczny nastrój
wprowadziły gości dowcipne monologi uczniowskie.
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zwiedzanie szkoły. Wydarzenie to zostało opisane w regionalnych
gazetach i pokazane w telewizji Bydgoszcz.

Aktualności
1. Zdanych uzyskanych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu wynika, że w Toruniu i powiecie
toruńskim w 2004 r. zanotowano ponad 100-krotny wzrost zachorowań na świnką. Choroba ta jest bardzo
niebezpieczna, ponieważ poza uciążliwościami związanymi z samą chorobą może spowodować wiele powikłań np.:
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalnie jąder i jajników. Szczepienie przeciwko tej chorobie nie jest
finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz chęć uchronienia
dzieci z terenu naszej gminy przed skutkami tej groźnej choroby Wójt Gminy Czernikowo oraz Rada Gminy
Czernikowo podjęli decyzję o sfinansowaniu szczepień dzieci, które rozpoczną naukę „ w klasach zerowych ".
Objęcie szczepieniami tej grupy wynika z faktu, iż najwięcej zakażeń ma miejsce w szkołach. Podana szczepionka
poza świnką ochroni dzieci także przed odrą i różyczką.
2. W poprzednim numerze naszego pisma informowaliśmy Państwa, że gmina zamierza zakupić równiarkę drogową.
Po długich i żmudnych poszukiwaniach spowodowanych tym, że na rynku krajowym jest niewielki wybór
tego rodzaju sprzętu oraz ograniczeniem finansowym wynikającym z budżetu gminy, planowanego zakupu udało
się dokonać. Nasz nowy nabytek to równiarka drogowa Baukema SHM5 z 1989 r. wyprodukowana w NRD.
Całkowity koszt nabycia wyniósł 66.124 zł. Należy podkreślić, że podobne maszyny budowlane produkcji
zachodnioniemieckiej wyprodukowane w latach 1972-1975 kosztują nie mniej niż 12.000 euro plus opłaty i koszty
transportu z Niemiec. Od momentu zakupu maszyna wykonała prace na ok. 110 km dróg gminnych i innych
utrzymywanych przez gminę.
3. Tegoroczna zima dała się mocno we znaki drogom na terenie naszej gminy. Większość z nim wymagała remontu.
W związku z tym, gdy tyłko pozwoliły na to warunki atmosferyczne rozpoczęto prace. Do chwili obecnej załatano
dziury w gminnych drogach asfaltowych tj. w Czernikowie i Czernikówku, a na pozostałe drogi przywieziono
prawie 1300 ton różnego rodzaju mat. budowlanych (żużel, żwir, kamień).
4. W maju br. rozpoczęła się budowa drogi kamiennej w Szkleńcu. Planowanejest wykonanie nowej nawierzchni na
odcinku ok 1 km. Inwestycja ta była możliwa do realizacji dzięki 50% wsparciu uzyskanemu z Urzędu
Marszałkowskiego.
5. W końcowy etap wkraczają prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Czernikowo i Wygoda. Podjęcie uchwały w sprawiejego przyjęcia planowanejest na wrzesień.
6. W dniu 14 maja 2005 r. Wójt Gminy uczestniczył w bardzo miłej uroczystości, którą była 60 rocznica ślubu
Państwa Józefy i Mieczysława Jesionowskich z Ograszki. Przedstawiciel gminy złożył dostojnym jubilatom
gratulacje i życzenia oraz wręczył im drobny upominek. Redakcja naszej gazetki również przyłącza się do życzeń.
7. W dniu 19 czerwca ksiądz dziekan Tadeusz Pakulski obchodził 40 rocznicę święceń kapłańskich. Z tej okazji
odprawiono uroczystą Mszę Św., po której delegacje społeczności parafii Czernikowo oraz władze gminy na czele z
Wójtem, złożyłyjubilatowi życzenia. Redakcja gazetki przyłącza się do życzeń.
8. W czerwcu br. Gmina zakupiła i postawiła 5 wiat przystankowych dla osób korzystających z transportu
autobusowego. Wiatypostawiono w następujących miejscowościach:
2 w Witowężu, 1 wLiciszewach przyremizie, 1 w Mazowszu przy Szkole Podstawowej
1 w Czernikowie na ulicy Targowej.
Przykro nam jednak, że nie wszyscy są zadowoleni z zafundowanych przez gminę udogodnień, czego efektem jest
zdewastowanie dwóch wiatpo trzech dniach od ich ustawienia.

Gminne zawody sportowo-poiarnicze OSP
W dniu 4 czerwca 2005 r. na boisku przy Szkole
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konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami oraz
ćwiczenie bojowe. Obie konkurencje najlepiej i najszybciej
wykonali strażacy z OSP Czernikowo. Klasyfikacja generalna
zawodów przedstawia się następująco:
1. OSP Czernikowo z łącznym wynikiem 112,74 pkt.
2. OSP Witowąż z łącznym wynikiem 146,9pkt.
3. OSP Makowiska z łącznym wynikiem 149,19 pkt.
4. OSP Steklinek z łącznym wynikiem 156,51 pkt.
5. OSP Mazowsze z łącznym wynikiem 164,62 pkt.
6. OSP Osówka z łącznym wynikiem 181,36 pkt.
7. OSP Steklin dyskwalifikacja.
Pech dotknął strażaków z OSP Steklin, którym w trakcie ćwiczeń bojowych pękł wąż, w wyniku czego nie
ukończyli konkurencji i zgodnie z regulaminem zostali zdyskwalifikowani. Dwie najlepsze drużyny tj. OSP
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Czy w Czernikowie powstanie supermarket?
W ostatnim czasie wiele emocji wśród mieszkańców gminy wywołała sprawa powstania w Czernikowie
supermarketu. Z rozmów prowadzonych z mieszkańcami oraz z zadawanych przez nich pytań wynika, że wokół tej
sprawy powstało wiele nieporozumień, niedomówień i przekłamań. Mając na uwadze powyższe, czujemy się w
obowiązku poinformować czytelników o faktach dotyczących tej sprawy.
Rada Gminy w Czernikwowie w dniu 23 września 2004 r. podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż działek nr
399/3 i 401/ 2, położonych w Czernikowie, róg ul. Góry i Reja. Następnie Państwo Bożena i Wiesław Masalscy
zwrócili się do Rady Gminy o wyrażenie zgody na bezprzetargową sprzedaż części tej działki, z przeznaczeniem na
drogę doj azdową do prowadzonego przez nich zakładu mechanicznego. Rada Gminy wyraziła zgodę na tę sprzedaż,
w wyniku czego Państwo Masalscy nabyli od gminy 1,8 ara gruntu. Pozostała część nieruchomości została
przeznaczona na sprzedaż w drodze przetargu. Cenę wywoławczą na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego
ustalono na 61.100 zł. W dniu 22 marca 2005 r. w „Gazecie Pomorskiej", „Gazecie Wyborczej", na stronie
internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy umieszczone zostały ogłoszenia o przetargu. Na
dzień 19 kwietnia został wyznaczony ostateczny termin wpłacania wadium uprawniającego do wzięcia udziału w
przetargu. Pomimo wielkiego zainteresowania nabyciem tej nieruchomości ze strony mieszkańców naszej gminy

wadium wpłaciła tylko firma „Brees-Pol" Sp. z o.o. z Toruniu, która po wymaganym przepisami prawa
jednoprocentowym postąpieniu (przebiciu), wygrała przetarg. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli tej
firmy wynika, że zamierza ona wybudować na nabytym gruncie sklep samoobsługowy branży spożywczoprzemysłowej o pow. do 400 m2' , zatrudniający ok. 15 osób. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność
handlową na terenie gminy, zwróciły się do Rady Gminy i Wójta o uniemożliwienie powstania nowej placówki
handlowej. Swój postulat argumentowały tym, iż nowy sklep należący do sieci handlowej „Polo Market" oferuje
produkty o znacznie niższych cenach. Spowoduje to upadek miejscowego handlu. W odpowiedzi na ten wniosek
Wójt Gminy oraz radni, zebrani na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 12 maja 2005 r. poinformowali
zainteresowanych, że nie ma formalnej możliwości unieważnienia przetargu oraz zablokowania budowy nowej
placówki handlowej. Ponadto radni oraz sołtysi wskazali, iż powstanie nowego sklepu jest oczekiwane przez
mieszkańców gminy. Wójt wskazał także, iż z informacji uzyskanych od nabywcy gruntu wynika, że gdyby nie
nabył on nieruchomości od gminy, wybudowałby sklep na innych, równie atrakcyjnych dla handlu gruntach
należących do osób fizycznych.

Co dalej z remontem 10-tki?
W poprzednim numerze naszego pisma informowaliśmy Państwa o propozycjach władz naszej gminy
dotyczących projektowanej przebudowy i remontu drogi krajowej nr 10. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Bydgoszczy poinformowała nas, że akceptuje w większości proponowane przez nas zmiany
projektu uwzględniające potrzeby mieszkańców Czernikowa i okolic. Spośród postulatów zgłoszonych w piśmie z
3 marca 2005 r. uwzględniono następujące:
1. Zjazd z drogi krajowej nr 10 na ulicę Szkolną.
2. Dołączono ulicę 3 Maja do ulicy Strumykowej.
" 3. Zaprojektowano pełne skrzyżowanie z połączonych ulic 3 Maja i Strumykowej z drogą krajową nr 10.
4. Zaprojektowano drogę zbiorczą od działki nr 63 (Pani Mazur) do ulicy Ogrodowej i od ul. Ogrodowej do działki
nr 40 (do drogi powiatowej na Mazowsze).
5. Zaprojektowano zjazd na działkę nr 609 (szkoła i dom nauczyciela).
6. Zaprojektowano chodnik dla pieszych na ulicy Toruńskiej, po stronie lewej (od działki nr 97/5) w kierunku
Lipna.
7. Zaprojektowano drogę zbiorczą od działek nr 180/7 (Pan Gerc) do działki nr 191/1 (koło Zajazdu Europa)
strona prawa w kierunku Lipna.
Niestety, nie wszystkie nasze propozycje zostaną zrealizowane. Wśród tych, które nie spotkały się z
akceptacjąGeneralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymienić należy:
1. Na skrzyżowaniu drogi kraj owej nr 10 z drogąpowiatowąnie zaprojektowano pełnej sygnalizacji świetlnej.
2. Nie zaprojektowano chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej z Czernikówka do Czernikowa.
3. Nie zaprojektowano zjazdów indywidualnych na ulicy Toruńskiej do działek o nr 19, 20, 21, 22 i 23/1.
W zamian GDDKiA w Bydgoszczy zaproponowała swój udział w kosztach poszerzenia i budowy drogi
gminnej o nr ewid. 14 (wj azd od ulicy Zygmuntowo).
4. W sprawie poszerzenia indywidualnych zjazdów GDDKiA w Bydgoszczy poinformowała, że istnieją

szanse na poszerzenie zj azdów, ale każdy wniosek będzie rozpatrywany osobno.
W dniu 24.05.2005r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy w sprawie nowych propozycji rozwiązań
komunikacyjnych na drodze krajowej nr 10 . Uczestniczyli w nim mieszkańcy ulic: Toruńskiej, Ogrodowej,
Słowackiego i Leśnej. Zebrani proponowali, aby Wójt w piśmie do GDDKiA w Bydgoszczy ponowił sprawę
sygnalizacji świetlnej, jak również poprosił o budowę chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowęj z Czernikówka do
Czernikowa. Wójt zobowiązał się, że zgłosi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powyższe
postulaty mieszkańców Czernikowa.

Nowe szanse dla małych firm
Przedsiębiorcy z naszego terenu mają do dyspozycji nowe źródło pozyskiwania pieniędzy na
inwestycje. W marcu rozpoczął działalność Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy z siedzibą w Toruniu
(Szosa Chełmińska 26).
Ma on ułatwić dostęp do finansowania dłużnego małym przedsiębiorstwom, które mają zdolność
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początkujących przedsiębiorców fundusze pożyczkowe stanowią jedyną szansę zaistnienia na rynku, trwania i
rozwoju. Pożyczki udzielane są firmom zatrudniającym do 50 pracowników, wyłącznie na cele inwestycyjne.
Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 75 tysięcy złotych, a okres spłaty do pięciu lat. Wnioski rozpatrywane są
w ciągu 10 dni.
Osoby, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, a chciałyby założyć własną firmę, mogą skorzystać z
bezpłatnych szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach działania 2.5 Promocja
przedsiębiorczości.
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skorzystania ze wsparcia pomostowego na rozruch firmy, które jest bezzwrotną pomocą w formie comiesięcznych
dotacji w wysokości 700 zł otrzymywanych przez pierwsze pół roku działalności oraz jednorazowej dotacji
inwestycyjnej do 5 tys. euro. Priorytetowo będą traktowane : osoby odchodzące z rolnictwa, zagrożone utratą
zatrudnienia i młodzież do 25 roku życia. Z programu nie mogą skorzystać osoby, które prowadziły działalność po
1 stycznia 2004roku.
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego wznowiła 23 maja przyjmowanie wniosków na działanie 3.4
Mikroprzedsiębiorstwa. Termin składania upływa 23 czerwca o godz. 15.00. Kolejny nabór wniosków potrwa od
1-30 września

Efekty zmian w szkolnictwie czernikowskim
Był to pierwszy rok szkolny, w którym przestała obowiązywać w niektórych szkołach dwuzmianowość.
Uczniowie i nauczyciele mogli odetchnąć z ulgą. Zajęcia lekcyjne zaczynały się dla wszystkich o właściwej porze i
tak się kończyły.
Wraz z poprawą warunków lokalowych w SP Czernikowo, poprawie uległo funkcjonowanie świetlicy i
kuchni.Na sali gimnastycznej oprócz zajęć sportowych, uczniowie korzystają z zajęć gimnastyki korekcyjnej,
dzieci z ..zerówki" mają zjeżdżalnię, a starsi uczniowie stół tenisowy i piłkarzyki. W związku ze zmniejszeniem
obciążenia dwuzmianowością, w znacznym stopniu poprawiły się wyniki w nauce i aktywność w kołach
zainteresowań. Świadczą o tym wyniki ze sprawdzianu klas szóstych, gdzie średnia szkoły przewyższyła nie tylko

średnią województwa, ale i okręgu, (średnia szkoły 29,46, województwo 28,79, okręg gdański 29,03). Gratulacje
dla szkoły.
Ze wszystkich szkół podstawowych zniknęły klasy oddziałów zamiejscowych gimnazjum. Przy sprawnym
funkcjonowaniu dowozów, wszyscy uczniowie znaleźli się w nowych składach osobowych klas i, co najważniejsze,
w jednym budynku. Znacznej części uczniów zmienili się nauczyciele. Wydawało się, że te zmiany mogą wpłynąć
negatywnie na wyniki uzyskiwane przez uczniów, a stało się inaczej. Ciekawostką jest, że zmiana nauczycieli
wiodących przedmiotów realizujących zajęcia w klasach trzecich nie wpłynęła na pogorszenie (czego niektórzy się
obawiali), lecz odwrotnie wyniki są lepsze. Uczniowie chętniej i aktywniej uczestniczą w licznych kołach
zainteresowań. Mają większe możliwości brania udziału w konkursach i zdobywania nagród. Wyniki z egzaminu
gimnazjalnego też mówią same za siebie - w tym roku średnia szkoły jest wyższa od średniej powiatu (gimnazjum
54,19, powiat 53,03). Ponadto rozkład wyników egzaminu zewnętrznego pokrywa się z rozkładem wyników
klasyfikacyjnych. Świadczy to o obiektywności oceniania wewnętrznego.
Czernikowskie szkoły już teraz pod względem warunków i efektów kształcenia dorównują miejskim szkołom. W
bardzo dobrych warunkach można zacząć edukację od przedszkola i skończyć na maturze. Pozostaje jedynie być
dumnym, że się tu mieszka i z tego korzysta.

Liceum po roku
Liceum Ogólnokształcące w Czernikowie dzień otwarty ma już
za sobą. Można było dowiedzieć się wiele o funkcjonowaniu szkoły i
planach na przyszłe lata. Były profesjonalnie wykonane prezentacje
multimedialne klas i możliwość obejrzenia środków dydaktycznych,
używanych w liceum. Cieszą nas odwiedziny uczniów z sąsiednich gmin
i wrażenie, jakie wywarła na nich nasza szkoła. To oznacza, że poza
terenem naszej gminy mówią o nas dobrze.
Po pierwszym roku funkcjonowania można stwierdzić, że utworzenie
liceum w Czernikowie było dobrym posunięciem. Rodzice są zadowoleni ze szkoły, uczniowie zaś osiągają coraz
lepsze wyniki w nauce. Wszystko to zawdzięczamy bardzo dobrej współpracy: rodzice - szkoła - uczeń. Liceum od
przyszłego roku szkolnego wzbogaci się o nowe Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej pozyskane ze
środków unijnych. W ten sposób wraz ze stowarzyszeniem „Czyż-Nie" przygotowuje się do przeprowadzenie cyklu
szkoleń informatycznych i językowych skierowanych do mieszkańców gminy.
Aktualnie rekrutacja do LO w Czernikowie, w odróżnieniu od szkół toruńskich, przebiega w tradycyjny sposób.

NOWE STYPENDIA SZKOLNE
Obowiązująca od 1 stycznia tego roku ustawa z 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty
wprowadziła rozdział dotyczący pomocy materialnej dla uczniów, w tym pomocy socjalnej. Świadczeniami
pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne, zasiłki szkolne.
Według przepisów wyżej cytowanej ustawy:
- stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
- miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może

być wyższa niż 316 zł:
- stypendium szkolne j est przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym;
- stypendium szkolne nie może być niższe niż 44,80 zł i nie może przekraczać miesięcznie kwoty 112 zł.
Na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socj alnym gminy otrzymuj ą dotacj ę z budżetu państwa.
Do tutejszego urzędu wpłnęło 581 wniosków o udzielenie pomocy w formie stypendium szkolnego. Miesięczna
wysokość dochodu na osobę w tych rodzinach nie przekraczała kwoty 316 zł. Gminie Czernikowo przyznano
dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w wysokości 195.455 zł.
Uwzględniając wypłaty stypendiów szkolnych przez okres 10 m-cy ustaliliśmy, iż miesięczna dotacja stanowi
kwotę 19.545 zł. Analiza posiadanych środków finansowych oraz ilość wniosków osób uprawnionych implikuje, iż
pozytywne rozpatrzenie wszystkich wniosków powodowałoby przyznanie stypendiów w wys. 33 zł. miesięcznie.
Wobec powyższego podjęto decyzję o wyborze wniosków tych osób, u których dochód jest najniższy- granicę
dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium szkolnego zmniejszono z 316 zł na 250 zł. Wysokość
stypendium została ustalona na kwotę 45 zł miesięcznie.
Powyższe ustalenia spowodowały, iż przyznano stypendia szkolne 430 uczniom. Stypendia zostały przyznane na
okres od stycznia do czerwca br. Wypłat stypendiów dokonano (jako pierwsza gmina w powiecie) już w miesiącu
kwietniu. Terminy pozostałych wypłat: 30 maj, 29 czerwiec. W okresie od stycznia do końca maja br na realizację
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydano 96.750 zł.
145 uczniom odmówiono pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W rodzinach tych uczniów dochód na
osobę kształtuje się w granicach 250-316 zł.
6 uczniom odmówiono pomocy materialnej z powodu otrzymywania przez nich innych stypendiów o charakterze
socjalnym ze środków publicznych.
Obniżenie kwoty uprawniającej do uzyskania stypendium zostało spowodowane zbyt niską dotacją celową na
realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

SPORT GMINNY
Miesiąc maj był miesiącem sportu dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Czernikowie.
Braliśmy udział w wielu rozgrywkach. Były to m.in.:
> 12 maja w toruńskiej Szkole Podstawowej Nr 8 odbyły się rozgrywki powiatu w czwórboju lekkoatletycznym
dziewcząt. W skład drużyny wchodziły: Sylwia Gerc, Natalia Meszyńska, Małgorzata Młodzik, Dorota Popławska,
Daria Rutkowska, Marta Maciejewska. Nasze zawodniczki zdobyły mistrzostwo powiatu. Nad przygotowaniem
dziewcząt pracował Pan Grzegorz Grzywiński.
>
16 maja w Szkole Podstawowej Nr 28 w Toruniu odbyły się indywidualne mistrzostwa powiatu w
lekkoatletyce dziewcząt i chłopców. Nasza młodzież wykazała się dobrą kondycją, wspaniałym przygotowaniem i
zapałem. Dowodem na to są wyniki, jakie osiągnęli:
■ wyniki dziewcząt:
- Sylwia Gerc II miejsce w biegu na 60 m
- Magda Nierychlewska I miejsce w biegu na 300 m
- Hanna Żelaskowska I miejsce w biegu na 600 m
- Małgorzata Młodzik III miejsce w skoku w dal
- Natalia Meszyńska V miejsce w skoku w dal
- Daria Rutkowska I miejsce w rzucie piłką palantową
- Martyna Borowicz V miejsce w rzucie piłką palantową
wyniki chłopców:
-Maciej Ciechacki II miejsce w biegu na 300 m
- Adam Markowski V miejsce w biegu na 300 m
- Tomasz Janiszewski VII miejsce w biegu na 300 m
- Kamil Seweryn II miej sce w biegu na 1000 m
- Patryk Kubacki IV miejsce w skoku w dal
>
24 maja ponownie w Szkole Podstawowej Nr 8 w Toruniu dziewczęta że Szkoły Podstawowej w Czernikowie
wzięły udział w rozgrywkach w trójboju lekkoatletycznym. Uzyskały tytuł wicemistrzyń powiatu

Ta zgrana grupa to: Martyna Borowicz, Dominika Rutkowska, Patrycja Jurkiewicz, Daria Sztandara, Paulina
Szatkowska oraz Agata Szulc. Opiekunem dziewcząt była Pani Danuta Chylicka.
Nie należy jednak zapomnieć o naszych chłopcach, którzy w tych rozgrywkach zajęli zaszczytne III
miejsce W skład drużyny wchodzili: Maciej Młodzik, Kamil Bendlin, Dawid Wieczyński, Radosław
Ostrowski, Patryk Rad i Kamil Więciorkowski. Opiekę nad nimi sprawował Pan Marek Kopaczewski.
Kolejną ciekawostką z życia sportowego gminy Czernikowo jest fakt, iż zakończyły się rozgrywki toruńskiej
ligi amatorskiej w piłce siatkowej. Setbol Czernikowo zajął III miejsce w rozgrywkach, wygrywając w rundzie
rewanżowej 9 spotkań z rzędu. Skład zwycięskiego Setbola to: Grzegorz Grzywiński, Piotr Buczyński, Dariusz

Janiszewski, Waldemar Gutowski, Bartosz Duszyński, Tomasz Lewandowski, Jarosław Makowski, Dariusz
Chrobak, Piotr Chlebowski, Andrzej Kwiatkowski i Grzegorz Wasilewski.

DRUŻYNA NA MEDAL
Miło nam poinformować Państwa, iż drużyna WIPO-1 Cornets
Mazowsze wywalczyła brązowy medal na mistrzostwach Polski w tee
ballu (odmiana baseballu dla najmłodszych zawodników i
zawodniczek). Poniżej przedstawiamy Państwu relację „Gazety
Pomorskiej" z tej imprezy przygotowaną przez trenera Pana
Roberta Szwajkowskiego.
„ W pierwszym dniu WIPO1 zgodnie z przewidywaniami nie dało
rady ekipie z Kutna, przegrywając 3:17. Rywal pokazał klasę, ale i my
mieliśmy swoje małe sukcesy. Doskonale na. pozycji miotacza zagrał
Paweł Wnuczyński - komentuje trener Robert Szwajkowski. W drugim
spotkaniu dnia WIPOl bez problemów pokonało 19:3 bydgoską Bazę.
Bydgoszczanie zrobili postępy, nam zaś nie szło w pierwszej części.
Później poprawiliśmy się, zdobywając 15 w dwóch ostatnich odsłonachocenia trener.
W drugim dniu mazowszanie udanie zrewanżowali się Prośnie Chocz,
zwyciężając 13:7. To był mecz o półfinał. Po pierwszej zmianie był remis
3:3. Wtrzeciej zagraliśmy mocno na pałce zdobywając 8 punktów dodaje
szkoleniowiec. Półfinał z silnymi Dębami Osielsko nie miał większej
historii. Wynik 2:14 mówi wszystko. W drugim półfinale Kutno pokonało
Demony Miejską Górkę 12:3. Na mecz z Demonami o brązowy medal
przyszło wielu kibiców, którzy kibicowali gospodarzom. Nasi teeballiści
nie poddali się się jednak presji i po zaciętym początku (3:4, 5:4) w
końcówce nie zostawili rywalom złudzeń, wygrywając aż 14:4! Dęby w
finale wygrały z Kutnem 10:4. W Osielsku witano nas czerwonym
dywanem. W Mazowszu szampanem i eskortą z włączonymi klaksonami
samochodów- cieszy się Szwajkowski.
Skład WIPOl Cornets: Paweł Sadowski, Krystian Siekierski, Rafał
Czajkowski, Łukasz Duszyński, Paweł Wojciechowski, Paweł
Blonkowski, Robert Kempiński, Damian Kułakowski, Damian
Tecmer,
Paweł
Wnuczyński,
Bartosz
Wiśniewski."
Końcowa klasyfikacja Mistrzostw:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UKS DĘBY Osielsko
MSZS Kutno
UKS WIPOl COMETS Mazowsze
DEMONY Miejska Górka
PROSNĄ Chocz
SZÓSTKA Kędzierzyn-Koźle
BAZA Bydgoszcz
JELONKI Warszawa
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