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Złote gody
14 czerwca w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czernikowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń „Medalem za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”. Medale są przyznawane
parom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Na wniosek Wójta Gminy, po
spełnieniu wszystkich wymaganych przepisami procedur, Prezydent Bronisław Komorowski przyznał medale dla 15 par małżeńskich.
W zorganizowanym spotkaniu udział wzięło
10 par:
Halina i Gabriel Drzażdżewscy zam. Czer-

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
www.czernikowo.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: toruński
Wójt: Zdzisław Gawroński
Powierzchnia: 169,37 km2
Liczba sołectw: 17
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nikówko
Ewa i Eugeniusz Grzębscy zam. Czernikowo
Anna i Jan Górczyńscy zam. Czernikowo
Nadzieja i Janusz Kowalscy zam. Czernikowo
Zofia i Eugeniusz Laskowscy zam. Czernikowo
Wanda i Jan Przewięźlikowscy zam. Steklin
Stanisław Skowroński zam. Witowąż
Gabriela i Mieczysław Słupkowscy zam.
Czernikowo
Elżbieta i Kazimierz Waśniewscy zam. Czer-

nikowo
Józefa i Stanisław Zielscy zam. Czernikowo
Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Zdzisław Gawroński. W uroczystości udział wzięła
również Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Padlewska, która złożyła jubilatom serdeczne życzenia. Spotkanie odbyło się w miłej
atmosferze przy kawie i ciastku oraz symbolicznej lampce szampana. Życzymy jubilatom
długich lat życia w zdrowiu i spokoju, a także
powodzenia, radości i szczęścia.
M.O.
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Inwestycje gminne
Tak jak w latach poprzednich, tak
i w 2013 roku gmina Czernikowo z powodzeniem realizuje inwestycje na różnych
tematycznie płaszczyznach, wykorzystując przy tym dofinansowania z zewnątrz.
Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego przedsięwzięcie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie
o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na
potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem” zmierza ku końcowi. Całkowita
wartość tej inwestycji wynosi 2,67 mln zł.
W ramach zadania powstaje 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.
Zapoczątkowane zostały już prace w ramach „Przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie”,
której koszt całkowity wynieść ma 3,36 mln
zł. Część prac związana z termomoderni-

zacją placówki zostanie wsparta środkami
RPO WK-P w wysokości niemal 0,64 mln
zł. W zakresie objętym dofinansowaniem
w budynku Szkoły Podstawowej planuje się
montaż pieców na ekogroszek, grzejników
płytowych, ocieplenie sali gimnastycznej
na bazie płyt styropianowych, oklejenie
stropodachu styropapą z wykończeniem
i montażem nowej instalacji odgromowej. Pozostałe prace dotyczą dobudowy
trzykondygnacyjnego skrzydła budynku.
Już po raz czwarty gmina Czernikowo z powodzeniem wnioskowała o środki
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie „Rozwój
infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 101136C w m.
Makowiska, drogi gminnej nr 101107C
w m. Kijaszkowo oraz dróg gminnych nr
10164C i nr 101170C w m. Czernikowo
wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2047C, nr 2042C i nr
2044C”, którego całkowita wartość wynieść
ma 3,89 mln zł (z dofinansowaniem na poziomie 1,95 mln zł), znajduje się na etapie
postępowania przetargowego. Inwestycja
zakłada budowę trzech odcinków drogowych: drogi w Makowiskach, prowadzącej od zjazdu z drogi Osówka-Makowiska
w kierunku Kiełpin o łącznej długości ponad 1,15 km z wykonaniem zjazdów, poboczy, przepustów, montażem barier energochłonnych oraz oznakowaniem, drogi
w Kijaszkowie w kierunku stawów rybnych
o długości 0,845 km z wykonaniem chodnika, zjazdów, zatoki autobusowej, poboczy, przepustów rurowych nad zjazdami
oraz oznakowaniem i ustawieniem wiaty

autobusowej, a także ciągu komunikacyjnego ulicy Strumykowej w Czernikowie
o długości prawie 0,75 km z wykonaniem
chodników, zjazdów, poboczy, barier wygradzających, progu zwalniającego oraz
modernizacją oświetlenia i oznakowaniem.
Na etapie projektowym jest natomiast
infrastrukturalny projekt drogowy
w Ograszce, planowany do realizacji w ramach dawnego FOGR-u. Planowana wartość zadania to 0,5 mln zł przy szacunkowym wsparciu w kwocie ok. 0,12 mln zł.
W myśl Działania 321 „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW wsparta zostanie inwestycja
„Utworzenie targowiska stałego wraz
z parkingami w miejscowości Czernikowo”. Nowe targowisko powstanie
w miejscu obecnego targu warzywnego,
nieopodal dworca autobusowego. Całkowita wartość projektu to 0,58 mln zł,
a kwota wsparcia - ponad 0,33 mln zł.
Aktywność gminy jako wnioskodawcy
w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych jest bardzo wyraźna. Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskały już inwestycje
dotyczące przebudowy i zmian sposobu
użytkowania remiz OSP w Makowiskach,
Osówce i Witowężu oraz budowy świetlicy wiejskiej w Steklinie. Gdy te przedsięwzięcia zostaną zrealizowane, gminne
zaplecze lokalowe, uzupełnione przez świetlice w Steklinku i Czernikowie, Wiejski
Dom Kultury w Mazowszu oraz Centrum
Integracji Kulturalnej, będzie kompletne
i wyróżniające nas w skali ponadlokalnej.
P.P.

Wnioski w toku – wyposażamy świetlice
Po wybudowaniu obiektu użyteczności publicznej przez jednostkę samorządu naturalną
koleją rzeczy jest podjęcie starań o pozyskanie
wyposażenia. Wobec tego gmina Czernikowo
w odpowiedzi na ogłoszony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich konkurs
złożyła dwa wnioski, które merytorycznie zostały już zatwierdzone przez Lokalną Grupę
Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe i obecnie są przedmiotem weryfikacji formalnej ze strony Urzędu Marszałkowskiego.
Pierwszy z nich dotyczy wyposażenia
oddanej już do użytku świetlicy wiejskiej
w Czernikowie, na którą adaptowana została
w ubiegłym roku remiza OSP. W ramach pro-

jektu zakupione zostaną stoły i krzesła, regał,
szafy gospodarcze i świetlicowe, dwie witryny
chłodnicze, kuchnia gazowa i taboret gazowy
oraz zestaw obiadowo-kawowy dla 150 osób.
Całkowita wartość projektu to 33 899,72 zł,
a wnioskowana kwota pomocy – 22 048,60 zł,
co stanowi 80 % kosztów kwalifikowalnych.
Drugi wniosek dotyczy wyposażenia Centrum Integracji Kulturalnej, wobec którego
trwają właśnie czynności odbiorowe. Projekt
zakłada zakup stołów świetlicowych, krzeseł,
biurek komputerowych z krzesłami obrotowymi, szaf gospodarczych i świetlicowych, zestawu obiadowo-kawowego na sto osób oraz
sprzętu multimedialnego: telewizora, projek-

tora, zestawu nagłośnieniowego, kina domowego, dwóch mikrofonów i lustrzanki cyfrowej. Przedsięwzięcie warte jest 26 987,39 zł
z dofinansowaniem na poziomie 17 552,78 zł.
Odpowiednio wyposażony obiekt stanowić będzie kulturalne centrum gminy i pozwoli na organizację spotkań społeczności
lokalnej, szkoleń, warsztatów tematycznych,
przedstawień, inscenizacji, konferencji, meetingów okolicznościowych i akademii. Analogiczne możliwości zaoferuje czernikowska
świetlica, co sprawi, że warunki lokalowe w zakresie realizowania wszelkich inicjatyw będą
więcej niż zadowalające.
P.P.
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Przetarg na odpady rozstrzygnięty
W styczniu ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na
samorządy obowiązek przejęcia odpowiedzialności za odbiór odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości zamieszkałych. Do
tej pory to właściciele tych nieruchomości
decydowali o tym, która firma odbierała
śmieci, tak więc stawki za wywóz odpadów
były zróżnicowane w zależności od tego,
z kim podpisano umowę. Dziś wybór firmy
jest wyłącznym obowiązkiem gminy, nie będzie więc możliwe indywidualne zawieranie
umów na odbiór odpadów.
3 czerwca 2013 r. rozstrzygnięto przetarg
na realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie
gminy Czernikowo”, wyłaniając tym samym
firmę, która od 1 lipca będzie realizowała
zadania w tym zakresie. Do postępowania
przetargowego przystąpiło Przedsiębiorstwo Budowlano–Remontowo „GENTOR”
M. Tchorzewski, która pozytywnie przeszła
procedurę przetargową. 6 czerwca została
podpisana umowa z wykonawcą zawarta na
okres 9 miesięcy (do 31 marca 2014 r.).
Każdy mieszkaniec do 30 kwietnia
2013 r. miał obowiązek złożenia deklaracji
o liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość, bowiem od niej uzależniona jest
opłata i ilość dostarczonych pojemników
przez wykonawcę. Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny wynosi
10,00 zł. od osoby, natomiast odpadami niesegregowanymi - 15,00 zł. Celem nowelizacji dotychczasowej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach było dostosowanie przepisów do prawa unijnego, które
przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska. Ekologiczni zapłacą zatem o kilkadziesiąt procent mniej, co w perspektywie może
przynieść gospodarstwu domowemu nawet
kilkaset złotych oszczędności rocznie.
W przypadku nie złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z ustawą, wszczynane będą
postępowania administracyjne w sprawie
określenia, w drodze decyzji, wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawki obowiązującej – 15
zł/os. Ponadto brak zapłaty niesie ze sobą
konieczność wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika.
Opłata wnoszona przez mieszkańca na

rzecz gminy za odbiór i zagospodarowanie
odpadów ma charakter pieniężnej daniny
publicznej i nie jest zależna od ilości wytworzonych odpadów. W sprawach dotyczących
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W naszej gminie ustalono następujący
sposób gromadzenia odpadów:
a) przy wyborze selektywnej zbiorki odpadów
odpady zbierane będą do worków w kolorze:
• żółtym –  na odpady suche (papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe),
• białym – na szkło,
• zielonym – na bioodpady,
oraz dodatkowo do pojemnika na odpady
zmieszane np. na: zimny popiół, pampersy,
odpady higieniczne.
b) przy wyborze zmieszanej zbiórki odpadów gromadzą Państwo odpady w pojemnikach na odpady zmieszane.
Odpowiednie worki i pojemniki na
odpady komunalne zapewni nieodpłatnie
firma wywozowa, które dostarczone zostaną wraz z harmonogramem odbioru
odpadów. W dniu wyznaczonym w harmonogramie, właściciel nieruchomości zobowiązany będzie ustawić pojemniki i worki
do gromadzenia odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego
odpady. Niedostosowanie się do tych zasad
może skutkować pozostawieniem odpadów,
a reklamacje w takich przypadkach są bezzasadne. Nie zwalnia to też z obowiązku zapłaty. Podatek „śmieciowy” nie jest uzależniony
również od ilości wytwarzanych odpadów.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z obszarów nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo będzie
od 1 lipca wyglądała następująco:
• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odbierane będą co 3 tygodnie,
• papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło –
odbierane będą co 8 tygodni,
• bioodpady – od 01.05 do 30.09 – odbierane będą co 2 tygodnie.
Termin opłaty - określa się, że opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
uiszcza się kwartalnie bez wezwania, do
ostatniego dnia drugiego miesiąca każdego
kwartału, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, to jest w terminach:
• za I kwartał – do 28 lutego danego roku,

• za II kwartał – do 31 maja danego roku,
• za III kwartał – do 31 sierpnia danego roku,
• za IV kwartał – do 30 listopada danego
roku.
Termin wniesienia pierwszej opłaty,
upływa w dniu 31 sierpnia 2013 r. i obejmuje okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia
30 września 2013 r. Wpłat należy dokonywać
w kasie Urzędu Gminy Czernikowo – pok.
nr 20 lub na rachunek nr 96 9537 0000 0030
0520 2000 0033.
Najbardziej kontrowersyjnym tematem,
który dotyczy nowego systemu gospodarki
odpadami, był i jest temat wysokości opłaty
za odbiór odpadów komunalnych. W poszczególnych gminach stawki za odbiór
odpadów są różne, ze względu na koszty
funkcjonowania systemu obejmujące: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, częstotliwość odbioru odpadów oraz obsługę administracyjną tego systemu. Rodzaj zabudowy
nieruchomości w poszczególnych gminach
(zwarta/rozproszona) oraz odległość od wyznaczonych dla każdej gminy RIPOK mają
zasadnicze znaczenie w tym kontekście.
Gmina natomiast z pobranych opłat musi
pokryć wszystkie koszty funkcjonowania całego systemu.
W uproszczeniu, określenie kosztów
funkcjonowania systemu polega na oszacowaniu:
• kosztów odbioru odpadów,
• kosztów zagospodarowania odpadów
(w uproszczeniu kosztów opłat „na bramie”
w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych – RIPOK),
• koszty funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (tzw. PSZOK),
• koszty administracyjne (wymiaru, egzekucji, koordynacji, kontroli itp.),
Koszty odbioru odpadów, to wydatki
związane z zapewnieniem odbioru i transportu odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Koszty zagospodarowania odpadów,
to wydatki związane z ponoszeniem opłat za
przekazanie odpadów do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
w Toruniu, zajmującej się ich przetwarzaniem. Koszty funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (tzw. PSZOK)
obejmują utrzymanie infrastruktury oraz
obsługi miejsca, w których będzie można
przekazać odpady komunalne (oraz inne).
W naszej gminie taki punkt będzie działał
w Jackowie (obecne składowisko odpadów).
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Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostarczyć będzie
można odpady komunalne oraz te, których
nie można składować, w tym: zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony, świetlówki, puszki po
farbach i aerozolach, odpady z drobnych
prac remontowych - gruz, ziemia, cegła,
beton, drewno zmieszane impregnowane,
odpady wielkogabarytowe, odpady zielone
z pielęgnacji terenów zielonych, odpady
opakowaniowe. Na koszty funkcjonowania PSZOK znaczący wpływ mają również
koszty jego przygotowania i funkcjonowania, w tym przygotowanie terenu utwardzonego, oświetlonego i ogrodzonego, wyposażenie punktu w kontenery i pojemniki na
odpady – stosownie według przewidywanej
ilości odpadów, zapewnienie ochrony i obsługi punktu, koszt wynagrodzeń, koszty
amortyzacji, koszt mediów, koszt telekomunikacji, koszty usług obcych i inne.
Koszty administracyjne to wydatki
związane z utrzymaniem systemu zarządzania nad procesem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. Obejmują one
koszty wymiaru, poboru i egzekucji opłaty,
ale nie tylko. W kosztach tych zawarte są

również wydatki związane z kontrolą systemu, obsługą informatyczną, prawną, kosztamikorespondencji itp.
Jak już wspomnieliśmy powyżej na koszty funkcjonowania systemu bardzo duże
znaczenie ma również wpływ wyznaczone
(w Uchwale Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24
września 2012 r. w sprawie uchwalenia „Planu
gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą
na lata 2018-2023”) miejsce składowania odpadów, którym dla gminy Czernikowo jest
wyłącznie RIPOK w Toruniu. Dlatego też
określając stawkę opłaty za odbiór odpadów
komunalnych należało uwzględnić koszty
związane z odbiorem odpadów z każdej miejscowości wchodzącej w skład gminy Czernikowo i zagospodarowaniem ich w RIPOK
w Toruniu. Im bardziej oddalona gmina, czy
miejscowość od RIPOK, tym wyższe koszty
wywozu, głównie transportu.
Na koszty funkcjonowania systemu, dotyczące kosztów zagospodarowania odpadów,
wpływ ma również rozproszona zabudowa
nieruchomości - im bardziej rozproszona, tym
większe koszty odbioru odpadów komunalnych do mieszkańców.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (w związku z uchyleniem uchwały
w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie gminy Czernikowo niezamieszkałych
przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne) od 1 lipca 2013 r. będą mieli dowolność w wyborze firmy odbierającej od nich
odpady komunalne.
Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej, posiadających zezwolenie
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
na terenie gminy Czernikowo znajdą Państwo
na naszej stronie internetowej w zakładce „Wykazy” (BIP - Ochrona środowiska – Wykazy).
Z uwagi na różnorodną specyfikę wykonywanych działalności oraz różnice w ilościach
wytwarzanych odpadów przez poszczególne
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podjęto uchwalę o uchyleniu wcześniej
podjętych uregulowań w zakresie nieruchomości niezamieszkałych, dając tym samym
właścicielom tych punktów swobodę w wyborze odbiorcy odpadów komunalnych dostosowaną do potrzeb, częstotliwości i ilości wytwarzanych odpadów.

J.K., E.B.

Wójt z absolutorium
XXIII Sesja Rady Gminy Czernikowo
z 8 maja 2013 roku była niezwykle bogata
w liczbę podejmowanych uchwał i poruszanych tematów. Wśród nich było stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego gminy za rok
ubiegły – czyli udzielenie wójtowi Zdzisławowi Gawrońskiemu absolutorium.
Przedmiotowe głosowanie zostało
poprzedzone wystąpieniem wójta, który przedstawił radnym i zgromadzonym
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
gościom sprawozdanie z wykonania budżetu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Tadeusz Ziółkowski odczytał
pozytywne opinie dotyczące wykonania
budżetu gminy podjęte w uchwałach Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy. Absolutorium zostało udzielone przy dziesięciu
głosach „za” i jednym wstrzymującym.
W majowej sesji uczestniczył także asp. sztab. Marian Gajewski, zastępca Komendanta Komisariatu Policji
w Lubiczu, który przedstawił sprawozdanie z działalności policji na terenie
gminy, natomiast kierownik Gminne-

go Ośrodka Pomocy Społecznej Maria
Sztuka zrelacjonowała wykonaną pracę przez podległą jej komórkę. Radni
przystąpili ponadto do głosowania nad
uchwałami dotyczącymi zmian w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Uchwały nie wzbudziły większych
dyskusji i zapytań, ponieważ zostały
wcześniej pozytywnie zaopiniowane na
wspólnym posiedzeniu komisji Rady.
Budżet w ciągu 2012 roku wzrósł o 3
847 tys. zł, tj. o 10%. Dochody budżetowe
gminy wyniosły 35
527 tys. zł, a wydatki – 38 957 tys. zł.
Budżet Gminnego
Zakładu Komunalnego zamknął się
kwotą 2 618 tys.
zł. Był to kolejny
rok bardzo dużych
wydatków
inwestycyjnych,
które
stanowiły aż 34,6%
budżetu (12 799
tys. zł). Tak duży
udział finansowy

w tej materii możliwy był dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych (7,4 mln
zł – 57,8% wydatków majątkowych).
O dobrej pracy wójta i gminy świadczą
też niezależne rankingi. W klasyfikacji
samorządów „Rzeczpospolitej” gmina
zajęła 26 miejsce w kraju pod względem
pozyskiwania dofinansowań i 70 w rankingu ogólnym. W zestawieniu Dziennika-Gazety Prawnej „Perły Samorządu” 15
miejsce zajął wójt Zdzisław Gawroński.

P.P., H.K.
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„Najważniejsze jest uczciwe pełnienie funkcji radnego”
Rozmowa z Mirosławem Ziółkowskim, radnym gminy Czernikowo

„Dwa Słowa”: Jako radny reprezentuje Pan
okręg Steklinka – okręg posiadający wielu
kandydatów na lokalnych liderów, czego dowodem mogą być ostatnie wybory sołeckie.
Pan jednak konsekwentnie trwa przez kolejne
kadencje jako radny – co stanowi receptę do
przekonania do siebie wyborców?
Mirosław Ziółkowski: Myślę, że swoją pozycję w lokalnej społeczności zawdzięczam dużej
aktywności i zaangażowaniu w jej rozwój. Nie
liczę godzin poświęconych funkcjonowaniu
jednostki OSP, orkiestry dętej czy świetlicy,
w której wraz z druhami OSP staram się integrować mieszkańców okolicznych miejscowości, a także organizować czas wolny dla dzieci
i młodzieży.
„DS”: Czy w strukturach Rady Gminy łatwiej
jest funkcjonować mając wieloletnie doświadczenie i wynikający z niego odpowiedni status?
Czy „świeża krew” jest Radzie potrzebna?
M.Z.: Doświadczenie jest ważne dla od-

powiedzialnego pełnienia funkcji radnego.
Niezbędna jest znajomość funkcjonowania
poszczególnych dziedzin życia gminy, jej specyfiki oraz możliwości finansowych. Często
osobom z zewnątrz wiele spraw wydaje się
łatwych, napotykają one tymczasem długą
drogę związaną z procesem legislacyjnym
oraz przepisami prawa, które nie wchodzą w zakres kompetencji radnego czy wójta.
Moim zdaniem w Radzie wskazana jest obecność zarówno doświadczonych radnych, jak
i nowych członków. Najważniejsze jest jednak
uczciwe pełnienie powierzonej funkcji i rozumienie jej przesłania.
„DS”: Czy sposób funkcjonowania Rady
Gminy w obecnej kadencji pokrył się z Pana
przewidywaniami i oczekiwaniami?
M.Z.: Początek kadencji był pełen napięć
i emocji, w obecnej chwili współpraca radnych
układa się dobrze. Najważniejsze jest wspólne dążenie do porozumienia. Podejmowane

uchwały są dokładnie analizowane i rozpatrywane z uwzględnieniem wszystkich ważnych
aspektów.
„DS”: Jakie potrzeby mają mieszkańcy okręgu, który Pan reprezentuje? Do czego dąży Pan
dla swoich wyborców?
M.Z.: Mieszkańcy oczekują poprawy infrastruktury drogowej, co w poprzednich kadencjach udało się w znacznym stopniu zrealizować. Okręg przeze mnie reprezentowany staje
się coraz bardziej atrakcyjny dla mieszkańców
z zewnątrz, którzy nabywają tu działki rekreacyjne i siedliskowe. Dbam o wygląd i stan
świetlicy, która jest miejscem integracji naszej
społeczności. Popieram inicjatywy gminy dotyczące wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
„DS.”: Wiele wolnego czasu poświęca Pan na
działalność w strukturach OSP i Gminnej Orkiestry Dętej. Jak oceni Pan rozwój orkiestry
i jej obecny poziom?
M.Z.: Gminna Orkiestra Dęta, o powstanie której zabiegałem, działa już czwarty
rok i mimo, iż jej skład ulegał w tym czasie
zmianom, to jej poziom jest wysoki. Dzięki
przychylności władz gminnych orkiestra wyposażona została w mundury strażackie i instrumenty oraz wspierana jest finansowo i organizacyjnie. Ksiądz proboszcz zapewnił salki
do prób. Członkami orkiestry są uczniowie,
studenci oraz dorośli, co nadaje jej rodzinnego
charakteru. Można ją usłyszeć podczas uroczystości gminnych i kościelnych, występowała w zawodach strażackich w Bydgoszczy,
Toruniu, Licheniu, Wadowicach i Raciążku.
W tym miejscu chciałbym podziękować
wszystkim jej członkom za poświęcony czas
i zaangażowanie.
P.P.

Działamy dla dzieci i nie tylko…
W tym roku mija 9 lat od kiedy grupa ludzi chętnych do działań na rzecz innych założyła Parafialny Zespół Charytatywny. Jest
nas niewielu, jednak nasze akcje przykuwają
uwagę nie tylko mieszkańców gminy Czernikowo - jest o nas głośno także w powiecie czy
województwie. Pomagamy tym najbardziej
bezbronnym, czyli dzieciom, a to, co robimy,
wywołuje uśmiech i radość na ich twarzach, co
jest dla nas najważniejsze.
Oczywiście nie zamykamy się na potrzeby
osób dorosłych, dlatego 7 kwietnia już po raz
trzeci zorganizowaliśmy akcję poboru krwi.
Pomimo niedzielnego odpoczynku chętnych
podzielenia się tym, co mają najcenniejszego,

nie brakowało. Tym razem 42 osoby oddały
krew i jest to bardzo dobry wynik. Najbardziej
nas jednak cieszy to, że z każdą kolejną akcją
pojawiają się nowi krwiodawcy, którzy chwalą
tego typu inicjatywę tu na miejscu.
2 czerwca kolejny raz zorganizowaliśmy
parafialny „Dzień Dziecka”. Zabawa urozmaicana była wieloma konkursami dla dzieci, ale
również dla całych rodzin. Członkowie Zespołu rozdawali najmłodszym mieszkańcom naszej parafii soki, chrupki, ciastka oraz talony na
popcorn, watę cukrową, zapiekanki czy lody.
Tego dnia pogoda oraz humory dopisywały
nam przez całą imprezę. W tym miejscu należy podkreślić, że środki na działalność zdoby-

wamy od ludzi dobrej woli, których nie brakuje w naszej parafii a którym bardzo serdecznie
dziękujemy!
R.R.
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Swoją bezinteresownością i ochotniczym
zaangażowaniem członkowie jednostek OSP
na dzień świąteczny zasługują bezwzględnie. 5
maja 2013 roku na placu przy Kościele Parafialnym pw. św. Bartłomieja w Czernikowie odbyły
się uroczyste obchody Dnia św. Floriana. Stra-

żackie święto było okazją do wręczenia medali
i odznaczeń.
Zloty medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
otrzymali druhowie: Zdzisław Gawroński,
Adam Malinowski, Józef Rogalski, Gabriel
Wierzbicki, Adam Gołębiewski, Henryk Mikołajczyk i Ryszard Błaszkiewicz. Srebrnymi
medalami udekorowano Zygmunta Ćwiklińskiego i Andrzeja Błaszkiewicza, natomiast brązowe wręczono Radosławowi Błaszkiewiczowi,
Arkadiuszowi Bojarskiemu, Markowi Sitkowi,
Pawłowi Zagajewskiemu i Stanisławowi Rogalskiemu. Odznaki „Wzorowy Strażak” zostały
przypięte do piersi druhów i druhen: Sebastiana Gołębiewskiego, Piotra Kalinowskiego,
Natalii Kwiatkowskiej, Angeliki Marchlewskiej,

Sławomira Markowskiego, Marty Maślewskiej,
Patrycji Paradowskiej, Szczepana Solawy, Karola Szczęsnego, Zbigniewa Wiśniewskiego, Mirosławy Zglińskiej i Kingi Jabłońskiej.
W uroczystości wzięli udział: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej w Toruniu druh Zdzisław Dąbrowski,
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu bryg. Sławomir Kamiński, opiekun gminy
Czernikowo z ramienia PSP st. kpt. Dariusz
Fabisiak, Przewodnicząca Rady Gminy Czernikowo Jadwiga Padlewska oraz ksiądz proboszcz
Piotr Siołkowski, który celebrował rozpoczynającą obchody mszę świętą.
P.P.

Kolejne informacje o aktywności mieszkańców Makowisk i Kiełpin
dowodem na to, iż „Razem łatwiej”
Zumba – kondycja i sylwetka
Wiosna sprzyja poprawie kondycji - stowarzyszenie zorganizowało więc zajęcia zumby,
które odbywają się dwa razy w tygodniu. Ilość
chętnych - także mieszkańców Czernikowa przerosła oczekiwania organizatorów.
Panowie Paniom
Członkowie stowarzyszenia „Razem łatwiej” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej spotkali się w szkole z okazji Dnia Kobiet. Życzenia,
wspólne śpiewy oraz żarty były okazją do integracji obu organizacji, a także okazją kolejnego
spotkania pokoleń. W organizacji święta Pań
pomagali także sołtysi Makowisk i Kiełpin oraz
starosta toruński.
Niespotykany Dzień Strażaka
Corocznie 4 maja odbywają się obchody
Dnia Strażaka. Po raz pierwszy w Makowiskach
uroczystość miała szczególny charakter. Oprócz
mszy świętej odprawionej w intencji wszystkich
strażaków i ich rodzin zasłużeni druhowie
i sympatycy otrzymali medale i odznaczenia państwowe i resortowe. W uroczystości

wzięli udział wójt gminy Czernikowo – Pan
Zdzisław Gawroński oraz starosta toruński – Pan Mirosław Graczyk. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie w miejscowej szkole.
Nie tylko wspólnie świętujemy….
Działalność stowarzyszenia oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowiskach nie skupia
się wyłącznie na organizowaniu spotkań i festynów. Wspólnie z proboszczem Andrzejem
Minko porządkowaliśmy miejscowy cmentarz
ewangelicki, który jesienią ubiegłego roku stał
się własnością naszej parafii. Wszyscy pracowali z niezwykłym zapałem.
Poeci są wśród nas - my też piszemy wiersze
Wieczór autorski z Panem Dariuszem
Chrobakiem, uznanym poetą w regionie, był
okazją nie tylko do zapoznania się z jego twórczością, ale także do zaprezentowania lokalnych
twórców – Pani Heleny Ostrowskiej oraz Pana
Józefa Detmera.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i dostarczyło zebranym niezapomnianych wrażeń artystycznych. Obecność Pani

Zofii Chrobak (byłej nauczycielki naszej szkoły)
poprzez recytacje wierszy z lat szkolnych pozwoliła nam wrócić do młodości.
Śmiech odmładza
Zorganizowany wyjazd na występ kabaretu
„Pod Wyrwigroszem” oderwał nas od codziennych obowiązków i dostarczył dużej porcji
śmiechu. Mamy nadzieję, że także nas odmłodził.
Pielgrzymka do Lichenia
Dzięki inicjatywie miejscowej straży pożarnej, przy wsparciu stowarzyszenia „Razem łatwiej”, mogliśmy przeżyć niepowtarzalne chwile
podczas wyjazdu do bazyliki w Licheniu. Modlitwa oraz uczestnictwo we mszy świętej, celebrowanej przez naszego proboszcza, dostarczyły
głębokich wzruszeń i przeżyć religijnych. Pielgrzymka wyludniła nasze miejscowości. Trzy
autokary nie pomieściły wszystkich chętnych.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony
www.razemlatwiej.org.pl.

Zarząd Stowarzyszenia
„Razem łatwiej”
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D

rużyna Odyseuszek z Czernikowa na finałach
światowych w USA

W dniach od 23 maja do 2 czerwca
drużyna Odyseuszek w składzie: Alicja
Grzywińska, Julia Pospiech, Weronika Paul,
Karolina Strychalska, Marta Masalska,
Daria Grodzińska, Bernadeta Marchlewska
wraz z trenerkami Dorotą Pucińską i Beatą
Siekierską oraz tłumaczem Agatą Górecką
brała udział w Finale Światowym Konkursu
Odysei Umysłu w amerykańskim Michigan.
Drużyna w ogólnej klasyfikacji zajęła 14
miejsce spośród 64 drużyn z całego świata
w swojej kategorii wiekowej i Problemie.
Natomiast w rozwiązywanych na miejscu
Problemach
Spontanicznych
uzyskała
najwyższy wynik, potwierdzając tym samym
swoją kreatywność i nieszablonowy sposób
myślenia. Udział w konkursie w Michigan
był zwieńczeniem całorocznej ciężkiej
pracy drużyny i trenerów. Niezapomnianym
wydarzeniem była z pewnością uroczysta
Ceremonia Zamknięcia Finałów na
stadionie Spartan, do którego wszystkie
polskie drużyny dotarły wspólnie w białoczerwonej paradzie. Pobyt na kampusie to
również możliwość spotykania i poznawania
młodzieży z odległych zakątków świata,
m.in. z Australii, Francji, Meksyku, Chin,
Argentyny, ale i również naszych sąsiadów
- Rosjan czy Słowaków. „Dobrym duchem”
w czasie pobytu na konkursie była Drużna
Kumpelska z Geneseo Central School. Służyli
oni radą, a nade wszystko włączali się do
zabaw i gier przed akademikami i zarazili
„pinsomanią” - wszyscy zaczęli zbierać lub
wymieniać niewielkie metalowe znaczki
przygotowywane przez delegacje krajów
biorących udział w konkursie.
Oprócz przygody związanej z pobytem
na kampusie Uniwersytetu Michigan,
uczestnicy wyjazdu mieli również możliwość
zamieszkania przez tydzień u amerykańskich
rodzin w Houston, związanych oczywiście
z programem Odysei Umysłu, w ramach
programu Homestay. Podróż autokarem
z Lansing do Houston trwała całą dobę!

Czas minął na bacznym obserwowaniu
przemijających przez szybę krajobrazów
stanów: Indiana, Illinois, Missouri, Arkansas
i Teksasu. W Houston dziewczęta z drużyny
i opiekunowie odwiedzili Spring Oaks
Middle School. Od uczniów jednej z klas
wszyscy otrzymali koszulki z logiem szkoły.
Miłą niespodzianką była również wizyta
w klasie na lekcji historii oraz posiłek na
szkolnej stołówce, jakże innej niż nasza.
Ponadto Odyseuszki zwiedziły Muzeum
Nauk Przyrodniczych, w którym znajdują
się rekonstrukcje zwierząt prehistorycznych,
zbiory minerałów i skamieniałości oraz
biżuterii z cennymi kamieniami. Niesamowite
wrażenie zrobiło też centrum Houston. Kilka
godzin przeznaczono na twórczą zabawę
w ośrodku, który przypomina warszawskie
Centrum Nauki Kopernik, tyle, że ten
przygotowany jest dla jeszcze młodszych
małych naukowców. W Narodowej Agencji
Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA
drużyna uczestniczyła w lunchu z astronautą
Michaelem McCulleyem. Wieczorem jedna
z amerykańskich rodzina zabrała wszystkich
na mecz baseballowy. Była to świetna
okazja poznać ich narodowy sport i stać

się na chwilę kibicem drużyny Skeeters.
Wspaniałych wrażeń dostarczył również
wyjazd do miasteczka Galveston nad Zatoką
Meksykańską, którego uliczki, domy, sklepy
wyglądały jak wyjęte z filmu.
Pobyt w Houston był niesamowitą
okazja, by poznać kulturę, obyczaje, kuchnię
i codzienne życie Amerykanów. Rodziny,
które gościły naszą delegację, były niebywale
gościnne, otwarte i życzliwe. Mimo braków
językowych dziewczyny szybko nawiązały
kontakt z dziećmi gospodarzy. Wszyscy
bardzo chętnie słuchali opowieści o naszych
zwyczajach i kulturze, np. w czasie wieczoru
polskiego, kiedy to Odyseuszki przygotowały
polskie potrawy. Amerykanie doskonale
również orientowali się w tym, gdzie jest
Czernikowo izaglądalinastronęnaszejgminy.
Cała podróż obfitowała w niezapomniane
i fascynujące wrażenia, które zostawią
po sobie wiele wspaniałych wspomnień.
To wszystko było możliwe dzięki
ofiarności wielu ludzi, naszych sponsorów,
którym
serdecznie dziękujemy. Znów
pozwoliliście nam marzyć, myśleć i tworzyć.

23 maja o godzinie 9:00 w „zerówce” Szkoły
Podstawowej w Osówce odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Mamy i Taty. Wychowawczyni
i jej asystentki wspólnie przygotowały dzieci do
przedstawienia. Na uroczystości, oprócz rodziców, obecny był Pan Dyrektor. Dzieci ubrane
w galowy strój śpiewały piosenki, recytowały
wierszyki i tańczyły. Na koniec wystąpienia
złożyły rodzicom życzenia i rozdały własno-

ręcznie zrobione prezenty i laurki. Wszyscy
goście byli zachwyceni i pełni podziwu, a rodzice dodatkowo dumni ze swoich dzieci.
Wielu mamom popłynęły łzy po policzkach.
Po przedstawieniu wszyscy udali się na poczęstunek, na którym podano różne słodkości
i napoje. Zarówno dla rodziców i ich dzieci ten dzień pozostanie na długo w pamięci.

Beata Siekierska, Dorota Pucińska

Dla rodziców w Osówce

Ewa Brochocka
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Plenery malarskie

Tradycyjnie od kilku lat, z małą przerwą,
w Czernikowie organizowane są dobrzyńskie
plenery malarskie. Pierwszy odbył się w 2006
lub 2007 roku z ramienia Stowarzyszenia
Gmin Ziemi Dobrzyńskiej jako projekt grantowy Starosty Toruńskiego, następne też były
grantami starostwa lub jako działanie własne
były organizowane przez SP w Czernikowie ze
Stowarzyszeniem Czyż-nie z udziałem Urzędu
Gminy w Czernikowie. Każdemu plenerowi
towarzyszy wystawa przedplenerowa artystów
dobrzyńskich lub kujawskich oraz wystawa
plenerowa uczestników warsztatów i działań.
Przy okazji plenerów malowaliśmy i rysowaliśmy kościół w Czernikowie i plebanię, szkoły,
kościół w Mazowszu, w Makowiskach, Poniatówki, chaty poolęderskie we Włęczu, nad-

wiślańskie krajobrazy z widokiem na Nieszawę, dworek-pałacyk w Steklinie oraz dworki
w Steklinku, Łążynie, Obrowie.
Mogliśmy dzięki plenerom gościć już
różnych znanych artystów ziemi dobrzyńskiej – Jolantę Zaniewską ze Skępego, Michała Pajora z Dobrzynia nad Wisłą, Stanisława
Głowackiego, Krzysztofa Wiśniewskiego, Dariusza Gulcza i Katarzynę Grabowską z Lipna oraz artystów z zaprzyjaźnionych Kujaw (Nową Grupę Kujawską z Agnieszką
Podlasińską oraz artystów niezrzeszonych:
Marię Sidor z Włocławka, Krystynę Walecką, Jerzego Jabczyńskiego, i Magdalenę
Bezat-Majerankowską), a także młodych
artystów z liceum plastycznego w Bydgoszczy - Martę Grzywińską z Czernikowa, Do-

rotę Ścisłą z Aleksandrowa Kujawskiego…
Tegoroczny plener był połączony z projektem „Sianokosy na wsi z Czyż-nie”, czyli
z pokazem sianokosów i wystawą pokonkursową o sianokosach i żniwach. Odbył się pokaz
koszenia, grabienia i układania w kopki siana,
klepania kosy na babce, ostrzenia strychołkami, żęcia sierpami, występy tańców ludowych
zespołu „Mali czernihowianie” i piosenek zespołu „Radość”, „Jutrzenka”, duetu z SP Czernikowo, oraz wspólne śpiewanie „W poniedziałek rano….”. A potem były podsumowania
konkursów, wystawy artystów i uczniów do
obejrzenia i poczęstunek po sianokosach
w tradycyjnych naczyniach i koszach.

D. Chrobak

Teatralnie z „4-5-6”

W kinie Nawojka 10 maja 2013 r. odbył się
XVIII Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Laur Wiosny”.
Osiem zespołów teatralnych zaprezentowało swoje umiejętności
aktorskie na scenie. Jury (w składzie Teresa Paprota – pedagog
i instruktor amatorskiego ruchu
teatralnego, inicjatorka i realizatorka wielu wydarzeń kulturalnych; Arkadiusz Bejger – Dyrektor MCK w Lipnie, absolwent
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy; Marcin Jaworski - aktor
amatorskiego teatru Dworzec
Główny i teatrów społecznych,
kabareciarz, fotograf i redaktor
informacyjnego portalu internetowego), przyznało II miejsce Teatrowi „4-5-6” ze SP Czernikowo
za przedstawienie “Król Maciuś I - obrady”.
Na pierwszy etap XVIII Wojewódzkiego
Forum Teatrów Szkolnych Kurtyna w Byd-

goszczy nadesłano 25 prezentacji teatralnych.
Do ścisłego finału zakwalifikowano ich 11

(oraz 2 prezentacje „Teatru jednego aktora”).
Szkoły podstawowe oraz gimnazja prezentowały się w Teatrze Polskim, gdzie oceniało ich

jury w składzie Paweł Gilewski - aktor Teatru
Polskiego w Bydgoszczy, Agnieszka Bień - instruktor teatralny, Anna Jastrzębska - absolwentka Młodzieżowego
Teatru KANT. Prezentacjom towarzyszyło forum dyskusyjne, podczas którego zarówno instruktorzy
prowadzący zespoły, jak i młodzi
aktorzy mogli porozmawiać na temat obejrzanych spektakli, podzielić się doświadczeniami. Kurtyna
zakończyła się uroczystą galą podczas, której wręczono nagrody i wyróżnienia. Teatr „4-5-6” za przedstawienie „Król Maciuś I - obrady”
zajął III miejsce – oraz po raz kolejny otrzymał Nagrodę Publiczności.

M. Popławska
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Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej

Akademia e-Seniora UPC
Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie włączyła się do projektu Akademia e-Seniora UPC, którego celem było zwiększanie
umiejętności osób starszych w zakresie obsługi
komputera i zachęcanie seniorów do korzystania z internetu. Zajęcia prowadziły Magdalena
Seweryn z Gminnej Biblioteki Publicznej i Joanna Błaszkiewicz z Gminnego Centrum Informacji.
Już po pierwszych zajęciach można było
zaobserwować, że świat komputera i internetu przynosi im dużo satysfakcji i radości i jest
okazją do zdobywania kolejnych doświadczeń.
Seniorzy najchętniej korzystali ze stron kulinarnych, stron związanych z rozrywką i wiadomościami ze świata.
Cykl spotkań
z Magdaleną Gogulską-Dębską
Pracownica Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu podczas
pogadanek z dziećmi o ograniczeniach osób
niepełnosprawnych i sposobach radzenia sobie
z nimi w codziennym życiu pokazywała książkę

napisaną alfabetem Braille’a, książkę mówioną
w formie kasety i płyt. Wiele emocji dostarczyło
powitanie i pożegnanie w języku migowym.
Poranek poetycki
z Aleksandrą Bacińską
19 marca gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie była Aleksandra Bacińska - poetka z Wąbrzeźna, autorka tekstów
piosenek śpiewanych między innymi przez S.
Krajewskiego, M. Rodowicz, M. Bajora. Przedsięwzięcie dostarczyło wielu twórczych wrażeń.
Spotkanie umiliła śpiewana przez uczennicę SP
z Czernikowa piosenka z tekstem gościa.
Spotkanie autorskie
z Grzegorzem Kasdepke
6 maja w bibliotece w Osówce gościł Grzegorz Kasdepke - autor wielu bestsellerowych
książek dla dzieci i młodzieży, w latach 19952000 redaktor naczelny magazynu dla dzieci
„Świerszczyk”. Spotkanie autora z dziećmi ze
Szkoły Podstawowej w Osówce i gościnnie
ze szkół z Makowisk i Steklina sprawiło wiele
radości, wesołym dyskusjom nie było końca,
każdy z uczestników mógł otrzymać autograf

i kupić książkę twórcy.
„Tydzień z Internetem 2013”
Gminna Biblioteka Publiczna po raz kolejny wzięła udział w akcji „Tydzień z Internetem
2013”. Wykorzystywano scenariusz „Poradnia
Zdrowia”, gdzie uczestnicy odkryli różnorodne
możliwości Internetu.
Tworzenie katalogu
internetowego Mak +
Od kwietnia br. w bibliotece powstaje katalog internetowy Mak+, dzięki któremu skatalogowane pozycje można już przeglądać poprzez
link umieszczony w zakładce Biblioteka Publiczna na stronie Urzędu Gminy Czernikowo.
„Moja mała ojczyzna”
7 maja odbyła się XIII edycja Gminnego
Konkursu z cyklu „Moja mała ojczyzna. Piękno naszej małej ojczyzny – walory turystyczne
gminy Czernikowo”. W kategorii gimnazjum
I miejsce zajęła Karolina Majda, uczennica kl.
I, a w kategorii szkól podstawowych - Kamil
Oswald ze Steklina.
M.S.
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Sukcesy SP im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie
Sukcesy uczniów SP Czernikowo
w szachach i warcabach:

Mistrzostwa Torunia Szkół Podstawowych
w Warcaby Klasyczne „Copernicus SP 2012”:
II miejsce drużynowo: Kamil Malinowski,
Mateusz Radzikowski, Janusz Szyplik; III miejsce indywidualnie: Kamil Malinowski.
Powiatowy Turniej Szachowy w Chełmży:
I miejsce drużynowo: Wiktoria Sivickis, Tomasz Popławski, Miłosz Jaranowski, Wiktor
Bielski; I miejsce indywidualnie: Wiktoria Sivickis, II miejsce indywidualnie: Tomasz Popławski;
Turniej Szachowy w kategorii dziewcząt do lat
12 „Szachowe Powitanie Wiosny” w Kowalewie Pomorskim: III miejsce: Wiktoria Sivickis;
Otwarty Turniej Szachowy „Grand Prix” Torunia w szachach szybkich: I miejsce w grupie
do lat 12: Wiktoria Sivickis;
Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szkół Podstawowych w Warcaby
Klasyczne 2013: IV miejsce indywidualnie:
Kamil Malinowski; III miejsce drużynowo:
Zuzanna Sijka, Kamil Malinowski, Wiktor
Bielski, Krystian Jasiński;
Euro-warcaby - Toruń 2013 w pionie szkół
podstawowych: I miejsce: Kamil Malinowski,
IV miejsce: Wiktor Bielski . W finale całego
turnieju I miejsce - Kamil Malinowski;
Grand Prix o Puchar Wójta Czernikowo:

Szachy: II miejsce - Wiktoria Sivickis, III miejsce - Tomasz Popławski;
Warcaby: I miejsce - Kamil Malinowski, II
miejsce - Oskar Bielski, III miejsce - Wiktor
Bielski.
Sukcesy uczniów SP Czernikowo
w rozgrywkach sportowych:

Chłopcy: I miejsce w powiecie w trójboju lekkoatletycznym, II miejsce w powiecie
w czwórboju lekkoatletycznym, II miejsce
w powiecie w piłce halowej.
Dziewczęta: III miejsce w powiecie w piłce
halowej, III miejsce w powiecie w mini koszykówce.
Średnia sprawdzianu kompetencji klas szóstych: 25,38 (średnia ogólnopolska: 24,08).
Laureat konkursu przedmiotowego z przyrody - Jan Kwiatkowski, finalista konkursu
przedmiotowego.
W konkursie matematycznym - udział w etapie rejonowym Adriana Zatorskiego, dobry
wynik w Lidze Zadaniowej - II lokata Julii Wasilewskiej.
Kangur Matematyczny: wyników II stopnia
(nagroda i dyplom): Rumińska Roksana, Lipiński Kacper, Sivickis Wiktoria, Zatorski Adrian, Kwiatkowski Jan.
Muzyka: Zespól Pikolo - nagroda w Ogólnopolskim i udział w 34. Międzynarodowym

Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie; I miejsce w Woj. Konkursie „Scena Poezji i Piosenki” w Toruniu; wyróżnienie w XII Powiatowym Festiwalu Piosenki „Śpiewajmy Razem”
w Chełmży; Ewelina Florczak - I miejsce, Katarzyna Popławska - wyróżnienie w Woj. Konkursie „Scena Poezji i Piosenki” w Toruniu;
Klaudia Pokorzyńska- III miejsce w Powiatowym Festiwalu Piosenki „Śpiewajmy Razem”
w Chełmży.
W konkursie historycznym - I miejsce Adriana Zatorskiego, udział w finale Nikoli Pietruszewskiej z pomocą T. Kasińskiego i K.
Popławskiej.
Finalista wojewódzkiego konkursu historycznego w Bydgoszczy Adrian Zatorski.
W konkursie powiatowym Klejnoty Powiatu
Toruńskiego – IV miejsce (Zatorski, Kwiatkowski i Woźniczka).
Teatr 4-5-6 - II miejsce na przeglądzie teatrów
w Lipnie „O laur wiosny”; nagroda publiczności i III miejsce na wojewódzkim forum
teatrów szkolnych KURTYNA w Bydgoszczy.
W regionalnych konkursach recytatorskich
„Dobrze Ziemio” i „Znów Wędrujemy Ciepłym Krajem” nagrody otrzymali: Z. Gałczyńska, K. Korzeniewska, M. Pokorzyński, N.
Pietruszewska, A. Zatorski.

M.P.

Pikolo w Międzynarodowym Konkursie Piosenki Konin 2013
Zespół Wokalny Pikolo ze Szkoły Podstawowej w Czernikowie w składzie: Klaudia Pokorzyńska, Martyna Janiszewska, Katarzyna
Popławska, Ewelina Florczak i Klaudia Korzeniewska wystąpił z powodzeniem w Ogólnopolskich Eliminacjach Dzieci Śpiewających
Konin 2013. Prezentując piosenkę „Romance
a la France” zakwalifikował się do 34. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki
i Tańca w Koninie. Opiekunem zespołu jest
Pani Małgorzata Janiszewska.
Nominację wręczyła dyrektor Konińskiego
Domu Kultury Elżbieta Miętkiewska-Markiewicz. Jury: „Jesteśmy pozytywnie zszokowani
najmłodszymi piosenkarzami. Instruktorzy
wykonują nad nimi dużo mądrej pracy, nie wyobrażamy sobie i jednocześnie nie możemy się
doczekać, co to będzie, kiedy oni dojrzeją, dorosną. Prowadzenie tych dzieci jest doskonałe, pedagodzy wykorzystują ich naturalne warunki,
sposób bycia, zdolności. Dzięki temu nie oglądaliśmy i nie słuchaliśmy małych artystów wystę-

pujących wbrew swoim predyspozycjom. Kilka
lat temu tego nie było. Aktualnie grupy wokalne
są przygotowane do występu na profesjonalnej
scenie pod względem aktorskim, techniki wokalnej, choreografii”. Uczennice uczestniczyły

w finale, w dniach 5-9 czerwca, w pięknych
strojach, znalazły się w swojej kategorii wśród
9 najlepszych zespołów.

D. Janiszewski
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Wiosną w Mazowszu…
nia, pasowaniem na rycerza, zakuwaniem
w dyby, pojedynkami, próbami siły z ciężkim mieczem. A wszystko to z udziałem
uczniów - śmiałków. Każdy z bliska mógł
przyjrzeć się narzędziom tortur, dotknąć
i przymierzyć elementy rycerskiego stroju.
A to teatr właśnie…

Ginące zawody
- spotkanie z Garncarzem
Ciekawe zajęcia z cyklu „Ginące zawody”
przeprowadzili dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mazowszu Państwo Porazińscy,
właściciele jedynego w województwie kujawsko-pomorskim tradycyjnego warsztatu garncarskiego. Zobaczyć z bliska, jak lepi się dzban,
dotknąć, powąchać prawdziwą garncarską
glinę i jeszcze w niej popracować - to coś, co
chyba każdemu się spodobało. A przy okazji
można było posłuchać o zawodzie, którego ze
świeczką szukać...
Rycerskie zwyczaje
Podróż w czasie do wieków, kiedy do karoc zaprzęgano konie, kiedy zbrojni rycerze
z mieczami w rękach nie szczędzili wysiłku,
by bronić honoru i ojczyzny, kiedy kobiety
chadzały w pięknych sukniach - to fantastyczna, żywa lekcja historii, na którą w marcu
zaprosili naszych uczniów członkowie grupy
„Rekonstrukto”. Interesujące opowieści o życiu i kulturze średniowiecza przeplatane były
pokazem rycerskiego ekwipunku i uzbroje-

21 marca – pierwszego dnia wiosny - od
samego rana wszyscy uczniowie byli podekscytowani i zaciekawieni tym, jakie inscenizacje przygotowały poszczególne klasy. VII
Szkolny Dzień Teatru rozpoczęły dzieci z klasy
pierwszej, przedstawieniem pt. „Witaj wiosno!”. Potem kolejno oklaskiwano klasę drugą
za inscenizację pt. „A to teatr właśnie”, klasę
trzecią za baśń pt. „Księżniczka na ziarnku
grochu”, klasę czwartą za „Królewnę Śnieżkę
i krasnoludki”, klasę piątą - za widowisko pt.
„Królewicz szuka żony” i klasę szóstą, która
przygotowała współczesną sztukę pt. „Poczekalnia”. Niezwykle różnorodne stroje, dekoracje i dobrze zagrane role, wcale nie ułatwiały
jurorom zadania. Ostatecznie w kategorii klas
I -III zwyciężyła klasa druga, drugie miejsce
przypadło klasie trzeciej, a pierwszaczki zajęły miejsce trzecie.  Wśród klas IV - VI - najwięcej punktów zebrała klasa piąta, drugie
miejsce zajęli aktorzy z klasy czwartej, a trzecie - klasa szósta. Swoje wyróżnienia przyznała także publiczność - zwycięzcy to klasa
trzecia i szósta. Dyrektor szkoły przyznała
dwa wyróżnienia za kreacje aktorskie: Oli
Kuźmińskiej i Jakubowi Michałkiewiczowi.
Miłym dodatkiem do przedstawień były
nagrody, dyplomy, słodycze, a ponieważ Wielkanoc była tuż, tuż - wszyscy uczniowie zostali obdarowani wielkanocnymi pisankami.
Czy warto bawić się w szkolny teatr? Warto!
To fantastyczny sposób na powitanie wiosny,
na rozwijanie zainteresowań i talentów. Dziękujemy Paniom Bibliotekarkom - Marii Podgórskiej, Agnieszce Romanowskiej i Donacie
Luberackiej za przyjęcie zaproszenia i udział
w szkolnej zabawie, a także rodzicom uczniów

za liczne przybycie i ogromne zaangażowanie
w przygotowania do inscenizacji klasowych.
„Nie dajcie pogrzebać prawdy...”
– 73. Rocznica Zbrodni Katyńskiej
„I tylko pamięć została po tej katyńskiej
nocy... Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy...”. Mszą św. rozpoczęła się
szkolna uroczystość upamiętniająca 73. rocznicę zbrodni na polskich oficerach w Katyniu,
Charkowie i innych miejscach za wschodnią granicą. Wśród gości powitaliśmy Wójta
Gminy Czernikowo, krewnych ofiar – członków Toruńskiej Rodziny Katyńskiej. Złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy przed pamiątkowymi tabliczkami Dębów Pamięci oraz montaż
słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów jak
co roku wzruszały, uruchamiały wspomnienia
i refleksje.
Majowe Święta
Święto Pracy, Dzień Flagi, Dzień Polonii
i Polaków za Granicą, Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, rocznica akcesji Polski do
Unii Europejskiej - to ważne symbole naszej
narodowej tożsamości. Wierszem i piosenką
uczniowie podkreślili wagę tych dni, wcielając
się w różnorodne role, a także przypominając
o wywieszaniu biało-czerwonych i europejskich flag.
Kochamy Mamy!
Najpiękniejsze, słoneczne życzenia złożyły
swoim Mamom dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I – III, razem z piosenkami, wierszami, tańcami i własnoręcznie wykonanymi
upominkami. Po występach wszyscy z apetytem zajadali na świeżym powietrzu pieczone
kiełbaski.
Święto Dzieci
Już w środę, 29 maja, uczniowie świętowali
Dzień Dziecka. Razem z najlepszymi życzeniami, prezenty (słodycze i niespodzianki)
przygotowała dla wszystkich Rada Rodziców.
Były też lody, napoje, no i dyskoteka.
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Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół im. M. Kopernika
w Czernikowie w roku szkolnym 2012/2013
Osiągnięcia muzyczne:
1. XI Festiwal Piosenki „Świecie Nasz”
w Chełmży – I miejsce Alicja Tarnowska,
III miejsce Karolina Markowska, wyróżnienie dla Zespołu Wokalnego;
2. IX Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” w Zamku Bierzgłowskim: Alicja Tarnowska, Aldona Tarnowska, Aleksandra Pryl – I miejsce w kategorii
13-15 lat (Puchar Wójta Gminy Łubianka,
Nagroda Marszałka – wyjazd do Brukseli);
3. Powiatowy Festiwal „Śpiewajmy Razem”
w Chełmży – I miejsce A. Pryl, II miejsce
Aldona Tarnowska, III miejsce K. Markowska, wyróżnienie dla Zespołu Wokalnego,
a Nagrodę Burmistrza Miasta Chełmży
otrzymała Alicja Tarnowska;
4. Wojewódzki Konkurs „Szkolna Scena
Piosenki i Poezji” w Toruniu –
I miejsce Zespół Wokalny (A. i A. Tarnowskie, K. Markowska, A. Pryl), II miejsce A.
Pryl, III miejsce Alicja Tarnowska;
5. Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Kowalewie Pomorskim – I miejsce Zespół Wokalny, Grand
Prix Festiwalu dla Alicji Tarnowskiej, wyróżnienie dla K. Markowskiej;
6. Wojewódzki Festiwal Poezji Śpiewanej
Czesława Miłosza w Nowej Wsi –
III miejsce Zespół Wokalny.
Osiągnięcia plastyczne
Powiatowy Konkurs „Zapobiegajmy pożarom” w Toruniu – I miejsce Aleksandra
Przewięźlikowska, II miejsce Paula Celmer,
III miejsce Sandra Ciesielska, IV miejsce Karolina Majda, V miejsce Paulina Zalewska.
Osiągnięcia sportowe
1. III miejsce – Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego – Sztafetowe Biegi Przełajowe
Chłopców: Wojciech Mielczarek, Daniel
Kałas, Mateusz Bytner, Daniel Jastrzębski,
Jakub Wieczyński, Bartosz Machtylski,
Piotr Bojarski, Damian Ryłowicz, Dawid
Olejniczak, Radosław Blonkowski;
2. I miejsce - Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego – Sztafetowe Biegi Przełajowe
Dziewcząt: Agnieszka Gurtowska, Karolina
Matysiak, Milena Faryńska, Joanna Zielińska, Justyna Wróblewska, Kamila Zacharska,
Julia Pospiech, Marlena Michałkiewicz, Natalia Ciećwierz, Agnieszka Tarnowska, Aleksandra Przewięźlikowska, Aleksandra Bendlin;

3. II miejsce – Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego – Siatkówka dziewcząt: Monika
Malinowska, Karolina Ośmiałowska, Alicja Lewandowska, Klaudia Górczyńska,
Martyna Gajewska, Natalia Gruszka, Julia
Weiss, Adrianna Makowska, Paula Celmer,
Marta Różewicka, Karolina Wiśniewska,
Oliwia Gawrońska, Paulina Mirzejewska;
4. I miejsce – Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego i III miejsce w ćwierćfinale wojewódzkim – drużynowy tenis stołowy
chłopców: Mateusz Bytner, Sylwester Kasiński oraz I miejsce indywidualnie Mateusz Bytner i II miejsce indywidualnie Sylwester Kasiński;
5. I miejsce – Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego – Bieg na 300m chłopców: Wojciech Mielczarek; Bieg na 100m dziewcząt:
Agnieszka Gurtowska;
6. II miejsce – Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego – Bieg na 100m dziewcząt:
Natalia Ciećwierz; Bieg na 300m dziewcząt: Daria Grodzińska; Bieg na 800m
dziewcząt: Justyna Wróblewska; Sztafeta
szwedzka dziewcząt: Daria Grodzińska,
Milena Faryńska, Agnieszka Gurtowska,
Natalia Ciećwierz; Pchnięcie kulą: Krystian
Siekierski i Dominika Niedziałkowska;
7. III miejsce - Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego – 300m dziewcząt: Agnieszka
Tarnowska; Rzut oszczepem dziewcząt: Joanna Zielińska; bieg na 1500m chłopców:
Dariusz Zyglarewicz;
8. I miejsce – Powiatowy Sportowy Ranking Szkół 2012/2013.
Osiągnięcia sportowe
(Liceum Ogólnokształcące)
1. II miejsce – Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego – Koszykówka dziewcząt: Daria Fajfer, Sylwia Kubacka, Monika Gizela,
Monika Lewandowska, Paula Gutmańska,
Anna Maćkiewicz, Natalia Kruszyńska, Karolina Snopkowska, Beata Kubacka, Daria
Sztandara;
2. III miejsce – Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego – Koszykówka chłopców: Karol
Kropkowski, Szymon Wróblewski, Piotr
Rogalski, Mateusz Błaszkiewicz, Kamil
Gronczewski, Miłosz Zglinicki, Sebastian
Szulc, Artur Krupiński, Karol Gałkowski,
Marcin Nowicki;
3. II miejsce – Powiatowy Sportowy Ranking Szkół 2012/2013.

Osiągnięcia Szkolnego Klubu Szach-Mat
1. Mistrzostwa Torunia Szkół Gimnazjalnych w Warcaby Klasyczne „Copernicus
SG 2012”: I miejsce Bartosz Byblewski; II
miejsce - Martyna Gajewska;
2. Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego
w Szachach Szkół Gimnazjalnych: I miejsce
- Martyna Gajewska; II miejsce – Natalia Jaranowska; Wojciech Mielczarek; III miejsce
– Bartosz Luberadzki; I miejsce – drużyna
Wojciech Mielczarek, Martyna Gajewska,
Bartosz Luberadzki, Natalia Jaranowska,
Mateusz Bytner.
3. Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szkół Gimnazjalnych
w Warcaby Klasyczne 2013: I miejsce - Martyna Gajewska, Michał Kubacki, Bartosz
Byblewski, Bartosz Luberadzki; II miejsce
Michał Kubacki; III miejsce Martyna Gajewska;
4. II miejsce – Finał II edycji turnieju „Warcabowe Grand Prix 2013”: Martyna Gajewska.
5. Euro Warcaby: II miejsce Martyna Gajewska, III miejsce Michał Kubacki;
Osiągnięcia przedmiotowe
(Gimnazjum i LO)
1. I miejsce - Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Pióro Starosty Toruńskiego”:
Klaudia Górczyńska;
2. II miejsce i tytuł finalisty– Liga Zadaniowa z matematyki: Mateusz Bytner;
3. Tytuł finalisty w konkursie HUMANISTA ROKU 2012/2013: Marta Różewicka,
Dorota Kutnik, Wojciech Mielczarek, Klaudia Górczyńska;
4. I miejsce - Międzyszkolny konkurs czytelniczy „Czytam i znam” – dramat: Wiktoria Ejsmont i Michał Stasiak;
5. III miejsce – Wojewódzki Konkurs
„Scenka Interdyscyplinarna”: Anna Maćkiewicz, Paulina Szulc i Karol Gałkowski.
Stypendyści Zespołu Szkół im. Mikołaja
Kopernika w Czernikowie
w roku szkolnym 2012/2013
1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
dla uczennicy liceum – Daria Fajfer;
2. Stypendyści projektu „Zdolni na start –
III edycja”: Karolina Strychalska i Agnieszka Gurtowska.

J.P., S.D.
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Gminne konkursy plastyczne i fotograficzne
Już od 1998 roku w gminie Czernikowo
organizowane są gminne konkursy plastyczne,
a wkrótce plastyczne i fotograficzne. Organizatorem jest dyrektor, wcześniej wicedyrektor
Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego
w Czernikowie wraz z grupą nauczycieli z SP
Czernikowo i - później - gimnazjum i ZS Czernikowo. Przez otwarty gminny konkurs przewinęło się wiele szkół – od Steklinka i Wilczych
Kątów, może Liciszew - przez Osówkę, Makowiska, Mazowsze, Steklin, Obrowo, Osiek nad
Wisłą, Sumin, Skępe, Kikół. Brali udział także
dorośli, głównie z Czernikowa i Osówki.
Sponsorem głównym jest Wójt i Urząd
Gminy Czernikowo, od kilku lat współsponsorem jest Czernikowskie Stowarzyszenie na

Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu
Czyż-nie oraz zakład fotograficzny p. Pipczyńskiej. Zaczynaliśmy od konkursu na herb swojej
miejscowości, na herb gminy, potem tematem
były zabytki, w kolejnych latach cmentarze,
nekropolie, kapliczki i krzyże, detale architektoniczne, zabytki drewniane, zabytki Czernikowa
na 700-lecie i plakaty na rocznicę, okolice Czernikowa, przyroda gminy, wody i lasy, drzewa,
następnie kościoły, dworki i pałace, chaty drewniane kryte strzechą. Czasem są to konkursy
dodatkowe, np. na logo na 700-lecie Czernikowa, Stowarzyszenia, życie na wsi, sianokosy
i żniwa na wsi. W ostatnim roku były to głównie obiekty gospodarcze i z okazji 150-rocznicy
pojawiła się tematyka powstania styczniowego.

Po każdym konkursie odbywa się wystawa
w SP Czernikowo, czasem także w Urzędzie
Gminy i Gminnej Bibliotece Publicznej. Dziękujemy serdecznie sponsorom i uczestnikom
i zapraszamy na następny konkurs. W roku
szkolnym 2013/2014 planujemy konkurs poświęcić kościołom naszej gminy: budynkom
gotyckim, neogotyckim i modernistycznym,
ich wnętrzom i detalom wyposażenia a także
obiektom drewnianym (kościołom, chatom,
chałupom), które mogą być wpisane na szlak
architektury drewnianej po ziemi dobrzyńskiej.
Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież oraz
dorosłych z całej gminy i okolicy.

Dariusz Chrobak

Aktualności ze szkoły w Osówce

22 kwietnia 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Tony Halika w Osówce obchodzono
Dzień Ziemi pod hasłem „Segregujesz-zyskujesz”. W programie obchodów znalazły się:
przedstawienia tematyczne, pogadanki z le-

śnikami, wieszanie
budek lęgowych, gry
i zabawy.
Dnia 20 maja
odbył się w szkole
w Osówce gminny
konkurs języka angielskiego, w którym
wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych w Mazowszu, Makowiskach,
Steklinie, Czernikowie i Osówce. Konkurs trwał 2,5 godziny
i składał się z 3 części: słuchania i pisania, testu
gramatycznego i pracy w grupach (plakat i jego
prezentacja). Zwycięzcą konkursu została szkoła w Mazowszu, miejsce drugie zajęła SP Czer-

nikowo, a trzecie - SP Osówka. Dziękujemy
naszym sponsorom: Urzędowi Gminy Czernikowo oraz Stowarzyszeniu „Czyż nie” za życzliwość i okazaną pomoc finansową i materialną
W dniu 14 czerwca 2013 r. na terenie kompleksu sportowego ,,Orlik” przy szkole podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Mazowszu
odbył się Gminny Konkurs Sportowy ,,Wiewiórka” dla klas I-III. W konkursie brały udział
cztery szkoły: SP Makowiska, SP Osówka, SP
Steklin i SP Mazowsze. Po przeprowadzeniu
5 konkurencji końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: I m-ce (15 pkt) SP Steklin,
II m-ce (14 pkt) SP Osówka, III m-ce (13 pkt)
SP Makowiska, IV m-ce (8 pkt) SP Mazowsze.
Organizatorzy dziękują Panu Wójtowi za sponsorowanie zakupu nagród, zaś opiekunom drużyn za przygotowanie drużyn do zawodów.

R.A., A.P-F.

„Profilaktyka a Ty”
W dniach 7–8 czerwca młodzież Zespołu
Szkół im. M. Kopernika wraz z opiekunami
wzięła udział w I Kujawsko–Pomorskim Przystanku „PaT”, który miał miejsce w Inowrocławiu. „PaT” to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”, którego autorem jest inspektor
policji Grzegorz Jach. Nazwa „PaT” sugeruje
pytanie: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki
uzależnień? Jest to program mody na życie bez
uzależnień, w którym rozwijane są wartości
profilaktyki rówieśniczej.
Ideą patowskich przystanków, które organizowane są już od siedmiu lat, jest promowanie
życia bez uzależnień. Akcje mają na celu rozpowszechnianie głównie wśród młodzieży życia
bez nałogów, kształtowanie ich postaw, a także

działanie na rzecz drugiego człowieka. W tym
roku do grona dołączył właśnie Inowrocław.
Przez dwa dni, młodzież promowała modę na
życie bez uzależnień, poprzez udział w licznych
warsztatach m.in. karate, fitness, samoobrona
czy wyrób biżuterii. Większość warsztatów poprowadzona była przez specjalistów z danych
dziedzin z lokalnego środowiska twórczego.
Efekty pracy zaprezentowano podczas finału
wielkiego święta profilaktyki i sztuki.
Koordynatorem Akcji jest Pani Anna Łukaszewska - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Do organizatorów tego Forum Młodzieży
w województwie kujawsko-pomorskim należą
również: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy,
Starosta Powiatu Inowrocławskiego, Prezydent
Miasta Inowrocławia, Komendant Powiatowy
Policji w Inowrocławiu oraz Dyrektor II LO
w Inowrocławiu.
J.P.
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II semestr w szkole w Makowiskach
Ciekawi ludzie są wśród nas
W lutym w Starostwie Powiatowym
w Toruniu odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Mieszkam w ciekawym miejscu – poznaję ciekawych ludzi”.
Uczennica klasy III – Oliwia Jastrzębska
– otrzymała wyróżnienie. W swojej pracy
przedstawiła postać Pani Zofii Wiśniewskiej, która w 2013 r. skończy 100 lat.
By pięknie było nam żyć…
Z okazji Dnia Ziemi uczniowie klas
I i VI przygotowali przedstawienie „Jesteśmy dziećmi ziemi”, przypominając
wszystkim, że każdy z nas powinien czuć
się odpowiedzialny za piękny wygląd
naszej planety oraz czystość otoczenia.
Uroczystość została zakończona niesamowitym pokazem mody ekologicznej, zaprojektowanej i wykonanej przez uczniów.
Podróże kształcą
W maju uczniowie klas 0 i II wybrali się na wycieczkę do Płocka. Głównym
punktem programu było zwiedzanie ogrodu zoologicznego. Dzieci z zaciekawieniem
podpatrywały zwierzęta egzotyczne oraz
ich zachowania. Zebrały też wiele istotnych
informacji na temat życia i zwyczajów niektórych zwierząt. Oglądanie z bliska słoni,
lwów, małp czy krokodyli było dla najmłodszych wielkim przeżyciem i nowym
doświadczeniem. Wyjazd finansowany był
przez Urząd Gminy.
Majowe spotkania

Maj kojarzy się nam ze spotkaniami rodzinnymi w związku z obchodzonym w tym
miesiącu wyjątkowym świętem, jakim
jest Dzień Matki. Uczniowie z Makowisk
z tej okazji zaprezentowali humorystyczny
montaż słowno-muzyczny. Nie zabrakło
łez wzruszenia, szczerego uśmiechu oraz
serdecznego przytulania. Ponadto maluchy
podarowały mamom drobne upominki,
które samodzielnie wykonały. Przy kawie,
słodkim poczęstunku oraz miłej pogawędce spędzono czas świętowania Dnia Matki.

urządzenie sprawnościowe służące głównie
do wspinania i podciągania - zygzak. Z pewnością uatrakcyjni ono zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla najmłodszych, co w przyszłości pozwoli im zdobywać medale i puchary
w zawodach sportowych.
Serdecznie dziękujemy wójtowi gminy
Czernikowo – Panu Zdzisławowi Gawrońskiemu, Panu Krzysztofowi Plewa – sołtysowi Makowisk oraz Radzie Rodziców za
sfinansowanie zakupu urządzenia.

Plac zabaw się rozrasta

Trzeciego czerwca uczniowie szkoły
obchodzili Dzień Dziecka. Spośród wielu
przygotowanych atrakcji wyjątkowym zainteresowaniem cieszył się plac zabaw, wzbogacony ostatnio o opisany wyżej element
wspinaczkowy.
Dużą frajdę dostarczył dzieciom dmuchany zamek oraz trampolina, gdzie można
było dać upust swojej niespożytej energii.
Atrakcja ta możliwa była dzięki wsparciu
finansowemu starosty toruńskiego - Pana
Mirosława Graczyka.
Rada Rodziców zakupiła lody oraz puchary i medale dla zwycięzców turnieju
w bilard i tenis stołowy. Nie zabrakło przejażdżki samochodem strażackim oraz specjalnych pokazów gaszenia ognia.
W tym dniu otrzymaliśmy od OSP
z Makowisk oraz z Czernikowa wsparcie
nie tylko finansowe, ale również organizacyjne. Serdecznie dziękujemy wszystkim za
owocną współpracę i chęć niesienia radości
najmłodszym.

Szkolny plac zabaw wzbogacił się o nowe

Uciechy dla dzieci

H. Graczyk, A. Linkiewicz
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Nasze dokonania - SP Steklin
Praca Szkoły Podstawowej w Steklinie
w minionym roku szkolnym służyła wszechstronnym działaniom rozwoju uczniów
poprzez rozbudzanie celu poznawczego nie
tylko w warunkach tradycyjnych lekcji, ale
przede wszystkim poprzez działania twórcze
w różnych kołach zainteresowań oraz udział
w konkursach przedmiotowych.
Udało się przygotować ogólnoszkolne imprezy z okazji Dnia Chłopca, Andrzejek, Dnia
Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Pierwszego
Dnia Wiosny, Walentynek, Dnia Matki, Dni
Ziemi. Przeprowadzono akcje charytatywne
„Góra Grosza” oraz „I Ty możesz zostać św.
Mikołajem”. Uroczystości szkolne uczniowie
uświetniali występami (z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Bożego Narodzenia). Jasełka
zostały wystawione również w kościele parafialnym w Czernikowie, gdzie spotkały się
z dużym zainteresowaniem i uznaniem. 15
maja uczniowie kl. IV - VI przygotowali program artystyczny dla rodziców pod hasłem
Stop agresji i przemocy w szkole.
11 grudnia 2012 r. Daria Borowicz i Laura
Bojarska wraz z opiekunem Iwoną Graczyk
były w siedzibie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na spotkaniu z Jurkiem Owsiakiem. Uczennice zdobyły autograf twórcy
WOŚP i podzieliły się swoimi spostrzeżeniami związanymi z całą akcją. Następnie udały
się do studia nagrań TVP, gdzie uczestniczyły
w nagraniu spotu reklamowego dla Orkiestry.
W styczniu wolontariuszki Laura Bojarska,
Daria Borowicz, Klaudia Lewandowska
i Agata Weiss w ramach akcji WOŚP zebrały
1920, 12 zł.
Poprzez udział w konkursach nasi uczniowie podnoszą swój poziom wiedzy, wdrażają
do pracy samokształceniowej. W tym roku
szkolnym mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w wielu konkursach:
• 20 listopada 2012 r. uczeń kl. V Bartłomiej
Gajewski uzyskał II miejsce w konkursie plastycznym Z bezpieczeństwem za pan brat, organizowanym przez WORD w Toruniu,
• W lutym w konkursie historycznym
Turniej pokoleń drużyna: Pani Barbara
Oswald, Kamil Oswald i Emil Maślewski zdobyła IV miejsce, a drużyna Pani
Danuty Weiss z Agatą Weiss i Pauliną Ozimkowską w składzie była piąta;
• 12 maja w XIII edycji konkursu Moja Mała
Ojczyzna I miejsce zdobył Kamil Oswald;
• 28 maja uczennice klasy IV w składzie Sandra Grąbczewska, Dominika Piotrkiewicz
i Klaudia Stojak zajęły IV miejsce w konkursie „Mikołaj Kopernik”, zorganizowanym

przez gimnazjum w Czernikowie;
•  W listopadzie Kamil Oswald zakwalifikował
się do etapu rejonowego w konkursie matematycznym organizowanym przez Kuratorium w Bydgoszczy;
• 21 marca uczniowie klas IV – VI brali udział
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej „Olimpus”. Kamil Oswald uzyskał dyplom
laureata i zajął 12 miejsce w ogólnopolskiej
klasyfikacji. Uczeń ten brał również udział
w konkursie „Liga Zadaniowa”, organizowanym przez Wydział Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu, uzyskując wyróżnienie;
• 6 czerwca po raz kolejny odbył się Gminny
Konkurs Matematyczny. Kacper Siarnowski
był trzeci w kategorii klas IV, natomiast Kamil
Oswald zajął I miejsce w kategorii klas VI.
Nasi uczniowie drużynowo zdobyli II miejsce;
• 12 czerwca Kamil Oswald i Klaudia Lewandowska w VI Dobrzyńskim Konkursie
pt. „Ślady po powstaniu styczniowym w mojej
gminie i okolicy…” zajęli IV miejsce.
Dużym zainteresowaniem dzieci cieszą
się zajęcia pozalekcyjne: Koło Plastyczne, Taneczne, Teatralne, Caritas. Uczestnicy Koła
Plastycznego wykonali prace na Gminny
Konkurs Plastyczny „Sianokosy”. Nagrodzeni to Bartosz Przewięźlikowski, Bartłomiej
Dębski, Beniamin Gołębiewski, Szymon Jachowski, Sandra Grąbczewska. Uczniowie,
których prace wyróżniono: Dominika Piotrkiewicz, Weronika Kutnik, Marita Janowska, Daniel Rosołowski, Miłosz Kowalski,
Klaudia Kosztowna.
Szkolne Koło Caritas włączyło się w zbiórkę produktów żywnościowych w okresie adwentu oraz w zbiórkę pieniędzy w akcji Warto
być bohaterem. 8 czerwca podczas pikniku
z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez
Caritas Toruń - szkoła uzyskała III miejsce na
ilość zebranych nakrętek (ok.182 kg).
15 listopada obchodziliśmy 10. rocznicę
nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza
i wręczenia sztandaru. Uczniowie przypomnieli, jak przebiegała praca wychowawcza
z patronem, przedstawiano fragmenty szkolnej kroniki, recytowano wiersze i śpiewano
piosenki o Sienkiewiczu. Kółko artystyczne
Pani Iwony Graczyk zapoznało grono z wybranym przez uczniów i opiekunów hymnem
szkoły i pieśnią o Sienkiewiczu.
1 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie nowego placu zabaw przy Zajeździe „Martyna”,
połączone z piknikiem z okazji Dnia Dziecka.
Impreza odbyła się dzięki sponsorom: sołectwom Steklin i Walentowo, Radzie Rodziców,
Zajeździe „Martyna”, Panaceum-Omega J.M.

Wyborska, UG Czernikowo i Kikół, OSP
Steklin oraz przeprowadzeniu akcji sprzedaży wypieków zorganizowanej przez uczniów
z klasy I i IV. Przedszkolaki oraz uczniowie
wystąpili w pokazach tańca oraz festiwalu
piosenki dziecięcej. Zabawę umiliły zespoły
„Patryk i Patrycja” oraz „Atlantis”.
Ważnym elementem w pracy szkoły są wycieczki szkolne, które umożliwiają
uczniom lepsze poznanie rzeczy i zjawisk,
wpływają na rozwój zdolności postrzegania,
rozwijają wyobraźnię oraz służą utrwalaniu
zdobytej wiedzy. Odwiedzono Miasteczko
Westernowe w Rudniku, obejrzano przedstawienie teatralne wystawione w Lipnie przez
Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza
z Wrocławia, uczestniczono w Zielonej Szkole w Zakopanem, Zielonej Szkole Żywe lekcje
historii w Gniewie i Gdańsku, wizytowano Fabrykę Bombek w Gnieźnie. Uczniowie wzięli
tez udział w wielkim czytaniu „Pana Tadeusza” w Czernikowie oraz w lekcjach bibliotecznych, spotkaniu z twórcami Aleksandrą
Bacińską i Grzegorzem Kasdepke.
W maju uczniowie uczestniczyli w piątej
edycji warsztatów pod hasłem Przygoda z Teatrem. Podczas tych zajęć dzieci miały możliwość obejrzenia przedstawienia toruńskiej
Grupy-T, szkolnego Teatru 4-5-6 z Czernikowa oraz scenek przygotowanych przez grupy
z poszczególnych szkół. Poza tym uczestnicy
poznali tajniki pracy aktora dzięki zajęciom
artystki Teatru Horzycy Anny Magalaskiej–
Milczarczyk.
Na stałe do planu pracy szkoły włączono
lekcje historii na cmentarzu ewangelickim we
Włęczu. Jak co roku udaliśmy się tam w maju.
Najpierw sprzątnęliśmy część cmentarza,
później Pani Ewelina Falkowska przybliżyła
uczniom tematykę kultury olęderskiej oraz
znaczenie projektu Tak trzeba. Natomiast 19
czerwca przeprowadzimy akcję charytatywną
w celu wsparcia chorej Julki ze Zbójna.

A.Sz., E.F., M.P.
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Już po raz piąty miłośnicy gry w makao
spotkali się, by rozstrzygnąć między sobą
losy kolejnego mistrzostwa gminy Czernikowo. Po raz trzeci rywalizowali w wariancie rozgrywki wieloosobowej – tegoroczne
zawody odbyły się 22 marca w świetlicy
wiejskiej w Czernikowie.
Spodziewano się, iż wyłonienie zwycięzcy nie potrwa dłużej, niż trzy godziny, jednak wyrównany poziom (a także dość specyficzny styl gry Wojciecha Lewandowskiego)
sprawił, że ostatnie „po makale” usłyszano
dopiero po ponad sześciu godzinach gry.
Arenę zawodów odwiedził ich główny
organizator – Wójt Zdzisław Gawroński.
Rywalizacja w eliminacjach odbyła się
w dwóch grupach. W grupie pierwszej od
dwóch wygranych partii rozpoczął zmagania Radosław Stańczyk – awans do finału
wywalczyli jednak Wojciech Lewandowski,

Tomasz Ziółkowski i zdecydowanie najlepszy w fazie kwalifikacji Andrzej Laskowski.
W grupie drugiej trzy zwycięskie partie
nie pozwoliły awansować Marysi Urbańskiej – udało się to natomiast Andrzejowi
Florczakowi, Krzysztofowi Sewerynowi
oraz – z największym trudem – mistrzowi
z 2011 i 2012 roku, Przemkowi Pujerowi.
Finał świetnie rozpoczął Ziółkowski,
jednak na dwie kolejki przed końcem sporą
przewagę wypracował sobie Lewandowski.
W ostatnich rozdaniach pozwolił jednak
minimalnie wyprzedzić się Florczakowi
i Pujerowi i musiał zadowolić się trzecim
miejscem. Najlepsza dwójka musiała rozegrać między sobą dwa baraże: pierwszy,
a „nagrodę specjalną za największą ilość
zwycięstw” wygrał Andrzej Florczak, jednak w kluczowej potyczce lepszy okazał się
Przemysław Pujer i po raz trzeci zdobył Mi-

strzostwo Gminy.
Wyniki III Mistrzostw Gminy:
1. P. Pujer
2. A. Florczak
3. W. Lewandowski
4. A. Laskowski
5. K. Seweryn
6. T. Ziółkowski

P.P.

Młode Komety rozegrały pierwsze mecze
Po kilku latach przerwy ponownie na boisko wybiegli najmłodsi baseballiści UKS Comets Mazowsze. Z końcem kwietnia swoje
mecze rozegrali w zaprzyjaźnionym podbydgoskim Osielsku z tamtejszą drużyna Dębów.
Mecze rozgrywane były w kategorii tee ball
(odmiana baseballu dla najmłodszych z miękką piłką zbijaną ze stojaka). Były to pierwsze
mecze w sezonie 2013, ale również pierwsze
w życiu najmłodszych baseballistów z Ma-

zowsza. Rozegrano dwa towarzyskie spotkania
kontrolne. Trener Szwajkowski sprawdzał opanowanie gry po jesienno – zimowych przygotowaniach na sali gimnastycznej. Oba mecze
zakończyły się wygraną gospodarzy, jednak
nieznaczną (pierwszy 17:14, drugi 23:21).
W meczach tee ballu liczy się przede wszystkim zabawa i atmosfera na boisku. Punkty nie
są tak ważne jak radość z gry. Tee ball stanowi
wstęp do poważniejszego baseballu. Drużyna

z Mazowsza pokazała, że posiada ducha walki, gdy w jednym z meczów odrobiła w jednej
zmianie aż 9 punktów.
Skład Mazowsza: Michałkiewicz Milena,
Tejza Patryk, Kojtych Damian, Baranowska
Julia, Szwajkowska Kornelia, Zaporowicz
Marcin, Witomska Aleksandra, Kowalkowska
Wiktoria, Bejger Aleksander, Sulecki Mateusz.
Trener: Szwajkowski Robert.

R.Sz.
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Gminna Liga Tenisa Stołowego 2013
– Makowiska drużynowymi mistrzami gminy
Rozgrywki pierwszego sezonu Gminnej Ligi Tenisa Stołowego, trwające blisko
trzy miesiące, dobiegły końca. Przed turniejem finałowym na czele znajdowała się
drużyna Makowisk, której udało się obronić prowadzenie i w klasyfikacji końcowej
minimalnie – różnicą meczowych punktów - wyprzedzić pierwszą drużynę z Witowęża.
Rozgrywki finałowe, realizowane w formule gry indywidualnej, odbyły się 27
kwietnia w szkole podstawowej w Osówce.
Nie obyło się bez niespodzianek, chociaż
faworyci w większości znaleźli się w gronie
najlepszych.

Tabela końcowa Gminnej Ligi Tenisa Stołowego:

Wyniki turnieju finałowego:
1. Paweł Drygalski (Makowiska)
2. Piotr Kalinowski (Przepraszamy Że
Wygramy Witowąż)
3. Sławomir Markowski (Przepraszamy Że
Wygramy Witowąż)
4. Radosław Świątecki (Maxy Czernikowo)
5-6. Mateusz Bytner (Dąbrówka Team)
Andrzej Strychalski (Steklinek)
7-8. Wiesław Pierzgalski (Książęta Mazowieccy)
Michał Opaczyk (Makowiska)

P.P.

Liga Pokera Sportowego 2013
Już od ponad trzech lat amatorzy karcianej
rozgrywki z Czernikowa i okolic rywalizują o
miano najlepszego. W trzeciej edycji Ligi Pokera
Sportowego tytuł ten zdobył Przemysław Pujer.
Na przestrzeni ośmiu turniejów eliminacyjnych wzięła w nich udział rekordowa liczba 29
graczy. Tegoroczny zwycięzca w poprzednich
edycjach fazę grupową kończył na czele, niepowodzenia w finale nie pozwalały mu jednak
triumfować. Tym razem było inaczej i drugie
miejsce wywalczone w Mastersie umożliwiło mu
obronę wypracowanej wcześniej przewagi. Ostatni, bonusowy turniej wygrał Andrzej Laskowski,
który dzięki temu wskoczył na podium. Drugie miejsce w LPS’13 zajął Radosław Stańczyk.
Końcowe wyniki Ligi Pokera
Sportowego 2013:
1. Przemysław Pujer – 296 pkt.
2. Radosław Stańczyk – 274 pkt.
3. Andrzej Laskowski – 273 pkt.
4. Maria Urbańska – 269 pkt.
5. Jan Kwiatkowski – 265 pkt.
6. Andrzej Florczak – 221 pkt.
7. Tomasz Jankowski – 211 pkt.
P.P.
8. Danuta Chylicka – 204 pkt.

Końcowa tabela rozgrywek w mini piłkę nożną ,,Ligi Szkół
Podstawowych Gminy Czernikowo”w sezonie jesień/wiosna 2012/2013

Opiekunowie drużyn:
Czernikowo I – Marek Kopaczewski
Czernikowo II – Grzegorz Grzywiński
UKS ,,Olimpijczyk” – Danuta Chylicka
Osówka I, Osówka II – Zuzanna Stawicka/Ryszard Ałtyn
Steklin - Grzegorz Kozłowski
Mazowsze– Robert Szwajkowski
Makowiska – Arleta Ośmiałowska

R.A.
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OSP Makowiska najlepszą jednostką w III tenisowych mistrzostwach strażaków
Kategoria dziewcząt do 16 lat:
1. Alicja Celmer (Makowiska)
2. Weronika Opaczyk (Osówka)
3. Dominika Niedziałkowska (Makowiska)
Kategoria chłopców do 16 lat:
1. Sylwester Kasiński (Czernikowo)
2. Mateusz Markowski (Witowąż)
3. Michał Stasiak (Mazowsze)
Kategoria mężczyzn 17-25 lat:
1. Paweł Drygalski (Makowiska)
2. Michał Opaczyk (Makowiska)
3. Daniel Celmer (Witowąż)
Kategoria debel/mikst do 25 lat:
1. M. Opaczyk/ P. Drygalski (Makowiska)
2. P. Rogalski/ D. Celmer (Witowąż)
3. Ł. Duszyński/ K. Puciński (Mazowsze)
III Turniej o Puchar Prezesa Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w tenisie stołowym przeszedł do historii. Zawodnicy walczyli o medale i punkty do klasyfikacji drużynowej w dziewięciu kategoriach rozłożonych
na dwa dni rywalizacji – 11 maja rywalizowały
grupy młodsze, 12 maja – druhowie starsi.
Areną zmagań w obu przypadkach była sala
gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Osówce.
W turnieju wzięła udział rekordowa liczba 73
uczestników z 6 gminnych jednostek OSP.
Pierwszego dnia rozegrano trzy kategorie
gry pojedynczej i jedną gry podwójnej. Singiel
dziewcząt poniżej 16 roku życia zdominowały
reprezentantki Makowisk i Osówki, zajmując
pierwsze cztery miejsca (wygrała ponownie
Alicja Celmer). W singlu chłopców w tym samym wieku punkty rozłożyły się bardziej równomiernie, a najlepszy okazał się reprezentant
OSP Czernikowo Sylwester Kasiński. W tradycyjnie jednej z najciekawszych kategorii –
męskiej „17-25” – nie do pokonania okazali się
zawodnicy z Makowisk Paweł Drygalski i Michał Opaczyk, którzy bez problemów wygrali

także rozgrywkę deblową. Wobec tego przewaga drużyny OSP Makowiska po pierwszym
dniu zawodów była znaczna.
Drugi dzień przyniósł kilka zwycięstw faworytów i kilka niespodzianek. W kategorii
kobiet powyżej 17 lat po raz kolejny równych
sobie nie miała Danuta Chylicka. W gronie
mężczyzn „26-42” znów górą było Mazowsze
– w finale Wiesław Pierzgalski zrewanżował się
Przemysławowi Pujerowi za porażkę sprzed
roku, a w deblu powyższa dwójka nie pozwoliła się już ograć parze z Witowęża. W najstarszej kategorii męskiej tytułu nie obronił Andrzej Strychalski ze Steklinka, który w parze
ze swym bratem Wojciechem wygrał grę podwójną. W grze pojedynczej bezkonkurencyjny był tego dnia Marek Brzustewicz z Osówki.
Drużynowo najlepsi okazali się strażacy-tenisiści z OSP Makowiska (62 pkt.), wyprzedzając OSP Osówka (56 pkt.) i OSP Witowąż
(54 pkt.). Na czwartym miejscu uplasowała się
OSP Mazowsze (53 pkt.), następnie OSP Steklinek (46 pkt.) i OSP Czernikowo (40 pkt.).

Kategoria kobiet powyżej 17 lat:
1. Danuta Chylicka (Czernikowo)
2. Marta Celmer (Makowiska)
3. Natalia Gołębiewska (Makowiska)
Kategoria mężczyzn 26-42 lata:
1. Wiesław Pierzgalski (Mazowsze)
2. Przemysław Pujer (Mazowsze)
3. Sławomir Markowski (Witowąż)
Kategoria debel/mikst 26-42 lata:
1. P. Pujer/ W Pierzgalski (Mazowsze)
2. J.Lewandowski/A.Tomaszewski(Steklinek)
3. S. Markowski/ M. Falgowski (Witowąż)
Kategoria mężczyzn powyżej 43 lat:
1. Marek Brzustewicz (Osówka)
2. Andrzej Prusakiewicz (Witowąż)
3. Zbigniew Wiśniewski (Osówka)
Kategoria debel/mikst powyżej 43 lat:
1. A. Strychalski / W. Strychalski (Steklinek)
2. M. Brzustewicz / Z. Wiśniewski (Osówka)
3. M. Serocki / A. Prusakiewicz (Witowąż)

P.P.

Złote gody

