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I warsztat przygotowawczy Strategii Rozwoju
Gminy Czernikowo na lata 2014-2020
18 sierpnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernikowie odbyło się
pierwsze spotkanie członków konwentu mającego za zadanie opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Czernikowo na lata 2014-2020.
W części teoretycznej referowała Dominika Wieczorek – ekonomistka reprezentująca
poznańską firmę Curulis sp. z o.o., które to
przedsiębiorstwo sprawować będzie pieczę
nad przygotowaniem dokumentu końcowego. W części praktycznej członkowie liczącego 41 osób konwentu – przedstawiciele
władzy samorządowej, radni, urzędnicy, nauczyciele, przedsiębiorcy, działacze społeczni
i przedstawiciele służby zdrowia – złożyli pisemne sugestie i uwagi dotyczące potencjalnych kierunków rozwoju i strategicznych
celów gminy. Posłużą one doprecyzowaniu
zapisów dokumentu i jego uszczegółowieniu.
P.P.

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
www.czernikowo.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: toruński
Wójt: Zdzisław Gawroński
Powierzchnia: 169,37 km2
Liczba sołectw: 17

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY
GMINY CZERNIKOWO
Nakład 2000 egz.
Wydawca:Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12, Czernikowo
e-mail: info@czernikowo.pl
Prosimy o przesyłnie swoich uwag i
propozycji
na powyższy adres.
Przemysław Pujer (redaktor naczelny)
Zdjęcia są własnością
Urzędu Gminy Czernikowo
Projekt graficzny i skład
Agencja PR GOLDENDORF
e-mail: goldendorf@goldendorf.pl

www.czernikowo.pl

W tym numerze
I warsztat przygotowawczy Strategii Rozwoju Gminy Czernikowo
na lata 2014-2020..............................................................................................................str. 2
Spis treści...........................................................................................................................str. 2
Czernikowo po raz piąty z rzędu.
wśród najlepiej zarządzanych gmin w Polsce!.............................................................. str. 3
Zakupy na nowym targowisku tuż, tuż..........................................................................str. 4
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny...............................................................................str. 4
Podpisanie umowy na modernizację placu zabaw przy
ul. Akacjowej w Czernikowie..........................................................................................str. 5
Zakupiony dzięki środkom PFRON Volkswagen T5
już w Czernikowie........................................................................................................... str. 5
Prace związane z modernizacją świetlicy w Osówce i budową obiektu
w Steklinie już trwają....................................................................................................... str. 6
Podpisanie umowy na budowę siłowni
na świeżym powietrzu w Parku 700-lecia.................................................................... str. 6
Trwają prace drogowe na ul. Wiśniowej........................................................................str. 7
Wnioski, wnioski..............................................................................................................str. 7
Włocławskie konsorcjum przebudowuje świetlicę
w Witowężu.......................................................................................................................str. 8
Przetarg na drogę w Czernikówku rozstrzygnięty....................................................... str. 8
„Wyprawka dla ucznia”.....................................................................................................str. 8
Dożynki gminno-parafialne 2014............................................................................ str. 9-10
Dożynki Parafialne w Mazowszu............................................................................str. 10-11
III Kongres Dobrzynian................................................................................................str. 12
Skrzetuski w Parku – Narodowe Czytanie Trylogii Sienkiewicza.............................str. 13
Letnie uciechy w Makowiskach................................................................................... str. 13
Co słychać w SP im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie w 2014 roku?................. str. 14
Senior Games Czernikowo 2014 - zawody sportowe dla dorosłych........................ str. 14
Festyn sportowo-rodzinny w Steklinie…................................................................... str. 15
„Razem łatwiej” na wakacjach..................................................................................... str. 15
Dofinansowanie na doposażenie oddziałów przedszkolnych.................................. str. 16
IV Gminny Turniej Bilardowy
– tytuły dla Lewandowskiego i Chlebowskiego......................................................... str. 16
Inauguracja sportowego roku szkolnego 2014/2015................................................. str. 17
Zawody wędkarskie seniorów...................................................................................... str. 17
Dożynkowy turniej siatkówki plażowej...................................................................... str. 17
Międzynarodowe doświadczenia baseballistów z Mazowsza................................... str. 18
OSP Czernikowo najlepszą jednostką
w IV tenisowych mistrzostwach strażaków................................................................ str. 19
Dożynki gminno-parafialne 2014 - galeria zdjęć................................................................ str. 20

3 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

 zernikowo po raz piąty z rzędu
C
wśród najlepiej zarządzanych gmin w Polsce!

T

egoroczna edycja Rankingu Samorządów,
przeprowadzonego
przez „Rzeczpospolitą”, okazała
się kolejnym dużym sukcesem gminy
Czernikowo, która w zestawieniu II etapu
konkursu na niemal 1600 polskich gmin
wiejskich zajęła najwyższą na przestrzeni lat tworzenia rankingu lokatę. Po 82.
pozycji przed czterema laty, 67. miejscu
w 2011 roku, 70. w roku 2012 i 53. w roku
ubiegłym tym razem zanotowaliśmy awans na 48. lokatę.
Ponownie wyprzedziliśmy m.in.
wszystkie gminy sąsiadujące. Na
przestrzeni województwa kujawsko-pomorskiego zajęliśmy znakomite, drugie miejsce. Jesteśmy
ponadto w gronie zaledwie pięciu
gmin wiejskich, które znalazły się
w czołowej setce rankingu w każdym z ostatnich pięciu zestawień.
Ranking przeprowadzany jest
w dwóch etapach. W pierwszym
wybrano miasta i gminy, które
w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2010-2013
i jednocześnie najwięcej w tym
czasie inwestowały. Punkty przyznawano według klucza wskaźników dotyczących m.in. dynamiki
wzrostu wydatków majątkowych
w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach, wartości środków
unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenia samorządu w stosunku do dochodów,
dynamiki wzrostu dochodów własnych, relacji nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia,
transportu i ochrony środowiska.
Drugi etap poszerzał kryteria o kolejne kwestie, m.in. liczbę
złożonych wniosków o unijne dofinansowania, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego
mieszkańca, liczbę nowych podmiotów gospodarczych, współpracę z jednostkami pomocniczymi,
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatywy w ramach PPP.
Warto także wspomnieć o dodatkowym rankingu „Innowacyjne
gminy wiejskie”, w którym zajęliśmy 47. miejsce, a trzecie spośród

gmin kujawsko-pomorskich. Punktowano m.in. wizerunek jednostki w Internecie i sieciową dostępność na terenie gminy oraz zintegrowany system zarządzania
gminą.
Intensyfikacja działań mających na
celu pozyskiwanie środków unijnych
w połączeniu z racjonalnie opracowanym budżetem i słusznymi inwestycjami
znalazła odzwierciedlenie w rankingu

obejmującym cały kraj. Wynik gminy
Czernikowo to powód do dumy tym
bardziej, że o zajętym miejscu świadczyły nie opinie i wybór, a fakty i wskaźniki jednoznacznie potwierdzające tempo
rozwoju i kondycję naszej gminy.
P.P.
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Zakupy na nowym targowisku tuż, tuż
„Utworzenie targowiska stałego wraz z parkingami w miejscowości Czernikowo” to inwestycja zrealizowana przez gminę Czernikowo w myśl Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2014. W iście ekspresowym tempie, powziętym przez przedsiębiorstwo PROJPAL Marty Robakowskiej, nowe targowisko powstało w miejscu obecnego targu warzywnego, nieopodal dworca autobusowego. Obecnie trwają procedury odbiorowe
prowadzące do otrzymania pozwolenia na użytkowanie. Koszt zadania (z uwzględnieniem wynagrodzenia inspektora nadzoru) to
526 441,50 zł. Na podstawie powyższego dofinansowanie wyniesie 321 000,91 zł.
P.P.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
przysługuje rodzinom z przynajmniej
trójką dzieci, rodzinom zastępczym
i rodzinnym domom dziecka niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana
bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
Rodzicom dożywotnio,
dzieciom - do ukończenia 18 roku życia lub
do ukończenia nauki,
maksymalnie do 25 roku
życia. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę
na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system
zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli między innymi możliwość
korzystania z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego
kraju.
Składając wniosek o przyznanie Karty,
okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie
do przyznania Karty, w szczególności:
1. w przypadku rodzica oraz małżonka
rodzica – dokument potwierdzający toż-

samość,
2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub
dokument potwierdzający tożsamość,
3. w przypadku dzieci w wieku powyżej
18. roku życia – dokument potwierdzający

tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły
lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
4. w przypadku dzieci legitymujących
się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności
w wieku powyżej 18. roku życia – do-

kument potwierdzający tożsamość oraz
orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
5. w przypadku dzieci umieszczonych
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka,
6. w przypadku osób,
o których mowa w art.
37 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie
o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.  
Wnioski można pobrać
i poprawnie wypełnione składać w Urzędzie
Gminy w Czernikowie
przy ul. Juliusza Słowackiego 12, pok. nr
11 (sekretariat), tel. 54 287 50 01
Więcej informacji na temat
Karty Dużej Rodziny dostępnych
jest na stronie internetowej:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/
karta-duzej-rodziny
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Podpisanie umowy na modernizację placu zabaw przy
ul. Akacjowej w Czernikowie
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu
Publicznym w Czernikowie to zadanie realizowane w ramach tzw. „małych projektów” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014
przy dofinansowaniu w wysokości 16 655,61 zł. 26
sierpnia 2014 roku w Urzędzie Gminy dokonano
podpisania umowy na dostawę i montaż urządzeń.
Stosowne dokumenty sygnowali Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński, Skarbnik Gminy Hanna Koperska oraz wykonawca – Rafał Chudzyński,
właściciel firmy ELMO z miejscowości Teofile k/Leoncina, której oferta okazała się najkorzystniejsza.
W ramach przedsięwzięcia planowany jest montaż karuzeli krzyżowej, bujaków sprężynowych, huśtawki wagowej, huśtawki wahadłowej, zestawu jednowieżowego, drewnianej
ławki i kosza na śmieci.
W chwili oddania niniejszego numeru kwartalnika do druku zapadają rozstrzygnięcia związane z wyłonieniem wykonawcy
modernizacji boiska sportowego przy ulicy Kwiatowej w Czernikowie – inwestycji także dofinansowanej w ramach PROW.
P.P.

Zakupiony dzięki środkom
PFRON Volkswagen T5
już w Czernikowie
Przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dziewięcioosobowy samochód Volkswagen T5 znajduje się już w posiadaniu Gminy Czernikowo. 16 lipca 2014 roku pojazd został dostarczony przez wyłonionego w rezultacie postępowania przetargowego dostawcę, firmę Wątarski w Włocławka.
Zakup samochodu możliwy był dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z „Programu wyrównywania różnic między
regionami II”, realizowanemu w ramach
Państwowego Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie
wyniesie 80 000 zł wobec całkowitej
wartości zakupu równej 143 541 zł.
Auto wyposażone jest w wysokoprężny, turbodoładowany silnik o pojemności 2000 cm3 i mocy 140 KM. Posiada
szyny do mocowania wózka inwalidzkiego z kompletem odpowiednich pasów, teleskopowe najazdy aluminiowe
umożliwiające wprowadzenie osoby
niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim przez drzwi tylne, a także ułatwiające wsiadanie i wysiadanie uchwyty.
P.P.
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Prace związane z modernizacją świetlicy w Osówce i budową
obiektu w Steklinie już trwają
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku OSP w miejscowości Osówka na świetlicę wiejską” i „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklin” to zadania realizowane przez
Gminę Czernikowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010-2014. 15
lipca 2014 roku w Urzędzie Gminy Czernikowo
dokonano podpisania umowy z wykonawcą, którym w wyniku rozstrzygnięć przetargowych został „MARINBUD” Mariusza Robakowskiego.
Przebudowa obiektu w Osówce została w ofercie
firmy z Palczewa wyceniona na 664 111,03 zł, natomiast budowa świetlicy w Steklinie – na 854 977,76
zł. Na pierwsze z przedsięwzięć gmina zyskała dofinansowanie w wysokości 461 566 zł, na drugie –
500 000 zł. W Osówce trwają obecnie prace związane z wymianą pokrycia dachowego. W Steklinie
w ostatnią fazę weszły roboty przygotowawcze.
P.P.

Podpisanie umowy na budowę siłowni
na świeżym powietrzu w Parku 700-lecia
Dofinansowany w kwocie 25 000 zł w ramach tzw. „małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2014 projekt zakładający budowę parku siłowego na świeżym powietrzu w czernikowskim Parku
700-lecia zmierza ku finalizacji. 20 sierpnia 2014 roku
w Urzędzie Gminy dokonano podpisania umowy na dostawę i montaż urządzeń. Stosowne dokumenty sygnowali
Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński, Skarbnik
Gminy Hanna Koperska oraz wykonawca – Maciej Zagórski, właściciel toruńskiego przedsiębiorstwa ZAMA.
W ramach przedsięwzięcia zamontowane zostaną urządzenia, z których zwykle przychodzi nam odpłatnie korzystać w siłowniach i salonach fitness: biegacze, orbitreki, podciąg nóg, steper, wyciąg górny, ławeczka, trenażer
nóg, motyl i drabinka.
P.P.
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Trwają prace drogowe
na ul. Wiśniowej
„Przebudowa ulicy Wiśniowej w miejscowości Czernikowo
wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C”
to nazwa infrastrukturalnego zadania, realizowanego przez
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna.
W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie odcinek
o długości 905,88 m z wykonaniem chodników, zjazdów, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury
technicznej. Koszt przedsięwzięcia to 1 121 191,57 zł, Gmina
Czernikowo złożyła jednakże w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o jego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P Działania 1.1. Infrastruktura drogowa w kwocie 562 595,78 zł,
stanowiącej 50% kosztów kwalifikowalnych. Miejmy nadzieję, że aplikacja okaże się kolejnym sukcesem gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
P.P.

Wnioski, wnioski…
Wobec kolejnych konkursów ogłaszanych w zakresach spójnych z głównymi celami rozwojowymi gminy samorząd od
wielu już lat nie przechodzi obojętnie. Nie inaczej było w przypadku nowej edycji „schetynówek” oraz unijnego rozdania
w zakresie ochrony powietrza.
„Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w m. Wygoda-Steklinek, dróg gminnych Nr 101123C
i 101122C w m. Czernikówko wraz z przebudową skrzyżowania
z drogą powiatową Nr
2132C oraz przebudowa ul. Zajączkowo
i Polna w m. Czernikowo” to złożone, infrastrukturalne przedsięwzięcie, które stało się
przedmiotem analizy
specjalistów oceniających projekty w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2014-2020.
W ramach zadania, którego wartość określono
na 5 011 150,77 zł.,
planuje się przebudowę nawierzchni jezdni
z poszerzeniem i wzmocnieniem warstw istniejących; przebudowę skrzyżowania i zjazdów, budowę ciągów pieszo – jezdnych i chodników, budowę nowego przystanku autobusowego
przy skrzyżowaniu z drogą powiatową oraz budowę infrastruktury towarzyszącej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego
kanału.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza gmina Czernikowo
złożyła wniosek pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej
w Makowiskach oraz budynku Urzędu Gminy Czernikowo”.
Całkowita wartość inwestycji wyniesie 1 242 969,17 zł, z czego wyodrębniono
koszty kwalifikowalne w kwocie
894 702,39 zł.
Te r m o m o d e r nizacja placówki
oświatowej
polegać będzie na
dociepleniu ścian
i
stropodachu,
częściowej
wymianie
stolarki
okiennej i drzwiowej, wykonaniu
opaski wokół budynku, wymianie
pieców i instalacji
c.o., wymianie instalacji odgromowej i oświetlenia
oraz wykonaniu
niezbędnych prac
towarzyszących.
Prace dotyczące Urzędu Gminy zostały już wykonane podczas
jego przebudowy, w zakres wniosku weszły roboty związane
z termomodernizacją obiektu, czyli m.in. wymiana starej instalacji ogrzewania i grzejników, ocieplenie ścian zewnętrznych,
wykonanie nowej więźby dachowej i pokrycie jej blachodachówką.
P.P.
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Włocławskie konsorcjum przebudowuje
świetlicę w Witowężu
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Witowąż na świetlicę wiejską” to zadanie realizowane przez Gminę Czernikowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010-2014. Najkorzystniejszą
ofertą złożoną w ramach postępowania przetargowego okazała się ta wyceniona na
685 479,00 zł przez konsorcjum złożone z Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „LUX-DOM” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku oraz Zakładu Ogólnobudowlanego Włodzimierza Walczak, również z Włocławka.
15 lipca w Urzędzie Gminy Czernikowo na stosownej umowie podpisy złożyli wójt
Zdzisław Gawroński, skarbnik Hanna Koperska oraz prezes liderującej konsorcjum
spółki „LUX-DOM” Krzysztof Mizgajski. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Czernikowo uzyskała dofinansowanie w wysokości 402 230 zł. Prace remontowe już trwają
P.P.

Przetarg na drogę
w Czernikówku
rozstrzygnięty
„Przebudowa drogi gminnej Nr 101123C w miejscowości Czernikówko” to nazwa zadania realizowanego przy udziale środków
budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Inwestycja obejmuje odcinek drogi o długości 990 metrów i łączy część miejscowości z drogą krajową nr 10.
W wyniku postępowania przetargowego wykonawstwo powierzone zostało Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 595 553,18 zł przy dofinansowaniu w wysokości 140 tys. zł.
Prace budowlane zmierzają powoli ku finalizacji.
P.P.

,,Wyprawka dla ucznia”
W pierwszych dniach lipca Parafialny Zespół Charytatywny ogłosił początek II edycji akcji „Wyprawka dla ucznia”, która polegała na zbiórce przyborów szkolnych w wyznaczonych miejscach na terenie naszej parafii. W ostatnim tygodniu sierpnia podsumowaliśmy całe działanie i okazało się, że kolejny raz mieszkańcy wykazali się ogromną życzliwością. To dzięki Państwu udało się
przygotować wyprawkę do szkoły dla 18 dzieci z najuboższych rodzin parafii Czernikowo.
W imieniu własnym oraz dzieci bardzo serdecznie dziękujemy za każdy dar, zapraszając jednocześnie do współpracy przy kolejnych akcjach (9 listopada br. odbędzie się pobór krwi).
PZCh
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Dożynki gminno-parafialne 2014
Pochodem dożynkowym spod Urzędu
Gminy w Czernikowie tradycyjnie już rozpoczęły się obchody gminnych dożynek. 31
sierpnia punktualnie o godz. 12:00 zainicjowano sakralną część uroczystości; sumie
dożynkowej przewodniczyli ks. prof. Józef
Dębiński oraz proboszcz czernikowskiej
parafii, ks. dziekan Piotr Siołkowski. Po
podziękowaniu Bogu za tegoroczne plony
nastąpił przemarsz zdobionego bogatymi
wieńcami i pocztami sztandarowymi korowodu na plac
boiska szkolnego przy Zespole Szkół.
Po odegraniu hymnu
państwowego przez Gminną
Orkiestrę Dętą nastąpiło uroczyste przekazanie dożynkowego chleba przez pełniących
role starostów przedstawicieli grona sołtysów Elżbietę
Więckowską i Andrzeja Malinowskiego na ręce Wójta
Gminy Czernikowo Zdzisława Gawrońskiego oraz Przewodniczącej
Rady Gminy Jadwigi Padlewskiej. Podczas
gdy dożynkowicze dzielili się chlebem,
pieczołowicie krojonym przez członkinie
komitetu organizacyjnego i przedstawicieli
sołectw, głos zabrał Wójt Gminy Czernikowo, po którym przemówili także poseł
Tomasz Lenz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty
Andrzej Siemianowski oraz
starosta toruński Mirosław
Graczyk. W trakcie wieńczenia stricte oficjalnej części
uroczystości ostatnie przygotowania do wręczenia nagród
i wyróżnień podejmowała komisja konkursowa oceniająca
wieńce, chleby i dożynkowe
kosze z owocami, której werdykt następnie kwieciście odczytał Dariusz Chrobak.
Kolejne chwile upłynęły przy dźwiękach
koncertu Gminnej Orkiestry Dętej. Występy śpiewacze rozpoczęły podopieczne
Anny Dzwonkowskiej: Julia Król zaśpiewała w duecie z Maciejem Dzwonkowskim
oraz solo; Joanna Pejkowska odnalazła się
repertuarze zespołu Brathanki, natomiast
Wioletta Markowska zaprezentowała znakomity warsztat, wykonując wymagający
utwór Alicii Keys. Następnie swoje stale rosnące i systematycznie nagradzane umiejętności wokalne przedstawili tłumnie zebra-

nym już pod dożynkową sceną słuchaczom
podopieczni Małgorzaty Janiszewskiej
– Ewelina Florczak, Monika Kłos, Klaudia Korzeniewska, Katarzyna Popławska,
Martyna Janiszewska i Filip Gręźlikowski,
czyli zespół „Pikolo”. Nie mogło zabraknąć
oczywiście lokalnego folkloru – o tradycyjne walory zadbały zespoły śpiewacze Koła
Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka” oraz Klubu Seniora „Radość”.

Kolejna godzina zarezerwowana była
dla milusińskich. W świat zabaw i konkursów zabrała najmłodszych grupa SportImpreza na czele z clownem i tygryskiem. Po
programie przygotowanym przez znakomicie stylizowanych animatorów na scenę
wskoczyły tancerki z Obrowa z czerniko-

wiankami w składzie, trenowane przez Beatę Knitter-Śliwińską.
W przygotowanej przez organizatorów
konkurencji sołtysów po raz drugi z rzędu
zwyciężyli liderzy społeczności z Czernikowa i Wygody. W „Zmorze Cukrzyka”
Elżbieta Więckowska i Stanisław Kamiński
okazali się skuteczniejsi od Grażyny Sulińskiej i Wiesława Ziółkowskiego, Marianny
Ostrowskiej i Adama Malinowskiego oraz
Haliny Fajfer i Marka Dejewskiego. Przygotowano również konkursy dla odważnych

chętnych – w V Mistrzostwach Gminy
w Rzucie Gumiakiem Kobiet zwycięstwo
pani Ani zapewnił rzut na 14,70 m. W taczkowym wyścigu z jajem dla panów zwyciężyli Adrian i Krystian.
Po atrakcjach przed- i popołudnia licznie zebraną w tym nieco pochmurnym,
choć wolnym od opadów dniu publiczność
spróbował rozruszać zespół Tomas, wszyscy jednak z niecierpliwością wyczekiwali
już koncertu gwiazdy wieczoru – jednego z najpopularniejszych zespołów muzyki disco
polo/dance – grupy After Party.
Wokalista i tancerze stanęli na
wysokości zadania, swym dynamicznym występem skutecznie
bawiąc widownię. Występ grupy przyciągnął na czernikowskie boisko największą liczbę
słuchaczy od czasu Dożynek
Wojewódzkich w 2009 roku.
Dalszej biesiadzie towarzyszyły
piosenki serwowane przez Petrusa, grzejące
publiczność na wschodnią nutę członkinie
zespołu Za-No-Za oraz długonogie blond-piękności, kryjące się pod rozpalającym
wyobraźnię pseudonimem CamaSutra.
O godzinie 21:30 widzowie mogli natomiast podziwiać świetlne efekty pokazu
pirotechnicznego, przygotowanego przez Zbigniewa Zajączkowskiego.
Licznie zabrani mieszkańcy gminy i goście mogli
skorzystać z ogródków piwnych, posilić się grochówką
i grillowanymi specjałami,
wziąć udział w konkursach
z atrakcyjnymi nagrodami,
otrzymać pożywny jogurt i poczęstować się przekazanymi
przez sadowników owocami.
Najmłodsi zadomowili się w wesołym miasteczku i dmuchanych zamkach, choć lunaparkowe atrakcje czekały także na żądnych
mocnych wrażeń dorosłych. Chętni mogli
ruszyć w konnym zaprzęgu lub spróbować swych sił w jeździe wierzchem, a także
wzbić się w przestworza balonem na uwięzi,
którą to atrakcję zapewnił kluczowy sposnor dożynek – firma ENERGA S.A. Przedsięwzięcie bowiem nie mogło odbyć się bez
sponsorskiego wparcia. Serdecznie dziękujemy poniższym darczyńcom:
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Do zobaczenia w przyszłym roku – oby równie obfitym w plony!

P.P.

Dożynki Parafialne w Mazowszu

P

o raz drugi w historii mazowieckiej
parafii pw. św. Marcina dożynki
wykroczyły poza wymiar sakralny
i tradycyjną formę mszy dziękczynnej.
Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (co, mamy nadzieję, nie
zyska charakteru tradycji) świecka część
uroczystości przyciągnęła do stołów i na
„betonowy parkiet” wielu parafian i ich
gości.
24 sierpnia o godzinie 11:00 spod
Wiejskiego Domu Kultury ruszył barw-

ny korowód, prowadzony przez konnych
jeźdźców, bryczkę, samochód strażacki,
orkiestrę dętą i przedstawicielstwa poszczególnych sołectw, niosące wieńce,
chleby dożynkowe oraz kosze z owocami. Pół godziny później rozpoczęło
się nabożeństwo mszalne, celebrowane
przez Ojca Nazariusza Popielarskiego
oraz proboszcza parafii Mazowsze ks.
Zbigniewa Kwiatkowskiego. Wierni podzielili się dożynkowym chlebem, a o godzinie 13:00 przykościelne place parkin-

gowe wypełniły się dożynkowiczami.
Wśród gości dostrzec można było Wójta
Gminy Czernikowo Zdzisława Gawrońskiego oraz Wójta Gminy Ciechocin Jerzego Cieszyńskiego, którzy wspomogli
organizatorów, a także radnych obu gmin
wchodzących w skład parafii.
Prowadzący zabawę ledwie zdążył
podziękować zebranym, odczytać listę
sponsorów oraz zapowiedzieć koncert
Orkiestry Dętej Księżnej Kujaw im. ks.
J. Matusiaka z Ostrowąsa, gdy pierwsze
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krople deszczu zamieniły się w rzęsisty
płacz niebios. Niektórzy goście przegrali
rywalizację z pogodą, wielu jednak pozostało, wsłuchując się w dostojne tony
dętych instrumentów, delektując się
smakiem grochówki, kiełbasek, karkówki, piwa, wędlin, chleba ze smalcem czy
dziesiątek ciast, przygotowanych przez
parafian.
Niestety nie udało się przedstawić
programu przygotowanego przez dzieci i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej
w Mazowszu, których zaangażowanie
w organizację dożynek przełożyło się także m.in. na stworzenie barwnych dekoracji. Swoje
wokalne zdolności zaprezentował natomiast zespół Pikolo dowodząc, iż znakomity warsztat
poszczególnych artystów wchodzących w skład grupy rozwija
się z każdym miesiącem. Nie
minął deszcz, gdy pierwsi odważni ruszyli do tańca, do czego zachęcał znakomitą oprawą
muzyczną zespół Kasi i Marcina Ziółkowskich.
Jedną z atrakcji był II Amatorski Konkurs Tańca. Jury w składzie ks. Zbigniew
Kwiatkowski, Hanna Ziółkowska i Piotr
Bruzdowski miało niełatwe zadanie wyłonienia najlepszych trzech par, na które czekały pamiątkowe trofea i nagrody
rzeczowe. Ostatecznie zwyciężyli Bożena Wojciechowska i Andrzej Gogoliński
przed Joanną i Piotrem Wieczyńskimi
oraz Grażyną i Adamem Sulińskimi.
Niełaskawa pogoda dopiero po godzinie
18:00 odzyskała cierpliwość, dzięki czemu przykościelny parking zapełnił się
tancerzami.
Przedsięwzięcie nie mogło opierać się
wyłącznie na czystych chęciach komitetu organizacyjnego i księdza proboszcza.
Serdecznie podziękować należy tym,
których zaangażowanie i wsparcie umoż-

liwiło wspólną, dożynkową zabawę.
Dożynki Parafialne Mazowsze 2014
finansowo wsparli:
1. Gmina Czernikowo
2. Gmina Ciechocin
3. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
4. Sołectwo Mazowsze-Parcele
5. Sołectwo Mazowsze
6. Sołectwo Kijaszkowo
7. Sołectwo Liciszewy
8. Sołectwo Świętosław
9. Sołectwo Morgowo

10. Sołectwo Piotrkowo
11. Urszula Popielarska – Sala Bankieto
wa „Patrycja”			
12. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EL PLAST” Elżbieta Kowalska
13. AMPOL-MEROL Świętosław
14. Firma Handlowo Usługowa MEROL
Beata i Wojciech Pietruszewscy		
15. Skup sprzedaż zwierząt rzeźnych
ANIMALS Grzegorz Jurak
16. Zakład Usług Pogrzebowych Marcin
Ziółkowski			
17. DOMEX Teresa i Ryszard Chlebowscy				
18. Auto Handel Jarosław Witkowski
19. Henryk Grzelak Usługi Transportowe				
20. EKOPLAST Sp. z o.o. Marek Chylic-

ki
21. Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Mariusz Pawłowski		
22. Wojciech Pawłowski		
23. Wiejska Spółdzielnia Handlowo –
Usługowa w Czernikowie			
24. Transport Samochodowy Marek Kowalkowski
25. Usługi Transportowe Przemysław
Wilczak			
26. Sklep spożywczy Agnieszka i Andrzej
Gogolińscy				
27. Maria i Zbigniew Błaszkiewicz
28. Mobilna myjnia parowa
Ewelina Pietruszewska
29. WOJMAL Robert Malinowski		
30. Sklep Spożywczy Dariusz Janowski
31. PEKMAR Piotr Lisiński
32. Metaloplastyka Andrzej
Popławski
		
Ogromne podziękowania należą się
członkom OSP Mazowsze za nieoceniony
wkład pracy w przygotowanie placu i zapewnienie bezpieczeństwa, Gminnemu
Zakładowi Komunalnemu, Straży Gminnej, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Mazowszu oraz uczniom i nauczycielom za piękne dekoracje i zaangażowanie
w przygotowanie uroczystości, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Czernikowie
za wypożyczenie części sprzętu nagłośnieniowego, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Steklinie za wypożyczenie
sceny, autorom wypieków i pozostałych
dań oraz wszystkim tym, którzy inicjatywą, pomysłowością i ciężką pracą przyczynili się do organizacji dożynek.
P.P.
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III Kongres Dobrzynian

K

ongres Dobrzynian to organizowane co pięć lat przez Stowarzyszenie
Gmin Ziemi Dobrzyńskiej przedsięwzięcie, którego celem jest m.in. integracja
ludzi związanych z Ziemią Dobrzyńską
(a niejednokrotnie rozproszonych po
całym kraju oraz poza jego granice) oraz
kultywowanie tradycji regionu. Tegoroczny Kongres odbył się w dniach 9-10
lipca 2014 roku w Czernikowie.
Całość rozpoczęto mszą świętą celebrowaną w kościele parafialnym pw. św.
Bartłomieja w Czernikowie przez biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego
Meringa oraz ks. dziekana Piotra Siołkowskiego. Po mszy prowadzony przez
Gminną Orkiestrę Dętą korowód dotarł
przed gmach Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Czernikowie, gdzie dokonano
odsłonięcia tablicy pamiątkowej.
Uroczystego otwarcia kongresu do-

konali Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Prezes Zarządu SGZD
Ryszard Bartoszewski oraz Wójt Gminy
Czernikowo Zdzisław Gawroński. Pierwszego dnia Kongresu referaty wygłosili
m.in. prof. dr hab. Mirosław Krajewski
(rys historyczny), Andrzej Szalkowski
(miejsca związane z historią regionu)
i dr Adam Wróbel (promocja Ziemi Dobrzyńskiej poza granicami kraju). Poseł
RP Jan Krzysztof Ardanowski zaprezentował mający swą premierę Mundur
Wojewódzki Ziemi Dobrzyńskiej. Prezentacji Gminy Czernikowo, Powiatu Toruńskiego i Stowarzyszenia Dobrzyniacy
z Brzuzego dokonali odpowiednio wójt
Zdzisław Gawroński, sekretarz powiatu
Czesław Makowski oraz prezes Jan Koprowski. Wręczono także tytuły Ambasadorów Dobrzyńskich, które otrzymali
Ludwik Chełmicki, aktorzy Ewa Kuryło

i Piotr Pręgowski oraz założyciel fundacji
From The Depths Jonny Daniels, na którego ręce przekazano fragmenty macew
– żydowskich tablic nagrobnych.
Przedsięwzięcie uatrakcyjnili swymi
występami uczniowie szkoły muzycznej,
„Mali Czernikowianie”, „Pikolo”, „Kawęczynianki” oraz zespoły śpiewacze Klubu Seniora „Radość” i Koła Gospodyń
Wiejskich „Jutrzenka”. Na przyszkolnym
boisku prezentowali się samorządowi
i prywatni wystawcy, a sale udekorowano
wystawą przedmiotów związanych z kulturą dobrzyńską oraz pięknem regionu
uchwyconym w obiektywie Marcina Karasińskiego.
Po zakończeniu części merytorycznej
przeniesiono się do Restauracji „Słoneczna” i świetlicy wiejskiej, gdzie zorganizowano bankiet połączony z zabawą
taneczną prowadzoną przez Katarzynę
i Marcina Ziółkowskich z występami
Sióstr Argalskich z Gulbin oraz Joanny
Kaczmarkiewicz.
Drugiego dnia Kongresu przygotowano trzy wycieczkowe trasy po Ziemi
Dobrzyńskiej. Uczestnicy mogli wyruszyć szklakiem „północnym” (powiaty:
rypiński, brodnicki, golubski), „południowym” (powiaty: lipnowski, toruński, płocki) oraz „środkowym” (powiaty: toruński, golubski). Podsumowania
Kongresu dokonano podczas wieczornej
Biesiady Dobrzyńskiej w Wilczych Kątach, gdzie przedstawiono i zatwierdzono dokument końcowy. Do tańca przygrywali „Wichowiaki” z Wichowa oraz
„Sami Swoi” z Rypina i choć kapryśna
pogoda pokrzyżowała plany żądnym zabawy uczestnikom Kongresu, nie ulega
wątpliwości, że przedsięwzięcie okazało
się sukcesem.
P.P.
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Skrzetuski w Parku – Narodowe Czytanie
Trylogii Sienkiewicza
Trzecia edycja ogólnopolskiej akcji publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odbyła się 6 września. Tym razem cały kraj zasiadł do dzieł Henryka Sienkiewicza – „Ogniem i mieczem”, „Potopu” oraz „Pana Wołodyjowskiego”. W Czernikowie czytano w Parku 700-lecia.
Piękna pogoda pozwoliła wyjść z Trylogią na świeże powietrze. Czytanie rozpoczęli Wójt Zdzisław Gawroński, Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Padlewska oraz Zastępca Wójta Dariusz Zagrabski – wszyscy w oddających ducha przytaczanych za
pomocą sienkiewiczowskiej prozy czasów strojach. Swoją czytelniczą cegiełkę akcji oddali też m.in. Skarbnik Gminy Hanna Koperska, radni, nauczyciele, urzędnicy gminni, uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Steklinie i pozostali miłośnicy
twórczości laureata Nagrody Nobla.
P.P.

Letnie uciechy w Makowiskach
Czerwiec w Szkole Podstawowej w Makowiskach upłynął pod
znakiem ciekawych wyjazdów i niecodziennych spotkań. Z okazji
Dnia Dziecka, dzięki uprzejmości Komendanta Miejskiego Policji
w Toruniu, gościliśmy funkcjonariuszy policji z Torunia i Lubicza.
Przybliżyli oni naszym podopiecznym pracę funkcjonariusza ruchu drogowego na motocyklu, technika kryminalistyki, umożliwili obserwację zachowania psa służbowego. Przy tej okazji była też
możliwość oznakowania roweru. W tym dniu nie zabrakło również
wsparcia ze strony starosty toruńskiego Mirosława Graczyka, który
niejednokrotnie już bardzo aktywnie włączał się w nasze szkolne
przedsięwzięcia. Zabawy, konkursy oraz upominki zapewniły OSP
z Makowisk oraz Rada Rodziców.
Na początku czerwca uczniowie klas 0-III pojechali na wycieczkę do Torunia. Najpierw udali się do kina, następnie wyruszyli do
Kinder Parku, gdzie wśród palm kokosowych dali upust swojej

dziecięcej energii. Klasy starsze wybrały się nieco dalej, do Zakopanego. Tam zdobywały górskie szczyty, hartowały siłę woli, podziwiały widoki, a przy okazji dobrze się bawiły i odpoczywały po
wielu miesiącach nauki.
W dniu zakończenia roku szkolnego, już po odebraniu świadectw, w nagrodę za osiągnięte wyniki w nauce uczniowie skorzystali z wyjazdu do Solca Kujawskiego. Niezapomnianych wrażeń
dostarczył przejazd nowym pociągiem. Unikalne modele dinozaurów i innych prehistorycznych stworzeń zobaczyli przemierzając
ścieżkę edukacyjną, a szaleństwom w parku rozrywki i na placu
zabaw nie było końca. Wyjazd najlepszych uczniów do Torunia
współfinansował wójt Zdzisław Gawroński, a przejazd pociągiem
do Solca Kujawskiego i pozostałe atrakcje ufundował marszałek
województwa Piotr Całbecki.
H.G., A.L.
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Co słychać w SP im. K. K. Baczyńskiego
w Czernikowie w 2014 roku?
Przekazujemy podziękowanie za duży
wkład pracy w realizację zadań szkoły
w trudnych warunkach dla nauczycieli
i pracowników; dla rodziców za zrozumienie, dla Rady Rodziców za wsparcie; szczególnie za dużą cierpliwość i wyrozumiałość
dla społeczności oddziałów przedszkolnych
i klas, które pozostają poza budynkiem placówki. Czekało nas wiele przedsięwzięć,
m.in. „Myśliwi dzieciom - dzieci zwierzętom”, olimpiada Przeciw Przemocy, „Czyż
nie warto zostać św. Mikołajem”, obchody
150-lecia szkoły. Podjęliśmy bardzo wielkie
starania dotyczące uświadomienia uczniom
sensu praw (SPP i SPW), budowania koncepcji pracy szkoły (przeprowadziliśmy
analizę SWOT). Zapraszamy rodziców
do wspólnego budowania dokumentów.
Poprzez organizację uroczystości i akademii związanych z rocznicami narodowymi,
konkursów poświęconych lokalnym działaczom patriotycznym, objazdom miejsc
pamięci narodowej, wystawom, uczestnictwo w akcji „Śladami Pamięci” realizowaliśmy wychowanie patriotyczne. W tym roku
współpracowaliśmy min. z UG, GOPS, RR,
CZYŻ-NIE, Kołem Łowieckim BAŻANT,
Leśnictwem, AIESEC, parafią, SGZD, Starostwem Powiatowym, OSP Czernikowo,
WUOZ, szkołami gminy i okolicy, itp.
Aktywności uczniów to: UKS Olimpijczyk, chór, schola, szkoła muzyczna, harcerstwo, teatr 4-5-6, zespół taneczny, wolontariat. Uczniowie występowali w Akademii
11 listopada, w jasełkach, podczas projektu
„Z tobą chcę poznawać świat”, na WOŚP, na
otwarcie Auli, w ramach „Śpiewającej Polski”, we Włęczu, na dożynkach. W szkole
odbyły się warsztaty przyrodnicze, teatralne
i plener malarski, wystawa plastyczna, konkurs na rzeźbę - wizerunek zwierzęcia, wystawa a na 93-lecie Patrona i święto szkoły.
W szkole, wobec braku przerw, uczestniczyliśmy w akcji Szkoła w ruchu, rajdach,
wyjazdach na basen. Uczniowie wyjeżdżają
do kina, teatru, muzeum, filharmonii. Przygotowujemy występy z udziałem chóru,
zespołu Pikolo, zespołów teatralnych i jaseł-

kowych, zespołu tanecznego „Mali Czernikowianie”. Przygotowaliśmy bal choinkowy
i bal „Czyż-nie na chatę we Włęczu”. Coraz
bardziej masowe i z sukcesami są zawody
warcabowe i szachowe.
Nauczyciele odbywają systematyczne
szkolenia z N@I. Dokonaliśmy kilku próbnych sprawdzianów, a także testu próbnego
dla klas 6 i klas 3, osiągając wyniki nieco lepsze niż w kraju. Dwoje nauczycieli otrzymało medale za długoletnią służbę (srebrny),
kilkoro nagrodę wójta i jeden medal KEN.
Szkoła nadal współpracuje ze środowiskiem oraz organizacjami w realizacji różnych zadań, np. „Czyż-nie warto...” „Śladami
przeszłości”, Szkoła bez przemocy, Przeciw
Agresji- sieć Kujawy, Bal u amanta filmowego, apele okolicznościowe, jasełka, olimpiada
sieci Kujawy, konkurs o Tuwimie, Kolędowanie z Czyż-nie, Rok szkoły w ruchu, Ćwiczyć
każdy może, Europejski Dzień Przywracania
Czynności Serca, Rok Fredry – benefis; Apel
na cześć kanonizacji Jana Pawła II,, Święto
Patrona, 3 minuty dla klasy, Kamile, Dzień
Rodziny itd.
Największe osiągnięcia uczniów: z konkursu przedmiotowego z przyrody – dwoje
finalistów wojewódzkich (W. Sivickis oraz
laureat P. Cichowicz), sukcesy w Lidze Zadaniowej, Kangurze (3 nagrody II st.). Teatr
4-5-6 otrzymał wyróżnienia w wojewódzkim przeglądzie teatralnym, nagrodę główną
w przeglądzie Lipnie, były sukcesy muzyczne indywidualne (E. Florczak) i zespołowe (Pikolo) w turniejach piosenki (Toruń
- Scena Poezji i Piosenki, Szafarnia „Panie
Janie”), udział w ogólnopolskim etapie międzynarodowego festiwalu w Koninie (Pikolo). W sporcie na szczeblu powiatowym (II
m. dziewcząt, I m. chłopców w siatkówce,
IV m. w ćwierćfinale wojewódzkim; przełaje
sztafety). Zajęliśmy II miejsce w konkursie
Zabytki Powiatu Toruńskiego, III m. - przyroda ziemi dobrzyńskiej, III m. w dobrzyńskim konkursie multimedialnym. W szachach - W. Sivicvkis I miejsce w powiecie,
wcześniej IV miejsce w województwie, drużyna I m. w powiecie; sukcesy w warcabach

– IV m. w Toruniu, VII m. w województwie.
W k. polonistycznym nagrodzono W. Sivickis oraz W. Mąkólskiego - tytuł Ambasadora Szkolnej Wynalazczości. Były nagrody
i wyróżnienia w konkursach plastycznych
powiatowych „Mieszkam w ciekawym
miejscu”, „Prawa dziecka” (W. Mąkólski).
Zajęliśmy II miejsce w klasyfikacji sportowej SP w powiecie. Największym sukcesem
jest uzyskanie dobrego wyniku (wyższego
niż ogólnopolski o 2 pkt) w sprawdzianie
klas szóstych i wskoczenie na siódmy stanin.
Szkoła jest organizatorem (lub współorganizatorem) wielu konkursów fotograficznych, plastycznych, zawodów sportowych
na szczeblu powiatu i woj., warsztatów przyrodniczych i teatralnych, konkursów recytatorskich „Dobrze ziemio”, „Znów wędrujemy ciepłym krajem”. Uczniowie jedli obiady
z funduszu GOPS, korzystali z programu
Owoce w Szkole (0-III) i Szklanka mleka.
W ramach ewaluacji zajmujemy się wnikliwie budowaniem koncepcji pracy szkoły.
Pozyskaliśmy pieniądze na warsztaty przyrodnicze, teatralne, konkursy recytatorskie,
plener malarski, publikacje o szkolnictwie
z okazji 150-lecia.
Wzbogacono bazę dydaktyczną szkoły
o pomoce do zajęć specjalistycznych i klas
I-III, wyposażono w nowe ławki i krzesła
wszystkie klasy. Z 1% z podatku zakupiliśmy zestaw ławek i krzesełek. Czekamy na
wyposażenie z projektów dla oddziałów
przedszkolnych. Mieliśmy nadzieję zrealizować program znaczącej rozbudowy szkoły
i likwidacji II zmiany, I etap budowy przeciągnął się do lutego. Oddanie nowego skrzydła budynku przesunie się na rok przyszły.
Natomiast wszyscy pracujemy (mimo, że
w dwóch budynkach) w obiektach szkolnych i na jedną zmianę.
Zapraszamy do poszukiwań starych
zdjęć do publikacji, konkursów związanych
z jubileuszem szkoły; konkursu plastycznego
MOJA SZKOŁA i historyczno-literackiego
„Moje ulubione zdjęcie”.
D. C.

Senior Games Czernikowo 2014 - zawody sportowe dla dorosłych
W dniach 4-5 października 2014 r. na
sportowych obiektach naszej gminy (stadion w Czernikowie, boiska wielofunkcyjne
ORLIK w Mazowszu) rozegrane zostaną
zawody sportowe dla dorosłych i seniorów.
Projekt realizowany jest we współpracy
Czernikowskiego Stowarzyszenia „Czyż-Nie” oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Comets Mazowsze”. Jego celem jest

angażowanie osób po 40 roku życia do systematycznego ruchu i dbania o swoją kondycję fizyczną.
W zawodach udział weźmie 8 dziesięcioosobowych drużyn. Zmagania toczyć
się będą w konkurencjach indywidualnych: bieg na dystansie 60 m/100 m/330 m,
pchnięcie kulą 5 kg, rzut piłeczką palantową, skok w dal oraz w sportach drużyno-

wych - bieg sztafetowy na dystansie 4x165
m, palant, piłka siatkowa.
Zainteresowanie z jakim spotkał się
projekt pozwala nam już planować kolejną
edycję w roku przyszłym. Na prośbę uczestników projektu zawody będą wówczas rozszerzone o kolejne konkurencje indywidualne i drużynowe.
R. S.
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Festyn sportowo-rodzinny w Steklinie
Dnia 2 sierpnia 2014 roku na boisku w Steklinie
odbył się festyn sportowo-rodzinny, którego organizatorami byli: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rolnik”,
sołectwo Steklin, Urząd Gminy Czernikowo oraz
Ludowy Zespół Sportowy w Steklinie.
Piknik był sponsorowany przez firmę ENERGA S.A., dzięki czemu zostały zakupione nagrody
dla uczestników konkursów. Impreza rozpoczęła
się o godz. 10.00 zawodami sportowymi dla dzieci
i młodzieży. Wśród zaproszonych gości byli Wójt
Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński, Zastępca Wójta Dariusz Zagrabski, Przewodnicząca Rady
Gminy Czernikowo Jadwiga Padlewska oraz Prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolnik” Marek Kowalski. Jednym z punktów programu był konkurs
wiedzy o Czernikowie, który przeprowadził Wójt.
Przedsięwzięcie zakończyło się zabawą taneczną.

„Razem łatwiej” na wakacjach
Czerwcowa pielgrzymka do Gietrzwałdu i Św. Lipki

Po raz pierwszy na dożynkach gminnych w Czernikowie

Dzięki inicjatywie przewodniczącej stowarzyszenia Wandy
Rogowskiej mogliśmy przeżyć niepowtarzalne chwile podczas
pielgrzymki do Gietrzwałdu i Św. Lipki. Modlitwa oraz uczestnictwo we mszy świętej, celebrowanej przez naszego proboszcza, dostarczyły głębokich wzruszeń i przeżyć religijnych.

W ostatnią sierpniową niedzielę wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Toruniu oraz Stowarzyszeniem Czyż-nie z Czernikowa przypomnieliśmy tradycyjne wiejskie zwyczaje i zabawy. Wystawa i wystrój stoiska nawiązywały do ogłoszonego
przez Sejm roku 2014 rokiem Oskara Kolberga.
Wspólne stoisko tętniło życiem: dzieci słuchały ludowych
bajek zebranych przez Oskara Kolberga i rysowały do nich
ilustracje, starsi po obejrzeniu ciekawej wystawy tematycznej,
przypomnieli sobie zabawy z dzieciństwa. Po tej rozgrzewce
wszyscy wzięli udział w konkursach. Całość zakończyło wspólne śpiewanie na ludową nutę.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do pracowników
Starostwa za propozycję wspólnego stoiska, a także do stowarzyszenia Czyż-nie za ogromne zaangażowanie i wspólną zabawę.

Wycieczka do Warszawy - historia i nauka
W upalny sobotni lipcowy dzień członkowie i sympatycy
stowarzyszenia uczestniczyli w wycieczce do Warszawy zorganizowanej przez Mirosława Graczyka. W Muzeum Powstania
Warszawskiego poznaliśmy nadzieje i emocje, jakie towarzyszyły powstańcom warszawskim. Drugim celem naszego wyjazdu był pobyt w Centrum Nauki Kopernik, gdzie mogliśmy
dotknąć wielu zjawisk naukowych.

H.G.
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Dofinansowanie na doposażenie
oddziałów przedszkolnych
W związku z naborem projektów systemowych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej Gmina Czernikowo
złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Czernikowo”. Przeszedł on pozytywną ocenę
formalną oraz merytoryczną.

Projekt zakłada organizację placów zabaw, doposażenie
kuchni oraz wyposażenie oddziałów przedszkolnych mieszczących się przy szkołach podstawowych w meble, zabawki i
pomoce dydaktyczne, zestawy wypoczynkowe dla dzieci, sprzęt
ICT, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, kserokopiarki.
Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania
istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości
usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza
dzieci nieobjętych dotychczas wychowaniem przedszkolnym.
Całkowity koszt zadań objętych dofinansowaniem wynosi
542 840,68 zł.
D.Cz.

IV Gminny Turniej Bilardowy
– tytuły dla Lewandowskiego i Chlebowskiego
Po roku przerwy do gminnego kalendarza imprez sportowych powróciły bilardowe mistrzostwa. Zawody rozgrywane
były w dwóch grupach wiekowych. Turniej finałowy juniorów
odbył się 17 lipca 2014 roku w Szkole Podstawowej w Osówce, natomiast rozgrywki seniorskie rozstrzygnięto tego samego
dnia w Wiejskim Domu Kultury w Mazowszu.
W gronie zawodników młodszych na podstawie wyników
półfinałów wyłoniono troje bilardzistów, którzy mieli walczyć
o medale. Dawid Lewandowski wygrał zarówno z Weroniką
Opaczyk, jak i z Kamilem Lewandowskim, i okazał się triumfatorem turnieju. Srebro trafiło w ręce jego brata.
W grupie starszej zastosowano system stanowiący połączenie pucharowych zasad rosyjskich i podziału na grupy. W „drabince czernikowskiej” (część zawodników rozgrywała pierwszą
fazę zawodów w świetlicy wiejskiej w Czernikowie) zabrakło
obrońcy tytułu Jacka Łasińskiego, do finału awansował natomiast Dariusz Chlebowski, któremu do osiągnięcia tej fazy
wystarczyło rozegranie jednego spotkania. W „drabince mazowieckiej” faworytów gromił Radosław Świątecki, który naj-

pierw pokonał Marka Serockiego, następnie uporał się Mirosławem Graczykiem, by w półfinale, po pasjonującym pojedynku,
pokonać mistrza sprzed dwóch lat Przemysława Pujera.
W starciu o bilardowy prymat lepszy okazał się Chlebowski,
a Świątecki przegrał jeszcze walkę o drugie miejsce z Pawłem
Stołowskim. Czwarte miejsce zajął ubiegłoroczny brązowy medalista Michał Opaczyk.
Wyniki końcowe:
Juniorzy:
1. Dawid Lewandowski
2. Kamil Lewandowski
3. Weronika Opaczyk
4. Łukasz Urbański
Seniorzy:
1. Dariusz Chlebowski
2. Paweł Stołowski
3. Radosław Świątecki
4. Michał Opaczyk

P.P.
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Inauguracja sportowego roku szkolnego 2014/2015
W sobotę 6 września 2014 r. na boiskach szkolnych
w Czernikowie rozegrano mistrzostwa gminy w indywidualnych biegach przełajowych. W zawodach uczestniczyli chłopcy i dziewczęta ze szkół podstawowych.
W kategorii dziewcząt, w biegu na 800 m zwyciężyła
Karina Adamska z Osówki, na drugim miejscu uplasowała się Dominika Wachowska z Makowisk, trzecie miejsce zajęła Weronika Luberadzka ze Steklina.
Chłopcy biegali na 1000 m, zwyciężył Kacper Radzikowski, drugie miejsce zajął Konrad Mokwiński, trzecie - Kamil Kołaczyński; wszyscy z Czernikowa. Do finału powiatowego awans wywalczyli jeszcze: Zuzanna
Sawicka (Osówka), Zuzanna Kasińska (Makowiska),
Bartek Żuławski i Bartek Czajkowski z Czernikowa.

Zawody wędkarskie seniorów
10 sierpnia 2014 r. na stawie w miejscowości Bobrowniki
zostały przeprowadzone zawody wędkarskie seniorów. Obok
przedstawiamy tabelę z wynikami:

Dożynkowy turniej siatkówki plażowej
W niedzielę 31 sierpnia 2014 r. odbył
się Dożynkowy turniej siatkówki plażowej.
Wystąpiło 5 drużyn z gmin Czernikowo
i Bobrowniki. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Zwyciężyła para z Czernikowa
- Michał Wiśniewski i Radosław Świątecki,
drugie miejsce zajęli siatkarze z Bobrownik
- Cyprian Gutowski i Patryk Bojarski, trzecie
miejsce - Tomasz Lewandowski, Grzegorz
Grzywiński, czwarte -Bartłomiej Duszyński,
Jarosław Makowski, a piąte miejsce - Kuba
Gutowski, Kamil Jankowski. Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary. Organizatorzy dziękują p. Kozłowskim za użyczenie boiska do gry.
G.G.
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Międzynarodowe doświadczenia
baseballistów z Mazowsza
Miesiące czerwiec i lipiec przyniosły wiele ważnych wydarzeń w pracy
Uczniowskiego Klubu Sportowego Comets Mazowsze. Najmłodsi baseballiści
uczestniczyli w Pucharze Polski Dzieci rozgrywanym w Warszawie. Zajęli 5
miejsce na siedem uczestniczących drużyn. Był to ich drugi poważny turniej
w tym sezonie.
Młodzicy zdobyli wicemistrzostwo
województwa i uzyskali tym samym prawo do startu w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików, które odbędą
się z końcem września w Kutnie. W regionie tylko Osielsko okazało się być lepsze od Mazowszan. Bydgoszcz musiała
po raz kolejny uznać wyższość drużyny
z małej podczernikowskiej wioski.
Kadeci, podobnie jak ich młodsi koledzy, zdobyli wicemistrzostwo województwa ustępując jedynie drużynie z Osielska. Ponadto uczestniczyli w Półfinałach
Mistrzostw Polski Juniora Młodszego,
rozgrywanych w połowie czerwca w Miejskiej Górce. I choć byli najmłodszą ekipą
w turnieju i przegrali wszystkie swoje
mecze, doświadczenie z pewnością zaowocuje w kolejnych sezonach. Zajmując
czwarte miejsce uzyskali awans do Finału Mistrzostw Polski Juniora Młodszego,
klasyfikując się tym samym w pierwszej szóstce najlepszych drużyn w Polsce w tej kategorii w obecnym sezonie.
Wraz z nadejściem wakacji drużyna naszych baseballistów uczestniczyła

w Mistrzostwach Europy i Afryki Małej
Ligi Baseballowej w kategorii Intermediate 50/70, rozgrywanych w czeskiej
Pradze. Ich rywalami były drużyny
z Czech i Niemiec. Comets Mazowsze
zajęło wysokie 3 miejsce. Wyjazd doskonale zmotywował zawodników i nasz
sztab szkoleniowy, niosąc wiele determinacji do osiągnięcia zamierzonego
celu. Kategoria Intermediate 50/70 jest
najmłodszym „dzieckiem” Małej Ligi.
Powstała w tym roku, a turniej europejski był pierwszym w jej historii. Cała
drużyna otrzymała pamiątkowe piny, zarezerwowane wyłącznie dla uczestników
Mistrzostw. Gorące podziękowania należą się Firmie USM Jerzego Zglinickiego
z Czernikowa, który wsparł finansowo
wyjazd młodych sportowców do Czech.
Dzięki tej pomocy uczestnicy Mistrzostw
mogli zwiedzić Muzeum Skody oraz Stare Miasto i Hradczany wraz z Mostem
Karola.
Po powrocie z Pragi czekało na nas
kolejne historyczne dla nas wydarzenia.
Po raz pierwszy w historii naszego klubu
na terenie naszej gminy zorganizowaliśmy Obóz Baseballowy z udziałem amerykańskich szkoleniowców. Trójce Amerykanów (David Moss, Robert Cissell,
Joe Page) towarzyszył miotacz chorwackiej drużyny Sisak Storks Mario Federovic. Podczas 3 dni treningowych prawie
30 osobowa grupa naszych baseballistów
mogła doskonalić elementy gry w base-

ball oraz poznawać wiele nowych i ciekawych gier związanych z uprawianym
sportem. W zorganizowanym spotkaniu
na mazowieckim boisku baseballowym
im. Raymonda Doleckiego w Mazowszu
uczestniczyło wielu rodziców i członków
rodzin.
Wspomniane wyżej wydarzenia są
dowodem na ciągle i dynamicznie rozwijający się program sportowy prowadzony
przez UKS Comets w Mazowszu. Sportowe marzenia dzieci spełniają się poprzez
baseball. Dlatego zachęcamy kolejne
osoby do uczestniczenia w treningach,
w szczególności chłopców ze szkół podstawowych i początkowych klas gimnazjum oraz dziewczęta urodzone w latach
2004 - 2006, których jest coraz więcej
w szeregach naszych drużyn. To właśnie
dla dziewcząt zanosimy się z zamiarem
stworzenia drużyny dziewczęcej i zapoczątkowania programu softballowego
jeszcze w tym roku.
Skład drużyny Comets Mazowsze LL
na Mistrzostwa Europy w Pradze: Baranowski Bartłomiej, Błaszkiewicz Hubert,
Gutmański Bartosz, Jaranowski Miłosz,
Krasiński Kacper, Kwiatkowski Mateusz,
Lubowicz Konrad, Stasiak Marcin, Szulc
Jakub, Witomski Kacper, Wnukowski Arkadiusz. Trenerzy: Szwajkowski Robert,
Popielarski Waldemar, Siekierski Krystian.
R. S.
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OSP Czernikowo najlepszą jednostką w IV tenisowych
mistrzostwach strażaków
IV 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 – 7 czerwca rywalizowały grupy młodsze i kobiety, 8 czerwca – druhowie starsi.
Areną zmagań w obu przypadkach była sala gimnastyczna Szkoły
Podstawowej w Osówce. Rekord frekwencji nie został pobity, gdyż
niektóre jednostki, pomimo przedłożenia obfitych list graczy, zawiodły w dniach rozgrywania mistrzostw.
Pierwszego dnia rozegrano cztery kategorie gry pojedynczej i
jedną gry podwójnej. Singiel dziewcząt poniżej 16 roku życia zdominowały reprezentantki Osówki, zajmując całe podium (wygrała
wicemistrzyni sprzed roku Weronika Opaczyk). W singlu chłopców w tym samym wieku punkty rozłożyły się bardziej równomiernie, a najlepszy był drugi przed rokiem Mateusz Markowski z Witowęża. W tradycyjnie jednej z najciekawszych kategorii – męskiej
„17-25” – najlepszych w poprzednim turnieju reprezentantów OSP
Makowiska Pawła Drygalskiego i Michała Opaczyka, którzy wygrali rozgrywkę deblową, pogodził Witowężanin Piotr Kalinowski. W
gronie kobiet pod nieobecność Danuty Chylickiej podium zajęły
tenisistki z Makowisk (wygrała Marta Celmer przed swą siostrą
Alicją), wobec czego przewaga ich drużyny po pierwszym dniu zawodów była znaczna.
Drugi dzień przyniósł kilka zwycięstw faworytów i kilka niespodzianek. W gronie mężczyzn „26-42” o prymat walczyli
druhowie z Mazowsza i Czernikowa. Kategorię wygrał Michał
Chłopecki, któremu finałowy przeciwnik Przemysław Pujer z
pomocą Wiesława Pierzgalskiego zrewanżował się w deblu. W
najstarszej kategorii męskiej poraz kolejny z tytułem minął się
Andrzej Strychalski ze Steklinka, który w parze ze swym bratem Wojciechem wygrał grę podwójną. W grze pojedynczej bezkonkurencyjny był tego dnia Jarosław Makowski z Czernikowa.
Drużynowo najlepsi okazali się strażacy-tenisiści z OSP Czernikowo (71 pkt.), wyprzedzając OSP Makowiska (57 pkt.) i OSP Witowąż (50 pkt.). Na czwartym miejscu uplasowała się OSP Osówka
(45 pkt.), następnie OSP Steklinek (36 pkt.), OSP Mazowsze (25
pkt.) i OSP Steklin (8 pkt.).
Kategoria dziewcząt do 16 lat:
1. Weronika Opaczyk (Osówka)
2. Weronika Niedziałkowska (Osówka)
3. Agata Sawicka (Osówka)
4. Izabela Borkowska (Makowiska)
5. Izabela Cieszyńska (Steklin)
Kategoria chłopców do 16 lat:
1. Mateusz Markowski (Witowąż)
2. Tomasz Kasiński (Czernikowo)
3. Maciej Kubik (Czernikowo)
4. Jan Piwnicki (Steklinek)
5. Jeremi Strzelecki (Witowąż)
Kategoria mężczyzn 17-25 lat:
1. Piotr Kalinowski (Witowąż)
2. Paweł Drygalski (Makowiska)
3. Michał Opaczyk (Makowiska)
4. Sylwester Kasiński (Czernikowo)
5. Dariusz Janczewski (Witowąż)
Kategoria debel/mikst do 25 lat:
1. M. Opaczyk/ P. Drygalski (Makowiska)
2. P. Kalinowski/ D. Janczewski (Witowąż)

3. T. Kasiński/ S. Kasiński (Czernikowo)
Kategoria kobiet powyżej 17 lat:
1. Marta Celmer (Makowiska)
2. Alicja Celmer (Makowiska)
3. Natalia Gołębiewska (Makowiska)
4. Paulina Balina (Czernikowo)
5. Emilia Sulińska (Czernikowo)
Kategoria mężczyzn 26-42 lata:
1. Michał Chłopecki (Czernikowo)
2. Przemysław Pujer (Mazowsze)
3. Marcin Kozłowski (Czernikowo)
4. Wiesław Pierzgalski (Mazowsze)
5. Radosław Świątecki (Czernikowo)
Kategoria debel/mikst 26-42 lata:
1. P. Pujer/ W Pierzgalski (Mazowsze)
2. R Świątecki/ M. Chłopecki (Czernikowo)
3. J. Lewandowski/ J. Piwnicki (Steklinek)
Kategoria mężczyzn powyżej 43 lat:
1. Jarosław Makowski (Czernikowo)
2. Andrzej Strychalski (Steklinek)
3. Marek Brzustewicz (Osówka)
4. Marek Serocki (Witowąż)
5. Andrzej Prusakiewicz (Witowąż)
Kategoria debel/mikst powyżej 43 lat:
1. A. Strychalski / W. Strychalski (Steklinek)
2. M. Brzustewicz / Z. Wiśniewski (Osówka)
3. J. Kwiatkowski/ J. Makowski (Czernikowo)

P.P.
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