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W tym numerze

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia  
niosą ze sobą wiele radości oraz plany na nadchodzący, Nowy Rok. 
W tych wyjątkowych dniach wszystkim mieszkańcom naszej gminy 

życzymy chwil wypełnionych miłością i rodzinną atmosferą, 
pełnych spokoju i odpoczynku. 

Niech ten szczególny okres będzie dla Państwa 
czasem radości dzielonej z najbliższymi.

Wójt Gminy Czernikowo
    Zdzisław Gawroński  

Przewodnicząca Rady Gminy 
Jadwiga Padlewska
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 Szanowni Państwo,
 16 listopada 2014 roku podjęli Pań-
stwo decyzję kluczową dla przyszłości 
Gminy Czernikowo. Jednego dnia, w jed-
nej chwili, chociaż z pewnością poprze-
dzonej wnikliwą analizą i  skrupulatnym 
rachunkiem, dokonali Państwo wyboru, 
który rzutował będzie na najbliższe czte-
rolecie. Wyniki wyborów na wójta świad-
czą o  tym, iż moja praca dla Państwa 
dobra i  oddanie gminie w  ciągu trzech 
poprzednich kadencji znalazła uznanie 
w Państwa oczach.
 Chcą Państwo, bym w dalszym ciągu 
reprezentował interes każdego mieszkań-
ca i dbał o każdy skrawek ziemi z ponad 
169 km2 bezpiecznych ulic, pięknych bu-
dynków, malowniczych łąk, jezior i  pól 
uprawnych. Zaufali mi Państwo, a ja zro-
bię wszystko, by Państwa nie zawieść.
 Dziękuję za to, że zdecydowali się 
Państwo sprostać odpowiedzialności za 
naszą wspólną przyszłość i, pomimo spe-
cyfiki tegorocznych wyborów na wójta, 
spełnili obywatelski obowiązek. Możemy 

mieć pewność, że tak ważna decyzja zo-
stała podjęta świadomie i odpowiedzial-
nie przez gminę jako całość. 
 Dziękuję za to, że wybrali Państwo 
skuteczność i pewność spełnienia obiet-
nic, że opowiedzieli się Państwo za inwe-
stycyjnym zdecydowaniem i  dbałością 
o poziom życia popartą kilometrami no-
wych dróg i dziesiątkami metrów chod-
ników. Dziękuję rolnikom i przedsiębior-
com za to, że chcą, bym nadal dbał o ich 
interesy. Dziękuję potrzebującym bezin-
teresownego, gminnego wsparcia za to, 
że swym wyborczym głosem nagrodzili 
moje starania w  tej materii. Dziękuję 
młodym ludziom za świadomość, iż je-
stem także ich wójtem i że chcą, bym słu-
chał ich głosu przez najbliższe cztery lata. 
Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy 
za to, że mówiąc „TAK” przy wyborczych 
urnach pozwolili mi uwierzyć, że wszyst-
kie starania i ogromna część mojego ży-
cia, którą poświęciłem dla dobra gminy, 
przyniosła efekt w  postaci społecznego 

zadowolenia, ufności w działania samo-
rządu terytorialnego i  zielonego światła 
na przyszłą kadencję.
 To jednak dopiero początek trud-
nej drogi, jaką wspólnie musimy prze-
być. Dołożę wszelkich starań, by Gmina 
Czernikowo piękniała z  każdym dniem 
i  by było to przez Państwa dostrzegal-
ne poprzez dalszą poprawę infrastruk-
tury drogowej, rozwój kultury, oświaty 
i  edukacji, działania prośrodowiskowe 
i  pomoc materialną, kierowaną bezpo-
średnio do Państwa rąk. Zrobię co w mo-
jej mocy, by słowność i efektywność nie 
okazały się  pustym frazesem, a  dewizą 
mojej działalności. Z  pełną świadomo-
ścią odpowiedzialności i powagi zadania, 
jakie powierzyliście mi Państwo po raz 
czwarty, obiecuję nie zawieść Państwa za-
ufania. Powiedzieliście Państwo „tak” dla 
rozwoju – zrobię wszystko, by być jego 
gwarantem.

Z poważaniem,
Zdzisław Gawroński

Rekordowa lokata Gminy Czernikowo
w rankingu inwestycyjnym Wspólnoty

Samorządowe czasopismo „Wspólnota” specjalizuje się w przygotowywaniu sze-
regu rankingów, w  których oceniane są samorządy. W  klasyfikacji dotyczącej 
inwestycji w  infrastrukturę techniczną bardzo wysokie miejsce zajęła Gmina 

Czernikowo. 
     W skali 1571 gmin wiejskich naszej jednostce udało się zająć znakomite 62. miej-
sce. Istotność zajętej lokaty najlepiej zobrazować może fakt, iż jesteśmy najwyżej 
sklasyfikowanym samorządem z województwa kujawsko-pomorskiego. Analizując 
wcześniejsze rankingi i miejsca Gminy Czernikowo warto zwrócić uwagę na spory 

inwestycyjny przeskok, jaki miał miejsce w latach 2005-2007 w stosunku do wcześniejszych. W trzech pierwszych rankingach, 
obejmujących lata 2001-2005, Gmina Czernikowo zajmowała odległe pozycje, w drugim tysiącu zestawienia (z 1465 miejscem 
w roku 2005). Od 2008 roku plasujemy się w pierwszej dwusetce (z wyjątkiem rankingu 2010) i ścisłej czołówce gmin wiejskich 
województwa kujawsko-pomorskiego, a tegoroczna pozycja jest najwyższą w historii zestawienia.
 Metoda obliczania wskaźników rankingu inwestycyjnego jest od lat taka sama. Pod uwagę brane są te inwestycje, które skiero-
wane są na rozwój infrastruktury technicznej i koncentrują się w trzech działach: 
– transport (przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy, ale także tabor związany z lokalnym 
transportem zbiorowym),
– gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.),
– gospodarka mieszkaniowa.
 Pod uwagę brane są wydatki wyrażone w cenach stałych z 2013 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako śred-
nia z ostatnich trzech lat.
 Wyniki rankingu to kolejne już potwierdzenie inwestycyjnej aktywności, jaką, pomimo ograniczonych możliwości, przejawia 
Gmina Czernikowo. Rozwój inwestycyjny stał się wizytówką samorządu, a kolejne klasyfikacje rzeczowo odzwierciedlają zaanga-
żowanie w rozwój.

P.P.
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Sesja inauguracyjna Rady Gminy Czernikowo VII kadencji
 W  wyborach samorządowych, które 
odbyły się 16 listopada 2014 r., miesz-
kańcy gminy Czernikowo wybrali Wój-
ta oraz Radnych VII kadencji. W  skład 
nowej Rady weszli: Mieczysław Kaspro-
wicz, Jadwiga Padlewska, Rafał Rutkow-
ski, Andrzej Czarnecki, Tomasz Krasicki, 
Bartłomiej Duszyński, Mirosław Ziół-
kowski, Andrzej Łopuszyński, Daniel 
Świdurski, Andrzej Prusakiewicz, Bo-

gumiła Lewandowska, Krzysztof Plewa, 
Marianna Ostrowska, Marcin Luberacki 
oraz Paulina Chrząstek. 
 1 grudnia 2014 r. na inauguracyj-
nej sesji, którą poprzedziła msza święta 
celebrowana przez proboszcza czerni-
kowskiej parafii ks. dziekana Piotra Sioł-
kowskiego, wójt Zdzisław Gawroński 
oraz radni złożyli ślubowanie. Wybrano 
przewodniczącego rady, którym po-

nownie została Jadwiga Padlewska, oraz 
wiceprzewodniczących, którymi zostali 
Andrzej Łopuszyński i  Mirosław Ziół-
kowski. Wybrano również składy komisji 
stałych. Wójt w swym wystąpieniu przed-
stawił główne założenia programowe na 
nową kadencję. Gratulacje radnym i wój-
towi złożył również starosta toruński Mi-
rosław Graczyk.

H.K.

Uroczysta XXXVII Sesja Rady Gminy w Czernikowie
 Dnia 13 listopada w  sali 
konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny odbyła się uroczysta sesja 
Rady Gminy w  Czernikowie 
podsumowująca kadencję 
2010-2014. Wśród uczest-
ników spotkania byli m.in. 
przedstawiciele samorządu 
powiatowego - starosta Mi-
rosław Graczyk, przewodni-
czący rady powiatu Andrzej 
Siemianowski; radny powiatu 
Andrzej Sobociński, a  tak-
że radni gminy Czernikowo, 
sołtysi, kierownicy jednostek 
organizacyjnych, dyrektorzy 
szkół oraz przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych.
 Sesja miała wyjątkowy cha-
rakter, gdyż był to czas podsu-
mowania działań, jakie w cią-

gu minionych czterech lat wykonały władze gminy, ale też podziękowań i życzeń. Podsumowania działalności samorządu 
za lata 2010 – 2014 dokonał wójt Zdzisław Gawroński, a czteroletniej kadencji Rady Gminy – jej przewodnicząca Jadwiga 
Padlewska. 
 Rada Gminy Czernikowo kadencji 2010-2014 funkcjonowała w składzie: Roman Borucki, Stanisław Kamiński, Mieczy-
sław Kasprowicz, Zbigniew Krzemiński, Bogumiła Lewandowska, Ludwik Lewandowski, Andrzej Łopuszyński, Zbigniew 
Mirzejewski, Jadwiga Padlewska, Dawid Polanowski, Andrzej Prusakiewicz, Rafał Rutkowski, Grażyna Sulińska,  Mirosław 
Ziółkowski, Tadeusz Ziółkowski.

H.K.
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Kolejna schetynówka już w przyszłym roku!
 Kolejne edycje konkursów w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych naj-
pełniej obrazują skuteczność, z jaką Gmina Czer-
nikowo ubiega się o  dofinansowania z  zewnątrz. 
Trzy poprzednie tury przyznawania dotacji zakoń-
czyły się sukcesem dla nas i gminnej infrastruktu-
ry drogowej – nie inaczej będzie w przyszłym roku.
 Projekt „Przebudowa drogi gminnej Nr 
101119C w  m. Wygoda-Steklinek, dróg gmin-
nych Nr 101123C i 101122C wraz z przebudową 
skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz 
przebudowa ul. Zajączkowo i Polna w m. Czerni-
kowo” znalazł się na uprawniającym do otrzymania dofinansowania miejscu listy rankingowej, opublikowanej przez Urząd Wo-
jewódzki w Bydgoszczy, dzięki czemu inwestycja zostanie wsparta środkami w wysokości aż 2 547 539,80 zł wobec 5 095 079,61 
zł całkowitej wartości przedsięwzięcia. Oczywiście kwoty te mogą zostać zweryfikowane m.in. w wyniku procedury przetargowej.
 Planowane zadanie zakłada przebudowę odcinków drogowych o  łącznej długości 3933,03 mb. W ramach przedmiotowego 
zadania Gmina Czernikowo zamierza poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 
5 m z obustronnymi poboczami o szerokości 75 cm, budowę chodników przy drodze powiatowej Nr 2132C (droga Czernikowo-
-Mazowsze-Działyń-Sitno, odcinek przy drodze do Czernikówka) oraz przy drogach przy ulicy Polnej i  Zajączkowo, budowę 
zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 2132C, budowę barier drogowych U-11a przy drodze powiatowej Nr 2132C, 
które zabezpieczają ruch pieszych, wykonanie barier energochłonnych przy drodze powiatowej Nr 2132C, wykonanie oznako-
wania pionowego i poziomego oraz budowę oświetlenia drogowego i budowę progu zwalniającego w miejscowości Czernikowo.

P.P.

Kolejny nabór wniosków z zakresu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Czernikowo

     Wójt Gminy Czernikowo informuje miesz-
kańców, o  zamiarze przystąpienia do konkur-
su ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięć 
w zakresie demontażu, transportu oraz uniesz-
kodliwiania lub zabezpieczenia odpadów 
zawierających azbest. Jest to kolejna edycja 
naboru wniosków z  zakresu usuwania wyro-
bów azbestowych z  terenu Gminy Czerniko-
wo przewidziana do realizacji w  2015 roku. 
W poprzednich edycjach z terenu naszej gminy 
usunięto wyroby azbestowe w ilości 81,24 Mg, 
skorzystało z tego 29 gospodarstw domowych.

 Dofinansowanie dotyczyć będzie kosztów demontażu wyrobów azbestowych wraz z  transportem i unieszkodliwianiem od-
padów zawierających azbest i/lub kosztów działania obejmującego wyłącznie transport i  unieszkodliwianie zdemontowanych 
wyrobów azbestowych magazynowanych na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy. Dofinansowanie dotyczy pełnych 
kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak 1000,00 zł do każdego 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów 
zawierających azbest. Warunkiem uzyskania dotacji jest realizacja przedsięwzięcia do 30 września 2015 roku. Wnioskodawca 
musi posiada stosowne pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, wydane przez Starostę 
Toruńskiego. Dotacja nie obejmuje kosztów nowego pokrycia dachowego. 
 W związku z powyższym prosimy wszystkie zainteresowane udziałem w konkursie osoby (właścicieli nieruchomości), które 
planują dokonać wymiany w 2015 roku pokrycia dachowego z azbestu na inne, lub posiadają już zdemontowane pokrycie, o zło-
żenie stosownego wniosku wraz z załącznikami i oświadczeniem w Urzędzie Gminy Czernikowo do dnia 13 lutego 2015 r.
 Formularz dostępny jest w Urzędzie Gminy w Czernikowo oraz na stronie internetowej www.czernikowo.pl w zakładce For-
mularze – Ochrona Środowiska. Wszelkie dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Czernikowo - pok. nr 27, tel. (56) 287 50 01 wew. 33.

M.G.
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Finalizacja przedsięwzięć w ramach tzw. „małych projektów”
 Realizacja przedsięwzięć w  myśl działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w  za-
kresie „małych projektów” tj. dla operacji, które 
nie odpowiadają warunkom przyznania pomo-
cy w  ramach osi 3 Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się 
do osiągnięcia celów tej osi, już kilkakrotnie przy-
czyniała się do rozwoju gminy. W ostatnim czasie 
z  wykorzystaniem głównie powyższych środków 
udało się zwieńczyć wyposażanie świetlic w Czer-
nikowie i  Steklinku oraz Centrum Integracji 
Kulturalnej, a  także szereg innych, rekreacyjno-
sportowych zadań.
 Podstawę zakupionego wyposażenia wyżej wy-
mienionych świetlic stanowiły szafy, krzesła i stoły 
świetlicowe, a także (w przypadku dwóch placówek czernikowskich) także zestawy obiadowo-kawowe. Oprócz tego dawna remiza 
w  Czernikowie wzbogaciła się m.in. o  witryny chłodnicze, kuchnię gazowo-elektryczną i  taboret gazowy, Centrum Integracji 
Kulturalnej – sprzęt multimedialny, biurka komputerowe i krzesła obrotowe, a obiekt w Steklinku – stoły tenisowe, bilardowe i do 
piłki stołowej. Zsumowany koszt powyższych zadań wyniósł 103 643,42 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 70 386,40 zł.
 Pokłosiem ubiegłorocznego naboru w  ramach „małych projektów” okazały się aż cztery wnioski, które w  całości zosta-
ły już zrealizowane. W  czernikowskim Parku 700-lecia kosztem 38  622,00 zł (przy dofinansowaniu w  wysokości 25  000,00 
zł) z końcem września powstała siłownia na świeżym powietrzu, w skład której wchodzą drabinki, orbitreki, stepper, krzeseł-
ka kulturystyczne, ławeczki i  trenażery nóg. Przy Przedszkolu Publicznym w  Czernikowie zmodernizowany został plac za-
baw, gdzie dzięki 16  655,61 zł wsparcia (przy wartości projektu równej 27  379,80 zł) zamontowano karuzelę krzyżową, sprę-
żynowce, huśtawkę wagową i wiszącą, zestaw jednowieżowy oraz ławkę. Boisko sportowe przy ul. Kwiatowej także odzyskało 
świeżość i funkcjonalność. Wykonano tam ogrodzenie, zamontowano infrastrukturę zabawową, a także nowe elementy boiska 
do piłki siatkowej i koszykowej. Odnowiono także nawierzchnię boiska. Wartość zadania określono na 45 393,49 zł, przy do-
finansowaniu wynoszącym 25  000,00 zł. Przypominamy, iż cztery miesiące temu zrealizowano czwarty z  „małych projek-
tów” ostatniego rozdania – za 44  960,13 zł (25  000 zł wsparcia) zakupiono profesjonalny zestaw nagłośnieniowo-sceniczny.

P.P.
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Dofinansowanie
na doposażenie

oddziałów przedszkolnych
     Dobiegła końca realizacja projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  w Gminie Czerni-
kowo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w re-
gionach, 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.
  W ramach projektu siedem oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych wzbogaciło się o nowe 
elementy placów zabaw, sprzęt kuchenny, meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, zestawy wypoczynkowe dla dzieci, sprzęt ICT, 
sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, kserokopiarki. 
  W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość zadań wyniosła 486 160,67 zł. Gmina Czernikowo z wy-
korzystaniem własnych środków w wysokości 10 147,50 zł opracowała dokumentację geodezyjną oraz dokumentację projektową  
placów zabaw. Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłasz-
cza dzieci nieobjętych dotychczas wychowaniem przedszkolnym. Nowe wyposażenie pozwoli z pewnością na lepszy rozwój oraz 
kształcenie naszych najmłodszych mieszkańców.

D.C.

Złote gody
 W dniu 15 października 2014 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Czernikowie odbyła się uroczystość wręcze-
nia odznaczeń „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
Medale przyznawane są parom, które przeżyły co najmniej 50 
lat w jednym związku małżeńskim. Na wniosek Wójta Gminy 
Czernikowo, po spełnieniu wszystkich wymaganych przepisa-
mi procedur, Prezydent Bronisław Komorowski przyznał me-
dale dla 12 par. W zorganizowanym spotkaniu wzięło udział 
dziewięć małżeństw:
Agnieszka i Stanisław Chlebowscy zam. Czernikowo
Leokadia i Gabriel Kubaccy zam. Steklinek
Jadwiga i Kazimierz Chojnaccy zam. Czernikowo
Małgorzata i Antoni Kołodziejczyk zam. Czernikowo
Marianna i Stanisław Łowiccy zam. Osówka
Barbara i Czesław Ogórek zam. Ograszka
Halina i Leonard Pucińscy zam. Mazowsze
Lucyna Wróblewska zam. Czernikowo
Apolonia i Marian Wiśniewscy zam. Czernikowo (61 lat związ-

ku małż.)
 Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław 
Gawroński. W uroczystości udział wzięła również Przewodni-
cząca Rady Gminy Jadwiga Padlewska.

M.O.
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Fotowoltaika w Czernikowie
 Grupa ENERGA zamierza wybudować 
oraz eksploatować elektrownię fotowolta-
iczną na terenach należących do ENERGA 
SA, zlokalizowanych w  gminie Czerniko-
wo, powiat Toruń, województwo kujawsko-
-pomorskie. Powstająca farma będzie miała 
moc około 4 MW.
 Produkcja energii elektrycznej z  pro-
mieni słonecznych uważana za jedną z naj-
bardziej przyjaznych środowisku. Łączy 
ona kilka zalet. Są to między innymi; decen-
tralizacja – innymi słowy, słoneczna energia 
elektryczna powstaje blisko konsumenta 
i  jest dostępna w  nieograniczonej ilości, 
a systemy fotowoltaiczne (w skrócie: PV) są 
proste w instalacji i obsłudze.
 Fotowoltaika jest technologią, dzięki 
której promieniowanie słoneczne jest bez-
pośrednio przetwarzane na energię elek-
tryczną. W celu wykorzystania tego zjawi-
ska buduje się panele, stanowiących zestaw 
ogniw fotowoltaicznych połączonych sze-
regowo, aby uzyskać odpowiednie napięcie 
i  równolegle, aby uzyskać niezbędną moc. 
Oprócz paneli, instalacje fotowoltaiczne 
składają się z   konstrukcji wsporczej, na 
której układane  są panele, system nadzo-
ru i  kontroli, urządzenie przekształcające 
prąd stały w prąd zmiennytzw: inwerter lub 
falownik, transformator oraz rozdzielnię. 
Elementami, które mogą się pojawić w tego 
typu układach prądotwórczych to: system 
magazynowania energii lub rezerwowe źró-
dło energii, układ sterujący ruchem paneli
 Jak to działa? Ogniwo fotowoltaicz-
ne składa się z  płytki z  półprzewodnika. 
W  strukturze takiej występuje pole elek-
tryczne (bariera potencjału). W  chwili, 
gdy na ogniwo pada światło słoneczne, 
powstaje para nośników o przeciwnych ła-

dunkach elektrycznych, elektron - dziura, 
które zostają następnie rozdzielone przez 
pole elektryczne. Rozdzielone ładunki po-
wodują, iż w ogniwie powstaje napięcie. Po 
dołączeniu obciążenia (urządzenia pobie-
rającego energię) następuje przepływ prą-
du elektrycznego. Mówiąc wprost, panele 
„pochłaniają” promieniowanie słoneczne, 
aby wyprodukować prąd elektryczny. Ilość 
odbitych promieni jest tak mała, że bardzo 
trudno ją dostrzec stojąc w pobliżu instala-
cji fotowoltaicznej.
 Prąd produkowany przez panele jest prą-
dem stałym i aby mógł zostać wprowadzo-
ny do sieci elektro-energetycznej niezbęd-
ne są tzw. inwertery, które zmieniają prąd 
stały na zmienny i  synchronizuje z  siecią. 
Stosuje się różne układy inwerterów: układ 
rozproszony – wiele mały inwerterów mon-
towanych bezpośrednio na konstrukcjach 
wsporczych; układ centralny – osobne po-
mieszczenie lub kontener, w którym znaj-
dują się duże inwerteny mogące przetwo-
rzyć duże ilości wyprodukowanej energii.
 Obecnie ogniwa fotowoltaiczne naj-
częściej produkuje się z krzemu, który jest 
drugim (po tlenie) najpopularniejszym 
pierwiastkiem na kuli ziemskiej (występuje 
m.in. w  piasku). Istnieje kilka technologii 
produkcji fotoogniw z krzemu: krzemu mo-
nokrystalicznego, krzemu polikrystaliczne-
go, krzemu amorficznego (a-Si) Ogniwa łą-
czy się w tzw. panele zwane też modułami, 
z  których następnie powstają całe układy, 
a  więc instalacje fotowoltaiczne wolnosto-
jące tzw. farmy lub instalacje na dachach. 
Zdarza się również, że panele montowane 
są na elewacjach budynków.
 Elektrownie fotowoltaiczne (farmy fo-
towoltaiczne) nie produkują odpadów i nie 

zużywają żadnych mediów podczas dzia-
łania. W znacznej części takie instalacje są 
bezobsługowe, co oznacza, że dane o stanie 
produkcji czy też aktualnej pracy lub uster-
kach, są monitorowane zdalnie. Obchody 
instalacji lub ewentualna konserwacja nie 
wymagają częstego odwiedzania terenu far-
my. Jest to, więc uzależnione wyłącznie od 
właściciela danej elektrowni. Fotowoltaika 
nie powoduje również emisji hałasu, a wy-
sokość zabudowy panelami i  stonowana 
kolorystyka, sprawia, że farmy nie są obiek-
tami, które mogłyby w dużym stopniu nisz-
czyć krajobraz czy też górować nad okolicą 
wybijając się ostro na tle środowiska natu-
ralnego.
 Możliwość lokalizacji pojedynczych 
paneli a także szeroki wachlarz „mocowy” 
pojedynczych paneli, sprawia, iż ta tech-
nologia pozyskiwania energii elektrycznej 
staje się bardzo popularna również wśród 
inwestorów indywidualnych. Coraz częściej 
zakładane są małe instalacje fotowoltaiczne 
na dachach. Panele zaczęły wypychać wcze-
śniej stosowane kolektory słoneczne, które 
służyły do podgrzewania wody. Panele zaś 
produkują energię elektryczną, która może 
zostać zarówno wykorzystana przez posia-
dacza instalacji (ogrzewanie, oświetlenie, 
podgrzewanie wody itp. ) jak i  zostać od-
sprzedana do właściciela sieci elektroener-
getycznej.
 Coraz częściej fotowoltaika jest stoso-
wana tam gdzie potrzebne są niezależne 
od istniejącej infrastruktury źródła energii. 
Często w połączeniu z LEDową technolo-
gią oświetleniową widzimy ją na znakach, 
oświetleniu drogowym.

ENERGA S.A.

Parafialny Zespół Charytatywny
 Działający w parafii Czernikowo Zespół Charytatywny w pierwszych dniach lipca ogłosił II edycję akcji „Wyprawka dla ucznia”, 
która polegała na zbiórce przyborów szkolnych w wyznaczonych miejsca na terenie naszej parafii. W ostatnim tygodniu sierpnia 
podsumowaliśmy całe działanie i okazało się, że kolejny raz mieszkańcy okazali bardzo dużą pomoc ludziom potrzebującym, gdyż 
udało się przygotować wyprawkę do szkoły dla 18 dzieci.
 9 listopada kolejny raz do Czernikowa przyjechał krwiobus, aby zebrać 
krew dla osób potrzebujących. Każda kolejna akcja to dla nas-organizatorów 
sukces, ponieważ mamy wielu dawców, co wiąże się z  wydłużeniem czasu 
pracy. Już ponad 70 osób stawia się każdego dnia w miejscu poboru.
 W okresie adwentu organizujemy akcję „Świąteczna paczka”, podczas któ-
rej mieszkańcy parafii biorąc z kościoła wiszące na choince serca z imionami 
i wiekiem dziecka przygotowują paczki ze słodyczami, ubraniami i zabawka-
mi. Zostaną one przekazane 50 dzieci z terenu parafii przed świętami.
 W imieniu członków Zespołu oraz ludzi potrzebujących bardzo serdecz-
nie dziękujemy za każdy dar serca, zapraszając jednocześnie do współpracy 
przy kolejnych akcjach!

R.R.
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Poetycko i bajkowo w Gminnej Bibliotece Publicznej

  4 listopada w sali biblioteki spotkaliśmy się z członkami Lipnowskiej Grupy Literackiej w ramach poetyckich zaduszek. 
W listopadowej zadumie wspominaliśmy tych, którzy odeszli: były liryczne piosenki, wiersze i refleksje nad przemijaniem. 
Goście z Lipnowskiej Grupy Literackiej prezentowali swoje utwory z najnowszego tomiku wydanego z okazji 25-lecia ist-
nienia grupy.
  Kontynuujemy współpracę z Przedszkolem Publicznym w Czernikowie. Gościliśmy również dzieci z Przedszkola Unij-
nego. Wtorkowe „Bajkowe Poranki” rozpoczynamy czytaniem tekstu stosownego do tematu spotkania. A  potem wyko-
rzystujemy różne środki wyrazu i ekspresji dziecięcej do zabaw. Ilustrujemy, tworzymy, śpiewamy, dotykamy, zgadujemy. 
Rozszyfrowaliśmy już jesień, dyskutowaliśmy o dokarmianiu zwierząt i świętowaliśmy z Misiem Uszatkiem.

M.P.

Razem Łatwiej - sportowo, koncertowo i patriotycznie
 Na zakończenie lata wspólnie z  OSP Stowarzyszenie „Ra-
zem Łatwiej” zorganizowało rajd rowerowy. Po przejażdżce po 
najbliższej okolicy uczestnicy spotkali się przy grillu i ognisku.  
Była też okazja do gry w siatkówkę oraz palanta, czyli przygoto-
wanie do zawodów w ramach projektu „Senior Games Czerni-
kowo 2014”
 Wrześniowe sobotnie popołudnie członkowie stowarzysze-
nia, pracownicy szkoły w  Makowiskach oraz nasi przyjaciele 

spędzili „koncertowo”. Niezwykłych wrażeń dostarczył musi-
cal „Metro”, który odbył się w Toruniu. Piękne głosy artystów, 
wspaniałe akrobacje taneczne oraz efekty świetlne zachwyciły 
nas wszystkich.
 Reprezentacja stowarzyszenia uczestniczyła w  dwudnio-
wych zmaganiach sportowych w ramach projektu „Senior Ga-
mes - Czernikowo 2014” organizowanego przez zaprzyjaźnione 
stowarzyszenia: „Czyż-nie” z Czernikowa oraz „UKS Comets” 

z Mazowsza. Zawody dostarczyły nam dużo zaba-
wy i radości, a piękne medale będą miłą pamiąt-
ką. Mamy nadzieję, że w naszym codziennym ży-
ciu będzie teraz więcej miejsca na sport, rekreację 
oraz aktywny wypoczynek.
 Największym naszym przedsięwzięciem była 
organizacja koncertu z  okazji 96. rocznicy Na-
rodowego Święta Niepodległości. Przystrojeni 
w  biało – czerwone kotyliony, wspólnie z  gość-
mi wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu pieśni 
patriotycznych w  wykonaniu Andrzeja Kuby 
Kubackiego, który oprócz wrażeń i  wzruszeń, 
wzmocnił nasze poczucie patriotyzmu oraz przy-
czynił się do radosnego świętowania niepodle-
głości.

Zarząd Stowarzyszenia
„Razem łatwiej”
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,,Jak się sami nie zabawimy,
nikt nas nie zabawi”

 Zapraszamy na kolejny WOŚP-owy bal charytatywny pod 
hasłem (na przekór rzeczywistości) „Życie piękne, życie jak 
w bajce”, gdzie w scenerii dworku szlacheckiego gościć będziemy 
Szanownego Pana Hrabiego – Krzysztofa Daukszewicza, który 
w charakterystyczny dla siebie sposób skomentuje polską rzeczy-
wistość.
 Tu także będziecie mogli doznać szalonego wigoru w rytmie 
różnorodnych muzycznych klimatów, w ekstazę wprowadzą go-
ści szalone licytacje oraz tradycyjne i  ekstrawaganckie uciechy 
stołu. Będziecie mogli zabłysnąć na horyzoncie towarzyskim, fi-
lantropijnym i każdym innym. 
 Występ odbędzie 10 stycznia 2015 roku o godz. 18:00 w świe-
tlicy wiejskiej w  Czernikowie (dawna remiza OSP). Wszel-
kie informacje pod numerami telefonów: 600416933 oraz 
883689635.

P.B.

„O czym Włęcz szumi,
o czym Włęcz śpiewa,

co wręcz wróży nam Włęcz?”
 Na spotkaniu we włęckiej chacie, które odbyło się 10 grudnia, opowiedzieliśmy trochę historii, przekazaliśmy kilka 
informacji o działaniach we Włęczu w 2014 roku -  o projektach, spotkaniach grup roboczych, naprawach (odsłonięciu 
fundamentów koparką, położeniu plandeki i folii na dach; całkowitym remoncie ściany zachodniej), planach i nadziejach.  
Nastąpiły podziękowania Członkom Stowarzyszeń Czyż-nie i Osieckiego (w szczególności St. Lewandowskiemu i Jackowi 
Melerskiemu), kierownictwu i strażakom z OSP Obrowo i Czernikowo (w szczególności J. Kwiatkowskiemu), Gminnemu 
Zakładowi Komunalnemu i wójtom Gminy Czernikowo i Osiek oraz - po raz kolejny - A. Durmowiczowi, tartakowi Mar-
mar, Staroście, A. Zglińskiej oraz pastorowi parafii ewangelicko-augsburskiej w Toruniu i innym.
 Zaśpiewaliśmy piosenki i pieśni „włęckie”, m.in. „Zachodźże słoneczko”, „Wiła wianki”, „Czerwone jabłuszko” i pomiko-
łajkowe, przedświąteczne. 
Rozpoczęliśmy symbolicz-
nie kolędowanie z  Czyż-
-nie. Odbyły się wróżby 
tradycyjne i  nowoczesne, 
włęckie i  poandrzejkowe, 
pokatarzynkowe. Ognisko 
zapłonęło, a  przy ognisku 
uczciliśmy pamięć Micha-
ła Kokota, odśpiewaliśmy 
szereg pieśni ludowych 
i  biesiadnych. Były kiełba-
ski, ziemniaki w  popiele, 
jabłka. Oczywiście stoły 
znów uginały się od wspa-
niałych potraw - pączków 
bożenkowych, wina kasi-
no-darkowego, smalczyku 
elinostasiowego i  wielu in-
nych. Ci, co przybyli, mimo 
mrozu dobrze się bawili.

D.Ch.
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ECHA GIMLO
 Pióro Starosty Toruńskiego

 5 listopada 2014 r. w  siedzibie 
Starostwa w  Toruniu odbyła się ko-
lejna edycja konkursu ortograficzne-
go „O  Pióro Starosty Toruńskiego”, 
organizowanego przez Powiatową 
i Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. 
Preisa w  Chełmży. Uczniowie Gim-
nazjum w  Czernikowie z  sukcesem 
biorą udział w  konkursie od wielu 
lat. W  tym roku reprezentowała nas 
grupa dziewcząt z klas trzecich: Do-
rota Rygielska i Martyna. Mierzwicka 
z IIIb oraz Julia Rudewicz z IIIc, która 
zajęła II miejsce.

 Konkurs powiatowy
„Skarby powiatu toruńskiego”

 W  dniu 6 listopada 2014 roku 
w Dobrzejewicach odbył się konkurs 
powiatowy „Skarby powiatu toruń-
skiego”, którego głównym celem było 
poszerzenie wiedzy o  zabytkach, 
dziedzictwie kulturowym i  historii 
powiatu toruńskiego. Konkurs dru-
żynowo wygrała reprezentacja nasze-
go gimnazjum pod opieką nauczycie-
la historii w składzie Karolina Majda 
i Emilia Przewięźlikowska (ex-aequo 
I  miejsce) i  Dorota Rygielska (III 
miejsce). 

Narodowe Święto
Niepodległości

 Dnia 7 listopada 2014 roku w  ZS 
im. M. Kopernika odbyła się uroczy-
stość obchodów 96. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
Uczniowie klasy drugiej „b” wraz 
z  wychowawczynią przygotowali in-
scenizację zatytułowaną: „Ta, co nie 
zginęła”. Dwaj uczniowie, pełniący 
funkcję narratora, przybliżyli wszyst-
kim historię naszej ojczyzny od utra-
ty przez nią niepodległości po dzień, 
w którym Polska odzyskała wolność. 
Uczennice recytowały znane wiersze 
patriotyczne. Występ uświetniły tak-
że śpiewy szkolnego chóru, który wy-
konał kilka pieśni patriotycznych.

Rozstrzygnięcie konkursu
filmowego „ Sztuka wyboru” 

 W  dniu 18 listopada 2014 roku 
w  Multikinie w  Bydgoszczy odbyło 
się rozstrzygnięcie konkursu filmo-
wego w ramach projektu „Sztuka wy-
boru”. Przedsięwzięcie to realizowane 
było przez fundację „Tumult” i  Ko-
mendę Wojewódzką Policji w  Byd-
goszczy. Nasze licealistki, Kamila 
Spryszyńska, Martyna Lewandow-
ska, Dorota Kutnik oraz gimnazja-
listki Martyna Mierzwicka, Karolina 
Majda, uczestniczyły w tym projekcie 
i  przygotowały krótki filmik profi-
laktyczny poświęcony zagrożeniom 
w  sieci pt. „Po drugiej stronie ekra-
nu”. Przygotowanie filmu konkurso-
wego poprzedziły warsztaty filmowe, 
które dziewczęta odbyły we wrześniu 
b.r. w Bydgoszczy. Na gali zebrało się 
wielu zaproszonych gości, w tym re-
żyserzy ze Stanów Zjednoczonych. 
Zaprezentowano filmy nominowane 
do nagrody i  nagrodzone oraz roz-
strzygnięto konkurs graficzny. Na 
scenie Multikina zaprezentowały się 
zespoły taneczne i wokaliści. Wszyst-
kie te działania służyły podkreśleniu 
znaczenia profilaktyki w codziennym 
życiu. Prawdziwym zaskoczeniem 
dla uczestników gali było pojawienie 
się na sali aktora Marcina Dorociń-
skiego. Zwycięzcą konkursu filmowe-
go został obraz „Dziewczyna z klasy” 
przygotowany przez Gimnazjum nr 2 
w Bydgoszczy. Wierzymy, że przyszły 
rok przyniesie i naszej drużynie suk-
ces w tym konkursie.

Sukces czernikowskich
licealistów

 Dnia 28 listopada w  piątek odbył 
się powiatowy konkurs „Skarby po-
wiatu toruńskiego” dla licealistów. 
Nasze liceum reprezentowały trzy 
uczennice trzeciej klasy: Anna Ja-
błońska, Kamila Mirończuk, Beata 
Wróblewska. Konkurs składał się 
z czterech części: testu, mapki spraw-
dzającej znajomość podziału admi-

nistracyjnego, krzyżówki i  ilustracji 
najważniejszych zabytków, które 
należało rozpoznać. I miejsce w tym 
konkursie zajęła nasza uczennica Be-
ata Wróblewska, kolejne uczniowie 
z Gronowa i Chełmży.

Podróż w świat
fizyki i astronomii

 Na początku października ucznio-
wie gimnazjum wzięli udział w warszta-
tach „Światło i dźwięk – eksperyment 
w  szkole”. Celem zajęć była popula-
ryzacja nauk ścisłych – zwłaszcza fi-
zyki. Kolejnym podjętym działaniem 
był wyjazd uczniów klas pierwszych 
gimnazjum do planetarium na seans 
„Ziemia planeta Kopernika”. Celem 
wyjazdu było przybliżenie sylwetki 
Mikołaja Kopernika – patrona szko-
ły. W ramach realizowanego w szkole 
autorskiego programu „Przez zaba-
wę do nauki” – czyli podróż w świat 
fizyki i  chemii odbył się wyjazd do 
Centrum Nowoczesności Młyn Wie-
dzy. Uczniowie naszego gimnazjum 
wezmą także udział w projekcie „Od-
krywamy planety – zajęcia z kompe-
tencji kluczowych”, przygotowanym 
przez Urząd Marszałkowski. W  in-
nowacyjnych zajęciach połączonych 
z  obserwacjami ciekawych obiektów 
na kujawsko-pomorskim niebie weź-
mie udział 300 uczniów z  30 szkół 
gimnazjalnych i  ponadgimnazjal-
nych w regionie. 

Stypendium Prezesa
Rady Ministrów

 Nasza licealistka Paulina Szulc po 
raz drugi z  rzędu za swoje osiągnię-
cia edukacyjne uhonorowana została 
ww. stypendium. Stosowny dylom 
odebrała z  rąk Wicewojewody Zbi-
gniewa Ostrowskiego i Kujawsko-Po-
morskiego Kuratora Oświaty Anny 
Łukaszewskiej na uroczystości we 
Włocławku. Warto dodać, że Paulina 
jest drugą w historii szkoły uczennicą 
uhonorowaną dwukrotnie  tym wy-
różnieniem. Serdecznie gratulujemy. 

A.P.
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SP im. H. Sienkiewicza w Steklinie
Narodowe Czytanie

 W  tym roku szkoła przystąpiła do 
ogólnopolskiej akcji czytania. Tym chęt-
niej to uczyniono, iż prezentowane były 
dzieła naszego patrona. 5 września dzieci 
czytały w szkole fragmenty trzeciej czę-
ści Trylogii – Pana Wołodyjowskiego. Tę 
samą powieść zaprezentowały w Czerni-
kowie podczas  imprezy zorganizowanej 
przez Gminną Bibliotekę i Urząd Gminy. 
Lektura ta przybliżyła niezwykłą postać 
pisarza i jego dzieła oraz wzmocniła więź 
duchową uczniów z Patronem. 

Noc w szkole
 W dniu 26 września w szkole w Ste-
klinie odbyły się warsztaty teatralne, 
przyrodnicze oraz ćwiczenia z   języka  
angielskiego. Poprzez zabawę  ucznio-
wie zdobywali wiedzę o  pracy aktora, 
poznali podstawowe pojęcia teatralne, 
doskonalili warsztat poprawnej wymo-
wy. Na zajęciach przyrodniczych bawili 
się w małych chemików i przeprowadza-
li doświadczenia, utrwalali wiadomości 
o  zdrowej żywności. Na języku angiel-
skim poznali elementy tradycji i kultury 
krajów anglojęzycznych. Najciekawszym 
punktem spotkania była noc w  szkole. 
Wszystkie zajęcia skończyły się dopiero 
około drugiej w nocy.

Święto Szkoły
 15 listopada obchodziliśmy 12. rocz-
nicę nadania szkole imienia i wręczenia 
sztandaru. Nadrzędnym hasłem tego-
rocznej uroczystości było „W  hołdzie 
Henrykowi Sienkiewiczowi”. Pamięć 
o tym wielkim twórcy uczczono hymnem 
szkoły i  złożeniem kwiatów pod tablicą 
patrona. Następnie uczniowie, w  mon-

tażu słowno-muzycznym i  prezenta-
cji multimedialnej, przypomnieli życie 
i  twórczość pisarza. Rodzice z  dziećmi 
z  oddziału przedszkolnego wcielili się 
w postaci jednego z utworów Litwosa – 
Bajki, którą wystawili na szkolnej scenie. 
Inscenizacja miała niezwykle pouczające 
przesłanie: najważniejsza dla człowieka 
jest dobroć serca. Na zakończenie odczy-
tano wiersze o H. Sienkiewiczu napisane 
przez absolwentów szkoły. 

Śniadania daje moc
 Kontynuując akcję o  zdrowym ży-
wieniu, w  tym roku uczniowie przego-
towywali kolorowe kanapki, warzywne 
sałatki, owocowe szaszłyki i  potrawy 
mleczne. Przestrzegając odpowiedniej 
higieny, dzieci wszystkie potrawy wyko-
nały samodzielnie, a  w  młodszych kla-
sach pod okiem swoich mam. Po ude-
korowaniu stołów i wystawieniu swoich 
„zdrowych dzieł” uczniowie mogli degu-
stować przekąski. Każda klasa - wierszy-
kiem, okrzykiem lub piosenką -  zachę-
cała do zdrowego żywienia. 

Poranek z Lucy Maud Montgomery
 Obchody związane ze 140-rocznicą 
urodzin L. M. Montgomery rozpoczęły 
się w  naszej szkole już 9 października. 
W tym dniu obejrzeliśmy sztukę pt Ania 
z  Zielonego Wzgórza, którą wystawiał 
Teatr Dramatycznym im. Jerzego Sza-
niawskiego w  Płocku. Następnie ogło-
szono konkurs na najciekawszą i najsta-
ranniej wykonaną zakładkę do książki 
z  wizerunkiem Ani Shirley. W  listopa-
dzie przeprowadzono konkurs na Mi-
strza Głośnego Czytania. Dzieci czytały 
fragmenty powieści Ania z  Zielonego 

Wzgórza. Już po raz drugi mogliśmy go-
ścić w  pracach komisji dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Czernikowie, 
która podkreśliła, jak ważne jest czytel-
nictwo w życiu każdego człowieka. Pod-
sumowaniem obchodów był uroczysty 
apel, na którym przybliżono sylwetkę 
pisarki. Uczniowie, przebrani za Anię 
Shirley, pokazali epokę, w której żyła L. 
M. Montgomery.

Włęcz – Tak trzeba – pamiętamy
 Uroczystość Wszystkich Świętych 
i Dzień Zaduszny skłoniły nas do reflek-
sji i  pamięci o  tych, którzy odeszli. Jest 
to też czas na uporządkowanie grobów. 
Uczyniliśmy to nie tylko na mogiłach 
najbliższych, ale także tam, gdzie pozo-
stały nieliczne ślady po dawnych osa-
dach. Na stałe do naszego planu pracy 
szkoły włączono lekcje historii na cmen-
tarzu ewangelickim we Włęczu. Porząd-
kujemy to miejsce dwa, trzy razy do 
roku.
 28 października, dzięki słonecznej 
pogodzie, uczniowie z  klas III-VI mo-
gli oczyścić groby dawnych osadników 
olęderskich. Dzieci miały bardzo dużo 
pracy, cmentarz czyszczony w  czerwcu, 
ponownie zarósł. Nieocenioną pomocą 
w tych działaniach służył dyrektor szko-
ły i Andrzej Laskowski, którzy, przy uży-
ciu odpowiedniego sprzętu, skosili teren 
wokół pomników.
 Godnym pochwały był gest uczniów, 
którzy z własnej inicjatywy przywieźli ze 
sobą znicze, aby symbolicznie zapalić na 
wybranych grobach.

M.P., E.F.
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Jesień w Osówce
 W  piękny wrześniowy dzień uczniowie klas I-III 
ze Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Osówce wraz 
z  wychowawczyniami - Katarzyną Kowalską, Renatą 
Kuziemkowską, Małgorzatą 
Kwiatkowską i Anną Strzelec-
ką - zamiast siedzieć w szkol-
nych ławach, wybrali się na 
pierwszą w  roku szkolnym 
wycieczkę. Las, świeże powie-
trze, piękna pogoda - to tutaj 
uczniowie uczyli się posługi-
wać mapą, obejrzeli ciekawe 
miejsca i  podziwiali piękno 
polskiej natury. Dzieci miały 
okazję zaobserwować różnice 
lasu sosnowego i  liściastego, 
obejrzały stary dąb, wyznacza-
ły kierunki świata. Próbowały 
również tropić dziki i  sarny, 
wypatrywały rzadkich gatun-
ków ptaków. Obserwowały 
przez lupy małe owady, liście, 
różne rośliny. Powietrze pach-
niało grzybami. Gdy byliśmy 
cicho usłyszeliśmy dzięcioła 
i śpiew ptaków. 
 10 października odbyła się 
wycieczka do Lipna na spek-
takl Agencji Artystycznej „Jo-
anna”. W  wycieczce uczestni-
czyło 68 uczniów z  klas 0-III. 
Głównym celem wyjazdu 
było przypomnienie wierszy-
ków z  dzieciństwa naszych 
dziadków i  rodziców. Spek-
takl pt.  „Wierszyki i  bajeczki 
z  dziadunia teczki” odbył się 
w  Kinie Nawojka. Zaprezen-
towano wiersze Jana Brzechwy 
i  Juliana Tuwima. Spektakl 
w  atrakcyjny sposób łączył 
żywy plan aktorski z widzem.
     Dzień po wycieczce do 
Lipna na przyszkolnym bo-
isku zorganizowano uroczy-
stość   z  okazji „Święta Pieczonego Ziemniaka”. Or-
ganizatorkami uroczystości były A. Strzelecka, M. 
Kwiatkowska, K. Kowalska, R. Kuziemkowska i K. Dą-
browska. W imprezie wzięła udział dr Katarzyna Min-
czykowska-Targowska, Prezes Fundacji „Dorotkowo” 

na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół z Torunia. 
Rozpalono ognisko,  dzieci wykonywały  kukiełki z wa-
rzyw i owoców i malowały warzywne stworki farbami. 

Po zakończeniu prac plastycz-
no- technicznych wszyscy pie-
kliśmy kiełbaski i częstowaliśmy 
się potrawami przyniesionymi 
przez rodziców. Po obfitym po-
siłku poszliśmy się poruszać 
w  konkursach sportowych - sa-
dzeniu i  zbieraniu ziemniaków 
na czas, rzucie do celu, slalomie 
z ziemniakami, skakaniu w wor-
ku po ziemniakach i  zbieraniu 
jabłek. Po podsumowaniu kon-
kursów i  rozdaniu dyplomów 
nastąpił kulminacyjny punkt 
święta - degustacja pieczonych 
ziemniaków.
 15 października od samego 
rana w  Szkole Podstawowej im. 
T. Halika panowała świąteczna 
atmosfera. Uczniowie obydwu 
klas pierwszych ubrani w  świą-
teczny strój galowy, przepiękna 
dekoracja - wszystko po to, aby 
Ślubowanie Pierwszaków wypa-
dło jak najbardziej uroczyście. 
Dyrektor Ryszard Ałtyn powitał 
gorąco rodziców, nauczycieli, 
a  szczególnie serdecznie klasy 
pierwsze, którym „oddał głos”. 
Dzieci przedstawiły insceniza-
cję pt. „Spotkanie z  duszkami 
szkoły. W  niezwykle podnio-
słej atmosferze pierwszacy ślu-
bowali być dobrymi Polakami, 
godnie reprezentować szkołę, 
zachowaniem i  nauką sprawiać 
radość rodzicom i  nauczycie-
lom. Po złożeniu ślubowania 
dyrektor dokonał symbolicz-
nego pasowania na ucznia. Na-
stępnie Przewodnicząca Rady 

Rodziców Elżbieta Biernat złożyła życzenia wielu 
sukcesów w  nauce i  przekazała upominki. Również 
rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym 
gronie, zorganizowali „słodkie rożki obfitości” oraz 
poczęstunek.

SP Osówka
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Aktywna jesień w szkole w Mazowszu

Z wizytą w teatrze
 Przyjemna, jesienna pogoda sprzyja-
ła   październikowym wyjazdom do teatru.  
W Teatrze Dramatycznym w Płocku ucznio-
wie obejrzeli przygody sympatycznego 
Koziołka Matołka. Toruński Baj Pomorski 
zaprosił najmłodszych widzów na spektakl 
„Dziób w  dziób”. Wycieczki bardzo udane, 
obserwacja aktorów na scenie  -  bezcenna. 
A ponieważ październik to miesiąc oszczę-
dzania, więc talenty aktorskie wykorzysta-
ła opiekunka SKO, Krystyna Blonkowska. 
Przygotowała z dziećmi zabawną insceniza-
cję, zachęcającą do oszczędzania i podsumo-
wującą pierwszy miesiąc działalności klaso-
wych skarbników.

Obcokrajowcy w naszej szkole
 Zapowiadana wcześniej wizyta przedsta-
wicieli Polish National Youth Baseball Foun-
dation w naszej szkole, była bardzo miłym 
akcentem szkolnej codzienności. Tom Kra-
jewski i  jego żona Karen przyjechali do 
nas na zaproszenie UKS Comets Mazow-
sze. Klub uczniowski od wielu lat współ-
pracuje z  PNYBF w  zakresie baseballu. 
„Sprawcą” wrześniowego wydarzenia 
był nauczyciel i  trener zarazem, Robert 
Szwajkowski. Uczniowie mieli okazję do 
spotkania z  „żywym” językiem angiel-
skim, mogli spróbować swoich sił w kon-
wersacji z gośćmi. Klasy młodsze wzięły 
udział w  zabawach i  grach językowych, 
starsi zaprezentowali swoje umiejętności 
w przygotowanym na tę okazję Wieczo-
rze Polskim i  rozmowach, a młodzi ba-
seballiści dali próbkę swych możliwości na 
przyszkolnym Raymond Dolecki Ballpark.

Służby mundurowe w Mazowszu
 Wśród dni, które zapamiętamy, jest ten, 
kiedy to gościliśmy w szkole przedstawicieli 
służb mundurowych: policji, straży pożarnej, 

nadleśnictwa Dobrzejewice, straży gminnej 
i amerykańskiego FBI. Michaelowi Bakero-
wi towarzyszyła pani Beata Kaszuba-Baker, 
dyrektor Europejskiego Centrum Małej Ligi 
Baseballowej w  Kutnie. Wszyscy Goście 
przyjechali do Mazowsza na zaproszenie 
Roberta Szwajkowskiego. Uczniowie mogli 
porozmawiać z funkcjonariuszami, z bliska 
obejrzeć (i dotknąć) pojazdy i sprzęt wyko-
rzystywany w  codziennej pracy. Ogromną 
radość sprawili dzieciom państwo Baker 
zarówno losowaniem nagród (koszulki FBI 
i  piłki), jak też drobnymi upominkami dla 
wszystkich. UKS przygotował pamiątkowe 
tabliczki dla wszystkich służb, z  podzięko-
waniem za codzienny trud i zaangażowanie 
w służbę na rzecz poprawy społecznego bez-
pieczeństwa.

Rajd kampinoski
 7, 8 i  9 listopada szóstoklasiści wraz 
z  opiekunką Ewą Jaskólską wzięli udział 
w  „Niepodległościowym Pieszym Rajdzie 
po Puszczy Kampinoskiej”, zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Gmin Dobrzyńskich 
Regionu Południe: „Między Wisłą a Kampi-
nosem”. Bazą wypadową był zajazd „Jankaz” 
w Błoniu. W sobotę pojechaliśmy do Kam-
pinosu; w miejscowej szkole zgromadzili się 
pozostali uczestnicy rajdu ze szkół z  całej 
Polski. Po wyznaczonej trasie poruszaliśmy 
się z mapą, koperty z zadaniami nie ułatwiały 
marszu. Sprawdzały spostrzegawczość, wie-
dzę historyczną, przyrodniczą, sprawność 
i  pomysłowość. Na niektórych odcinkach 
czekali „partyzanci”, którym należało założyć 
opatrunek, zbudować z niczego krzesełko do 
transportu, przygotować kanapki z  darów 
puszczy. Ponieważ byliśmy przygotowani 
na każdą niespodziankę, nie zaskoczył nas 
deszcz, towarzyszący nam blisko przez dwie 

godziny. Gdy dotarliśmy do szkoły, w ocze-
kiwaniu na wyniki pałaszowaliśmy kiełbaski 
z grilla. Nasza drużyna „Zielone wiewiórki” 
(liczyła 18 osób, tworzyliśmy ją z kolegami 
z Osówki) - zajęła 4 miejsce! 
 Następnego dnia, już w zajeździe, przy-
gotowano warsztaty modelarskie. Obejrze-

liśmy różne prace, m.in. makietę stawów, 
a  potem każdy uczestnik otrzymał zestaw 
niezbędnych akcesoriów i zabrał się do wy-
konania modelu kapliczki, którą widzieliśmy 
także w  rzeczywistości. Świetna przygoda, 
dziękujemy organizatorom za wpisanie nas 
na listę uczestników. Wierzymy, że takich 
wspaniałych wyjazdów będzie więcej.

Śniadanie daje moc!
 7 listopada dzieci z klas O - III przygo-
towywały pyszny, zdrowy posiłek w ramach 
akcji „Śniadanie daje moc”. Kolorowe ka-
napeczki, soki warzywno - owocowe, przy-
rządzane samodzielnie, nawet smakowały 
lepiej. Nie bez znaczenia okazała się umie-
jętność obsługi urządzeń takich jak mikser 
i  sokowirówka. Nad bezpieczeństwem czu-
wały panie wychowawczynie. Kto nie po-
smakował pyszności przyrządzonych przez 
uczniów - niech żałuje. Czekamy na następ-
ne wspólne śniadania.

Święto 11 listopada
 Uroczystość szkolną z  okazji Świę-
ta Niepodległości przygotowali wspólnie 
uczniowie młodsi i starsi. Wcześniej wszyscy 
z wychowawcami wykonali z bibułek i tasie-
mek biało - czerwone symbole tego święta 
i zaprezentowali je na bluzkach i koszulach. 
Wśród uczestników tej, w nieco innej formie 
poprowadzonej, lekcji historii, uczestniczyli 
także rodzice uczniów, którym dziękujemy 
za przybycie. 

Święto Szkoły
 Urodziny majora Henryka Sucharskiego, 
patrona szkoły, co prawda były 12 listopada,  
ale świętowaliśmy je kilka dni później. Dzień 
bez podręczników, ale za to ze wspomnie-

niami, niespodziankami i wesołą zabawą 
przygotowały Ewa Sulecka - Jaskólska, 
Bożena Pałaszyńska i Monika Szwajkow-
ska. Wszystkie klasy od rana miały zaję-
cia z wychowawcami, poświęcone mjr. H. 
Sucharskiemu i wydarzeniom na Wester-
platte. Delegacje klas złożyły pod tablicą 
pamiątkową kwiaty, pełniły wartę. Wiele 
emocji dostarczył mini turniej wiedzy 
związany z obroną Westerplatte, poprze-
dzony recytacjami   starszych uczniów 
i prezentacją multimedialną. Święto Szko-
ły okazało się znakomitą okazją do otrzę-
sin czwartoklasistów, przygotowanych 

w  trakcie dyskoteki przez szóstoklasistów 
pod wodzą Janusza Kuźmińskiego (wszyscy 
wcielili się w role  postaci z Gwiezdnych Wo-
jen). W organizacji tego dnia pomagała nam 
Rada Rodziców, za co dziękujemy.

M.C.
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Jesienią w Makowiskach
 Jesień w szkole w Makowiskach rozpoczęła się dość aktyw-
nie. Już w październiku uczniowie klas II-VI wyruszyli na wy-
cieczkę do Torunia. Głównym punktem wyjazdu było Centrum 
Nowoczesności - Młyn Wiedzy. Oglądając kolejno poszczegól-
ne wystawy tematyczne dzieci z  coraz większym zaciekawie-
niem wykonywały różne doświadczenia. Następnie udały się 
do Planetarium na seans pt. „Osiem planet.” 
 Również w  październiku odbyła się kolejna wycieczka, 
w której tym razem uczestniczyły dzieci z klas 0-II. Obejrzały 
przedstawienie pt. „W  tajemniczej krainie krasnali” na UMK 
w Toruniu, po czym wspaniale bawiły się w Kinder Parku. 
 Aby nie dać się chandrze jesiennych dni uczniowie wy-
kazywali się dużą aktywnością – korzystali z  wodnych 
uciech na basenie (wyjazdy możliwe były dzięki wsparciu 
finansowemu Urzędu Gminy w  Czernikowie), uczestniczy-
li w  konkursie czytelniczym, dobrze bawili się podczas ob-
chodów Światowego Dnia Pluszowego Misia oraz Dnia Ję-
zyków Obcych, a  także na dyskotece z  okazji „Andrzejek”. 

 Wśród jesiennych uroczystości na uwagę zasługuje listopa-
dowy występ uczniów z klas III-V, którzy z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości w formie przystępnej scenki sytuacyjnej 
przedstawili najważniejsze fakty historyczne związane z  tym 
świętem. 11 listopada uczniowie z przygotowanym montażem 
słowno-muzycznym wystąpili również w kościele pod wezwa-
niem Chrystusa Króla w Makowiskach. 
 Grudniową atrakcją był wyjazd do Gniezna, gdzie uczniowie 
zwiedzili przepiękną Bazylikę Archikatedralną Wniebowzięcia 
NMP i św. Wojciecha, fabrykę bombek oraz fabrykę cukierków. 
Z  wycieczki przywieźli świąteczne bombki ręcznie malowane 
i pyszne krówki w różnych smakach. 
 Tej jesieni nie zabrakło wrażeń również nauczycielom. 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Dworze Artusa w Toru-
niu cztery nauczycielki z naszej szkoły zostały odznaczone Me-
dalami za Długoletnią Służbę. 

H.G., A.L.

SP w Czernikowie w czołówce programu wojewódzkiego
„Myśliwi dzieciom, dzieci zwierzętom”

 Z radością informujemy, że nasze działania w wojewódzkim programie z Polskim Związkiem Łowieckim (kołem łowieckim 
„Bażant” z Czernikowa)   ratowania zwierzyny drobnej „My-
śliwi dzieciom – dzieci zwierzętom” spowodowały, że po raz 
kolejny znaleźliśmy się w ścisłej czołówce. Mieliśmy już III 
miejsce. W roku szkolnym 2013/14 na 62 szkoły, które ukoń-
czyły działania, zajęliśmy IV miejsce. Gratulujemy wszystkim 
uczniom i opiekunom (którzy zresztą otrzymali medale) oraz 
myśliwym z koła „Bażant”.  
 A pracy było wiele: zbieranie żywności, dokarmianie zwie-
rząt, poznawanie zwyczajów, tropów i śladów, poznawanie 
zwierząt, odwiedzanie remiz i paśników, konkursy plastyczne, 
rzeźbiarskie i wiedzowe o zwierzętach, wiele lekcji z myśliwy-
mi, poznawanie przyrody, wypuszczanie zwierząt. Już kolejne  
działania podjęliśmy na nowy rok. Braliśmy udział w święcie 
Hubertusa, z ceremoniałem myśliwskim odbyliśmy łowy (bez-
krwawe) na zwierzynę drobną, leśną i… bobry.

D.Ch.
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Z życia SP Osówka
 12 listopada w  Szkole Podstawowej w  Osówce odbyła się 
pogadanka profilaktyczna dla klas IV-VI. Szkołę odwiedziła 
policjantka Wydziału Ruchu Drogowego KMP Toruń sierż. 
Agnieszka Bubień. Podczas spotkania z uczniami omówiła naj-
ważniejsze zasady zachowania bezpieczeństwa w  czasie drogi 
do oraz ze szkoły. Dzieci dowiedziały się dlaczego trzeba nosić 
odblaski, miały możliwość obejrzenia prezentacji multimedial-
nej i zobaczyć przez magiczną tubę to, jak kierowcy widzą oso-
bę poruszającą się po zmierzchu, która nie posiada elementów 
odblaskowych. Na koniec nasz gość rozdał wszystkim dzieciom 
odblaski.
 25 listopada obchodziliśmy w SP Światowy Dzień Pluszowe-
go Misia. Biblioteka oraz świetlica szkolna zorganizowały w ten 
dzień szereg atrakcji. Podczas zajęć w  świetlicy dzieci mogły 
się dowiedzieć jak powstało to święto oraz wziąć udział w za-
bawach i  konkursach, Dzieci przyniosły również swoje misie 
na wystawę misiową. Zostały również rozstrzygnięte konkursy na najpiękniejszy portret misia, uszytą figurkę misia oraz wiersz 
o misiu.
 W szkole zakończono akcję zbierania kasztanów, żołędzi oraz orzechów na karmę dla zwierząt. Akcja trwała w okresie od 
połowy września do końca października i prowadziło ją trzech nauczycieli: Anna Podkowska-Fehlau, Krystyna Szymaniak oraz 
Marzena Dankowska. Zebrano ok. 700 kg owoców. Sołtys Marek Dejewski oraz woźny Robert Gąsiewicz zorganizowali wywóz 
zebranych owoców do Dąbrówki do siedziby Koła Myśliwskiego „Głuszec”. W okresie zimowym wspólnie z myśliwymi zorganizu-
jemy wyjazd do lasu kl.IV-VI aby wyłożyć zebraną karmę w ramach programu „Myśliwi dzieciom-dzieci zwierzętom”. Uczniowie, 
którzy przynieśli najwięcej karmy to: Weronika Dobrzyńska, Klaudia Laskowska, Oliwia Romanowska, Hubert Romanowski, Julia 
Grąbczewska, Kacper Gawroński, Wiktoria Kozicka oraz Bartosz Purcelewski.

R.A.

W Czernikowie pamiętają o trudnej przeszłości
 W roku szkolnym 2014/2015 w ramach obchodów 150-lecia szkolnictwa w SP Czernikowo i gminie Czernikowo rozpo-
częliśmy szereg działań. Najpierw odbył się gminny konkurs plastyczny i fotograficzny „Moja szkoła” oraz gminny konkurs 
literacki  historyczno-literacki „Moje ulubione zdjęcie”. Prace (kilkaset)  są wystawione w SP Czernikowo. Nagrody w obec-
ności wójta wręczono na akademii z okazji 11 listopada. 
 W okolicach 17 października z okazji 75. rocznicy aresztowania nauczycieli z obelisku odbyła się akademia „Pamięta-
my, nie zapomnimy” i poświęcony Panom Kołaczyńskiemu, Suskiemu i Klimczewskiemu  apel pamięci, a także odbył się 
konkurs historyczny „Ludzie z obelisku”.
 W  dniu 13 listopada 2014 r. odbył się objazd miejsc pamięci. Uczestniczyli w  nim przedstawiciele samorządów 
wszystkich szkół gminy z  Czernikowa, Mazowsza, Osówki, Makowisk, Steklina. Odwiedziliśmy tablicę z  obelisku po-
mordowanych nauczycieli w  Czernikowie i  wystawę opisaną wyżej; złożyliśmy kwiaty przed Dębami Pamięci, na  
cmentarzu przykościelnym pomordowanym podczas II wojny, na cmentarzu katolickim- powstańcowi styczniowemu, 

uczestnikom wojny 1920 roku z  Rosją, le-
gionistom, nauczycielom w  szkole zabor-
czej, pomordowanym księżom, nauczycie-
lom i  ziemianom. W  Mazowszu uczciliśmy 
przed pomnikiem 10 powieszonych miesz-
kańców gminy Mazowsze i  5 „katyńczyków” 
uczczonych Dębami Pamięci. Odwiedzi-
liśmy grób M. Warawana w  Osówce, Wil-
cze Kąty:   pomnik pamięci Olszewskich, 
cmentarz ewangelicki, wystawę poświęconą  
cmentarzowi ewangelickiemu w  Makowi-
skach. Później złożyliśmy też kwiaty na cmen-
tarzu we Włęczu.
    Na ukończeniu jest publikacja „Monografia 
szkolnictwa Czernikowa i  okolicy oraz pro-
mocja lokalnego dziedzictwa historycznego 
i kulturowego”.

D.Ch.
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Rozgrywki chłopców w mini piłkę nożną ,,Ligi Szkół Podstawowych 
Gminy Czernikowo” 2014/2015 –zakończenie rundy jesiennej 

 Składy poszczególnych drużyn:
Czernikowo I (trener: Marek Kopaczewski, skład: Ro-
mańczuk Kacper, Grąbczewski Hubert, Wojciechow-
ski Filip, Kolczyński Adrian, Marczak Emil, Wierz-
bicki Maciej, Kosztowny Damian, Dąbrowski Dariusz, 
Jaraszowski Mateusz);
Czernikowo II (trener: Grzegorz Grzywiński, skład: 
Grzegorz Zentowski, Patryk Jankowski, Oskar Bielski, 
Filip Kwiatkowski, Oskar Grąbczewski, Hubert Gerc, 
Kacper Wędt, Kewin Czarnecki, Kacper Dobrzeński, 
Kornel Pleboński);
Mazowsze (trener: Robert Szwajkowski, skład:  Kra-
siński Kacper, Kułakowski Kacper, Witomski Kac-
per, Gutmański Bartosz, Szulc Jakub, Tański Jacek, 
Wnukowski Arkadiusz, Wnukowski Sebastian, Fi-
scher Mateusz, Stasiak Marcin, Jabłoński Michał);
UKS „Olimpijczyk” (trener: Danuta Chylicka, skład: 

Radzikowski Kacper, Mokwiński Konrad, Kołczyński 
Kamil, Żelazkowski Mikołaj, Urbański Kacper, Wi-
śniewski Miłosz, Araśniewicz Jakub, Orczykowski Da-
wid, Żuławski Bartłomiej, Rutkowski Adam, Kubacki 
Mateusz, Milewski Nataniel);

SP Makowiska (trener: Arleta Ośmiałowska, skład: 
Kaczmarkiewicz Jakub, Majda Dominik, Kwiatkowski 
Karol, Bojarski Dawid, Kosztowny Krystian, Wachow-
ski Jakub, Wachowski Kacper);

SP Osówka (trener: Zuzanna Stawicka, skład: Kozic-
ki Miłosz, Cichoszewski Kacper, Lewandowski Kamil, 
Opaczyk Wojciech, Haraszkiewicz Filip, Szczesny Ja-
kub, Gąsiewicz Norbert, Romanowski Hubert, Mar-
kowski Bartłomiej, Opatrzyk Szymon, Górczyński Ad-
rian, Fabiszewski Michał).

R.A.
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IV Mistrzostwa Gminy Czernikowo w Makao
Tradycyjnym w wariancie „1 na 1” – puchar wrócił na Parcele
 18 października kilka minut przed godziną 15:00 rozpoczęto pierwsze spotkanie turnieju mistrzowskiego w makao tradycyj-
nym przy stolikach dwuosobowych – wariantu najbardziej prestiżowego, bo najrzetelniej odzwierciedlającego umiejętności gra-
czy.
        Błyskawicznie z turniejem pożegnał się czwarty przed 
rokiem Radosław Świątecki, co tylko zaostrzyło apetyty ni-
gdy nie dekorowanej medalami większości. W pierwszym 
półfinale wielokrotny mistrz gminy Przemysław Pujer po-
konał czempiona z roku 2012, Krzysztofa Seweryna; w dru-
gim idący jak burza Andrzej Laskowski zmiótł debiutanta 
Adriana Szalkowskiego. Zarówno Seweryn, jak i Szalkowski 
wygrali pojedynki repasażowe z – odpowiednio – Mirosła-
wem Raciniewskim i Zbigniewem Ziółkowskim i spotkali 
się w  partii dającej prawo walki w  rozgrywkach medalo-
wych, gdzie górą był Adrian. W  finale długi, pasjonujący 
pojedynek stoczyli Laskowski i Pujer, a  tytuł mistrzowski 
zdobył ten drugi. W walce o srebro Laskowski po raz drugi 
tego dnia uporał się z Szalkowskim, a na osłodę pozostała 
mu jeszcze statuetka Nagrody Specjalnej za najlepszy bilans 
punktowy.
         Nagrody ufundował oraz organizacyjnie wsparł przed-
sięwzięcie Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński, 
któremu należą się serdeczne podziękowania.
 Wyniki IV Mistrzostw Gminy Czernikowo w Makao Tradycyjnym „1 na 1”:

1. Przemysław Pujer 
2. Andrzej Laskowski 
3. Adrian Szalkowski 
4. Krzysztof Seweryn 

5-6. Zbigniew Ziółkowski 
5-6  Mirosław Raciniewski 

7-8. Tomasz Jankowski 
7-8.  Marcin Pożoga

P.P.

Sprawozdanie z przebiegu XV Turnieju 
Gier Indywidualnych w Tenisa Stołowego

o Puchar Wójta Gminy Czernikowo
 W dniach 6-7 grudnia 2014 r. w Szkole Podsta-
wowej w Osówce odbył się XV Turniej Gry Indywi-
dualnej w Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy 
Czernikowo.

 Wyniki kategorii dziewcząt
ze szkół podstawowych:

1. Bytner Aleksandra (Dąbrówka)

2. Lewandowska Oliwia (Osówka)

3. Kozicka Wiktoria (Osówka)

4. Lewandowska Monika (Steklinek)

5. Borowicz Emilia (Czernikowo)
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Wyniki kategorii chłopców
ze szkół podstawowych:

1. Kasiński Szymon (Czernikowo)
2. Markowski Bartłomiej (Witowąż)

3. Kozicki Miłosz (Osówka)
4. Kopczyński Dominik (Makowiska)
5. Lewandowski Kamil (Osówka Kol.)

Wyniki kategorii kobiet
pow. 14 lat:

1. Chylicka Danuta (Czernikowo)
2. Celmer Alicja (Makowiska) 
3. Celmer Marta (Makowiska)

4. Kozłowska Karolina (Czernikowo)
5. Opaczyk Weronika (Łazy)   

Wyniki kategorii mężczyzn
14 - 19 lat:

1. Bytner Mateusz (Dąbrówka)
2. Kłosiński Kazimierz (Mazowsze)

3. Rogalski Piotr (Witowąż)
4. Kasiński Sylwester (Czernikowo)

5. Kasiński Daniel (Czernikowo)

Wyniki kategorii  mężczyzn
20 - 29 lat: 

1. Sumiński Michał (Czernikowo)
2. Opaczyk Michał (Łazy)

3. Chłopecki Michał (Czernikowo)
4. Kalinowski Piotr (Witowąż)

5-6. Świątecki Radosław (Czernikowo), 
5-6. Sitek Radosław (Witowąż)

Wyniki kategorii mężczyzn
30 - 39 lat: 

1. Pierzgalski Wiesław (Mazowsze Parcele)
2. Pujer Przemysław (Mazowsze Parcele)

3. Sztuka Artur (Czernikowo)
4. Lewandowski Roman (Osówka)

Wyniki kategorii mężczyzn 
40 - 49 lat: 

1.Markowski Sławomir (Witowąż)
2. Bytner Zbigniew (Dąbrówka)

3. Wiśniewski Zbigniew (Steklin kolonia)
4. Pierzgalski Marek (Mazowsze Parcele)

5. Kańczewski Jarosław (Czernikowo)

Wyniki kategorii mężczyzn
pow. 50 lat: 

1. Janiszewski Dariusz  (Czernikowo)
2. Makowski Jarosław (Czernikowo)

3. Brzustewicz Marek  (Osówka)
4. Serocki Marek (Witowąż)

5. Kwiatkowski Andrzej (Czernikowo)
6. Kwiatkowski Jan (Czernikowo)

 Łącznie w  całym turnieju brało udział 51 zawodni-
ków i  zawodniczek. Współorganizatorami turnieju byli 
nauczyciele: Ryszard Ałtyn, Zuzanna Stawicka, Danuta 
Chylicka oraz Justyna Karbowiak – Mościbrodzka, zaś 
głównym sponsorem imprezy – Wójt Gminy Czernikowo 
Zdzisław Gawroński.
 Organizatorzy turnieju dziękują wszystkim za uczest-
nictwo i zapraszają na Turniej Par Mieszanych (11.01.2014 
r., godz. 10:00, sala gimnastyczna SP Osówka) z  Oka-
zji WOŚP. Szczegóły na plakatach i  stronie internetowej 
www.czernikowo.pl.

R.A.



Złote Gody


