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Absolutorium udzielone jednogłośnie!

1

czerwca 2015 r. o godzinie 15.00 w
sali posiedzeń Urzędu Gminy rozpoczęła się VII Sesja Rady Gminy w
Czernikowie. Uchwalenie absolutorium
było głównym punktem sesji. Wójt przedstawił radnym i zebranym gościom sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
2014 rok. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła skarbnik gminy
Hanna Koperska. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław
Kasprowicz odczytał pozytywne opinie
dotyczące wykonania budżetu gminy za
2014 rok, podjęte w uchwałach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czernikowo
oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy. Tę opinię podzielili również
radni, którzy, nie podejmując dyskusji,
jednogłośnie głosowali za udzieleniem
absolutorium.
H. K
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Składowisko odpadów w Jackowie
nabierze nowej funkcjonalności

G

mina Czernikowo wspólnie z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz
27 samorządami lokalnymi z terenu województwa przygotowała kompleksowy projekt pn. „Rekultywacja składowisk
odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. Przedsięwzięcie zakłada rekultywację 29 składowisk
odpadów na terenie regionu o łącznej powierzchni 32,4 ha.
W ramach Projektu Gmina Czernikowo przeprowadzi rekultywację gminnego składowiska odpadów w Jackowie o powierzchni 0,873 ha. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa
dzięki wsparciu pozyskanemu przez Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
24 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano
umowy partnerskie z 21 gminami i 1 związkiem międzygminnym. Oszczędności poprzetargowe umożliwiły rozszerzenie
przedsięwzięcia i zaangażowanie w realizację projektu nowych partnerów i rekultywację kolejnych siedmiu składowisk.
W związku z tym w dniu 14 maja 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu z udziałem Wójta Gminy Czernikowo
Zdzisława Gawrońskiego, Skarbnika Gminy Hanny Koperskiej,
Marszałka Piotra Całbeckiego, Członka Zarządu Województwa
Anety Jędrzejewskiej oraz przedstawicieli WFOŚiGW w Toruniu Gmina Czernikowo uroczyście podpisała umowę partnerską.
Głównym celem Projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów

między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych
oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych.
Infrastruktura, która powstanie w tych miejscach, umożliwi
prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami.
Planowana wartość całego Projektu to ponad 21,6 miliona
złotych. Koszt realizacji zadania przez Gminę Czernikowo wynosi 1 347 293,72 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności to
85% wydatków kwalifikowanych, w kwocie nie większej niż 1
145 199,66 zł. Pozostałe środki to wkład własny Gminy Czernikowo w wysokości 67 364,69 zł (5%) oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu w kwocie 134 729,37 zł (10%).
1 czerwca Gmina Czernikowo dokonała podpisania umowy
na wykonawstwo zadania z podmiotem, który w postępowaniu
przetargowym złożył najkorzystniejszą ofertę – Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Lipna.
M. G.
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XXV Lat Samorządu Terytorialnego

M

szą świętą, odprawioną w kościele
parafialnym w Czernikowie przez
ks. dziekana Piotra Siołkowskiego w intencji samorządowych społeczników, rozpoczęto obchody jubileuszu 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Gminie
Czernikowo. Świecka część wydarzenia
odbyła się w Zespole Szkół w Czernikowie.
Po wysłuchaniu hymnu państwowego,
zgromadzonych gości powitali Przewodnicząca Rady Gminy Czernikowo Jadwiga
Padlewska oraz Wójt Gminy Czernikowo
Zdzisław Gawroński. Następnie próbkę
swoich możliwości zaprezentowała Gminna Orkiestra Dęta, po czym w merytoryczną podróż po dokonaniach samorządu w
ostatnim ćwierćwieczu zabrał zebranych
Wójt Zdzisław Gawroński. Podsumowania dokonała także Przewodnicząca Rady
Gminy.

Kolejnym punktem uroczystości było
uhonorowanie radnych, sołtysów i pracowników samorządowych, legitymujących się najdłuższym stażem pełnienia
swych funkcji na przestrzeni ostatnich 25
lat. W gronie tym znaleźli się: Krzysztof
Pańka, Antoni Kołodziejczyk, Mieczysław
Kasprowicz, Zbigniew Krzemiński, Czesław Makowski, Mirosław Ziółkowski, Stanisław Kamiński, Krzysztof Plewa, Mirosław Graczyk, Józef Wojciechowski, Hanna
Koperska, Andrzej Sobociński, Marianna
Podgórska, Maria Sztuka, Mariola Olkiewicz, Jolanta Żakiewicz, Stanisława Zimoląg, Maryla Rylich, Mirosława Zglińska,
Zofia Mync, Małgorzata Ratuszna, Dorota
Krasińska, Wanda Frass, Jadwiga Padlewska oraz Zdzisław Gawroński.
Nagrodzeni zostali także laureaci okolicznościowych konkursów – wiedzy o

samorządzie, o gminie Czernikowo oraz
plastycznego. Po wręczeniu wyróżnień
dzieciom i młodzieży oraz podziękowaniach i gratulacjach złożonych przez tych
spośród gości, którzy zdecydowali się zabrać głos, powrócono do części artystycznej – zaśpiewał gimnazjalny Zespół Wokalny (Lidia Woźniczka, Ewelina Florczak,
Katarzyna Popławska, Klaudia Korzeniewska), Karol Lisiński z Mileną Górzewską
zagrali na saksofonach, a nauczyciele i
uczniowie Szkoły Muzycznej w Czernikowie zaprezentowali walory szerokiej gamy
instrumentów, od fortepianu i skrzypiec,
poprzez akordeon i trąbkę, na perkusyjnej
skrzynce cajon kończąc; doprawiając całość jazzowym głosem wokalistki. Przedsięwzięcie zwieńczył poczęstunek.
P. P.

Przebudowa i rozbudowa budynku
SP Czernikowo – finalizacja tuż, tuż

P

o wielu, wybrukowanych rozmaitymi trudnościami, miesiącach mamy przyjemność poinformować, że na koniec czerwca planowane jest zakończenie prac związanych z rozbudową
budynku szkoły podstawowej w Czernikowie, co stanowić będzie
klamrę dopinającą całe przedsięwzięcie, związane także z przebudową i remontem istniejącego budynku oraz jego termomodernizacją.
Termomodernizacja obiektu została finansowo wsparta dzięki
środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w myśl Działania 2.3. Rozwój
infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Kwota dofinansowania
wyniosła 279 727,83 zł.
P. P.
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Sołecka zmiana warty

W

dniu 25 marca w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Czernikowo odbyło
się spotkanie z sołtysami, na którym Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński oraz Przewodnicząca Rady Gminy
Czernikowo Jadwiga Padlewska podziękowali
włodarzom sołectw za ich zaangażowanie w
pracę społeczną w mijającej kadencji.
W kadencji 2011-2014 funkcję sołtysa
sprawowali:
Sołectwo Pokrzywno – Józef Wojciechowski
(dziesiąta kadencja)
Sołectwo Makowiska – Krzysztof Plewa
(szósta kadencja)
Sołectwo Czernikowo – Stanisław Kamiński
(piąta kadencja)
Sołectwo Mazowsze-Parcele – Romuald Popławski (czwarta kadencja)

U

Sołectwo Wygoda – Elżbieta Więckowska
(trzecia kadencja)
Sołectwo Osówka – Marek Dejewski
(trzecia kadencja)
Sołectwo Jackowo – Mirosław Gan
(trzecia kadencja)
Sołectwo Czernikówko – Grażyna Sulińska
(druga kadencja)
Sołectwo Witowąż – Adam Malinowski
(druga kadencja)
Sołectwo Mazowsze – Antoni Maćkiewicz
(druga kadencja)
Sołectwo Liciszewy – Ryszard Dymek
(druga kadencja)
Sołectwo Kiełpiny – Marianna Ostrowska
(pierwsza kadencja)
Sołectwo Kijaszkowo – Halina Fajfer
(pierwsza kadencja)

Sołectwo Steklinek – Andrzej Malinowski
(pierwsza kadencja)
Sołectwo Steklin – Wiesław Ziółkowski
(pierwsza kadencja)
Sołectwo Skwirynowo – Lesław Kowalski
(pierwsza kadencja)
Sołectwo Zimny Zdrój – Jan Zabłocki
(pierwsza kadencja)
Kwiecień był miesiącem wyborów sołeckich, jednak zdecydowana większość liderów
lokalnych społeczności przekonała do siebie
mieszkańców po raz kolejny. Jedyne zmiany
odnotowano w sołectwie Steklin, gdzie wybrano Grażynę Zagajewską, oraz w Zimnym
Zdroju – tam na czele sołectwa stanęła Hanna
Kalinowska.
P. P.

ePUAP dla każdego

rząd Gminy Czernikowo jest w okresie
od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września
2015 r. jednym z partnerów projektu
„E-usługi dla mieszkańców Powiatu Toruńskiego”, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
W projekcie uczestniczy siedem jednostek
samorządu terytorialnego z Powiatu Toruńskiego: Miasto Chełmża; Gmina Chełmża;
Gmina Czernikowo; Gmina Lubicz; Gmina
Łubianka; Gmina Obrowo oraz Gmina Zła-

wieś Wielka. Projekt jest zarządzany przez
TNOiK „Dom Organizatora”.
Projekt ma na celu podwyższenie standardu świadczenia e-usług oraz podniesienie
poziomu elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą platformy ePUAP. Wymiernym efektem realizacji projektu będzie
udostępnienie dla mieszkańców 30 e-usług,
czyli spraw, które będzie można załatwić drogą elektroniczną, bez wychodzenia z domu.
Wykaz spraw urzędowych dostępnych dla
mieszkańców będzie umieszczony na platformie ePUAP: www.euap.gov.pl i stronie BIP
naszego urzędu (www.bip.czernikowo.pl).
Do załatwiania spraw urzędowych przez
Internet konieczne będzie posiadanie podpi-

su elektronicznego albo profilu zaufanego. Są
to bezpieczne certyfikaty, które uwierzytelniają naszą tożsamość online. W ramach niniejszego projektu, w naszym urzędzie został
udostępniony punkt potwierdzania profilu
zaufanego, w którym można uzyskać profil
zaufany. Profil zaufany jest bezpłatny i zachowuje ważność przez 3 lata.
Wszelkie informacje dotyczące Profilu Zaufanego można uzyskać w Urzędzie Gminy w
pokoju numer 11 (Sekretariat), w godzinach
pracy Urzędu. Zachęcamy Wszystkich Państwa do skorzystania z usługi!
A. W.
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Uroczyste otwarcie świetlicy
wiejskiej w Osówce

P

onad 0,75 mln zł (uwzględniając dofinansowanie ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 w kwocie przekraczającej 0,46
mln zł) pozwoliło zmodernizować wysłużoną remizę OSP w Osówce i adaptować
obiekt na świetlicę. 30 kwietnia nastąpiło
uroczyste otwarcie oraz poświęcenie budynku.
W przedsięwzięcie zaangażowali się
m.in. radna Osówki Bogumiła Lewandowska, sołtys Marek Dejewski, druhowie z OSP Osówka, dyrektor miejscowej
szkoły podstawowej Ryszard Ałtyn oraz
Rada Rodziców. Symbolicznego przecięcia

wstęgi dokonali Wójt Gminy Czernikowo
Zdzisław Gawroński, wykonawca inwestycji, właściciel przedsiębiorstwa „MARINBUD” Mariusz Robakowski, inspektor
nadzoru Tomasz Rakoca oraz przedstawiciel zarządu OSP Osówka Marek Brzustewicz. Wśród zaproszonych gości byli także
Przewodnicząca Rady Gminy Czernikowo
Jadwiga Padlewska, radni obecnej oraz
minionej kadencji, Skarbnik Gminy Hanna Koperska i kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Andrzej Sobociński.
Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz
czernikowskiej parafii i kapelan gminnej
Ochotniczej Straży Pożarnej, ks. dziekan

Piotr Siołkowski.
W wydarzeniu wzięło udział wielu
mieszkańców, zastęp lokalnej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i pokaźne grono
uczniów i przedszkolaków – wielu spośród
nich miało swój udział w muzyczno-recytatorsko-plastycznej części artystycznej.
Każdy ze zgromadzonych mógł posilić się
grochówką, chlebem ze smalcem i ogórkiem, gorącymi napojami oraz słodkościami. Dzieci tłumnie oblegały dmuchane
zjeżdżalnie, a do tańca przygrywał zespół
„Kasia i Marcin”.
P. P.
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Dzień Strażaka 2015

S

woją bezinteresownością i ochotniczym zaangażowaniem członkowie
jednostek OSP na dzień świąteczny
zasługują bezwzględnie. 3 maja 2015 roku
odbyły się obchody Dnia św. Floriana.
Uroczystość zapoczątkowała msza święta, celebrowana w Kościele Parafialnym
pw. św. Bartłomieja w Czernikowie przez
kapelana gminnej OSP, ks. dziekana Piotra Siołkowskiego. W obchodach wzięli
udział m.in. Prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP druh Zdzisław Dąbrowski (któremu Wójt Gminy
Czernikowo i Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP Zdzisław Gawroński wręczył podziękowania za wieloletnią
przyjaźń, jaką ten obdarzył gminę), st.
bryg. mgr inż. Sławomir Kamiński, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Starosta
Toruński Mirosław Graczyk oraz Przewodnicząca Rady Gminy Czernikowo Jadwiga Padlewska.
Strażackie święto było okazją do wręczenia medali i odznaczeń, czego dokonano na przykościelnym placu. Srebrne
medale Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali Ewelina Sulińska, Marek Brzustewicz, Ryszard Ałtyn, Leon Główka oraz
Grzegorz Kozłowski, natomiast brązowe wręczono Marcelinie Marchlewskiej,
Marcie Maślewskiej, Michałowi Urbanek, Przemysławowi Wiśniewskiemu,
Piotrowi Wiśniewskiemu, Zuzannie Stawickiej, Krystynie Szymaniak, Emilowi
Kujawskiemu, Andrzejowi Ciechackiemu, Sebastianowi Urbańskiemu i Dawidowi Rutkowskiemu. Odznaki „Wzorowy Strażak” zostały przypięte do piersi
druhów i druhen: Rafała Piotrowskiego,

Mariusza Zglińskiego, Mateusza Wasilewskiego, Kamila Jakubowskiego,
Hanny Politowskiej,
Janusza
Cieszyńskiego, Błażeja Cichockiego, Dariusza
Wiśniewskiego
i
Brajana Sztejnagel.
Szkoły Podstawowe: w Osówce i w
Steklinie
zostały
uhonorowane brązowym medalem na
sztandar przyznanym przez Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP. Ponadto, Wójt
Gminy Czernikowo i Szkoła Podstawowa
w Osówce zostali uhonorowani odznakami „Za Zasługi Dla Łowiectwa”.

Część nieoficjalna przedsięwzięcia odbyła się w zmodernizowanej i adaptowanej na świetlicę wiejską remizie w Witowężu.
P. P.

stanowiącej 50% kosztów kwalifikowalnych.
Mieliśmy nadzieję, że aplikacja okaże się kolejnym sukcesem gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych – i nie pomyliliśmy się w przewidywaniach. Nasz wniosek
na liście rankingowej znalazł się na pozycji
stanowiącej o skierowaniu do dofinansowania. Niestety, analiza środków RPO WK-P,
dokonana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, okazała
się dla wyników przedmiotowego konkursu
krzywdząco niekorzystna – przekroczono
limit środków we właściwej konkursowi Osi
priorytetowej, wobec czego wizja unijnego
wsparcia do inwestycji oddaliła się znacząco,
by nie powiedzieć, iż definitywnie skryła się
za horyzont.
Co prawda Urząd Marszałkowski przed-

stawia potencjalne rozwiązania kwestii i zapewnia o przeprowadzaniu systematycznych
analiz ryzyka, których pozytywne rozstrzygnięcia być może pozwolą na kontraktację
wybranych projektów, jednak prognozy są
pesymistyczne. Zaskakujący jest fakt, iż ogłoszono i przeprowadzono konkurs z alokacją
przekraczającą 35 mln zł, po czym okazało się,
że na drogi nie ma jednak ani złotówki. Specyfika właściwej konkursowi Osi priorytetowej każe wątpić w to, iż to dynamika kontraktacji poskutkowała nagła wyrwą w alokacji,
jednak nie Gminie Czernikowo wyrokować
na temat powodów zaistniałej sytuacji. Smuci
jednak nakład pracy i zaangażowanie, które
najprawdopodobniej nie przyniesie efektu.
P.P.

Przebudowa ul. Wiśniowej – dofinansowanie
przyznane, pieniędzy brak

P

rzebudowa ulicy Wiśniowej w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową
skrzyżowania z drogą powiatową Nr
2044C” to nazwa infrastrukturalnego zadania, które zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. W
ramach inwestycji zmodernizowany został
odcinek o długości 905,88 m z wykonaniem
chodników, zjazdów, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury technicznej. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 121
191,57 zł.
Gmina Czernikowo złożyła w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P Działania 1.1. Rozwój infrastruktury drogowej w kwocie 562 595,78 zł,
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Otwarcie kompleksu boisk w Steklinku

W

wigilię Dnia Dziecka, 31 maja 2015 roku, uroczyście
oddano do użytku kompleks boisk (piłkarskie oraz
siatkarskie), powstałych w Steklinku w pobliżu trasy
do Hornówka.
Uczestnikami wydarzenia było wielu mieszkańców sołectwa
i okolicznych miejscowości, którzy tłumnie, całymi rodzinami,
stawili się na terenie kompleksu. Poświęcenia obiektu dokonał
wikariusz parafii św. Bartłomieja w Czernikowie, ks. Marcin Lewandowski. Przewodnicząca Rady Gminy Czernikowo Jadwiga
Padlewska oraz Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński
zabrali głos, przekazując na ręce radnego Mirosława Ziółkowskiego symboliczną piłkę oraz jubileuszową statuetkę z okazji

XXV Lat Samorządu Terytorialnego, której laureat wcześniej
nie mógł odebrać.
Na zebranych czekała darmowa grochówka i grillowane kiełbaski, ciasto, chleb ze smalcem i ogórkiem oraz ogródek piwny.
Najmłodsi mogli pomalować twarze, wziąć udział w konkursach oraz skorzystać z wodnych atrakcji, przygotowanych przez
druhów z OSP Czernikowo. Zorganizowano loterię fantową
oraz konkurs przeciągania liny dla mężczyzn i kobiet, a także
finałowy, mieszany pojedynek, w którym mocniejsze okazały się
panie. Rozegrano dwa mecze piłkarskie pomiędzy mieszkańcami sołectwa, a do tańca przygrywał zespół Kasia & Marcin.
P. P.

Otwarcie boiska sportowego przy ul. Kwiatowej

3

0 maja odbyło się oficjalne otwarcie boiska sportowego przy ul. Kwiatowej w Czernikowie, połączone z turniejem koszykówki, który rozpoczął się po
poświęceniu obiektu. Zawody były bardzo wyrównane i
stały na wysokim poziomie. Na boisku brylowała sportowa rywalizacja, poparta zasadami fair play. W przerwach pomiędzy meczami organizowane były konkurencje sprawnościowe dla dzieci.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - Old Boys,
II miejsce - Jedynka,
III miejsce - CSK,
IV miejsce - Skład Uderzeniowy,
V miejsce - Basketball Global Offensive.
Impreza ta nie mogła by się odbyć bez wsparcia Urzędu Gminy Czernikowo, Czernikowskiego Stowarzyszenia Czyż –Nie, Beaty Trokowskiej – Sklep Spożywczo
Przemysłowy Bartek, Doroty Sadowskiej – Sklep Spożywczo Przemysłowy Zefir, Marii Jolanty Wyborskiej
– Apteka Panaceum. Organizatorzy turnieju bardzo serdecznie dziękują również tym, którzy pomagali przed i
w trakcie zawodów. Do zobaczenia na następnym turnieju!
R. R.
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XXV Lat Samorządu wyniki konkursów szkolnych

J

ubileuszowe obchody samorządności
terytorialnej, oprócz uroczystości podsumowującej dokonania w minionym
ćwierćwieczu, miały także wymiar konkursowy – zarówno w zakresie posiadanej
wiedzy, jak i zdolności artystycznych.
W konkursie wiedzy o gminie Czernikowo w kategorii szkół podstawowych
triumfowała Wiktoria Traczykowska przed
Weroniką Luberadzką (obie SP Steklin).
Trzeci był Kacper Krasiński, a czwarte
miejsce ex-aequo zajęli Kacper Witomski
(obaj SP Mazowsze) i Jakub Chrobak (SP
Makowiska). Na piątym miejscu uplasowała się Martyna Krasicka (SP Czernikowo)

W konkursie wiedzy o samorządzie
terytorialnym w kategorii gimnazjalnej
wygrała Dorota Rygielska, wyprzedzając
Klaudię Szafrańską, Pawła Lewandowskiego, Alicję Sztuczkę i Julię Wasilewską.
Dorota Rygielska zwyciężyła także w konkursie wiedzy o gminie Czernikowo. Drugie miejsce zajęła Lidia Woźniczka, trzecie
– Michał Przewięźlikowski i Paweł Lewandowski. Czwarta była Nikola Pietruszyńska, a piąta – Julia Wasilewska.
W konkursie plastycznym w kategorii
oddziałów przedszkolnych najlepsza pracę zaprezentowała Nadia Dobrzyńska. W
kategorii klas I-III szkół podstawowych
wyróżniono Jakuba Bombolewskiego, Ad-

riana Rad, Mikołaja Bułakowskiego, Dorotę Paczkowską, Filipa Działdowskiego
i Jakuba Czarneckiego. W kategorii klas
VI-VI nagrodzono Sandrę Sierocką, Patryka Kozakiewicz, Kacpra Urbańskiego
oraz Justynę Grabowską. Najlepiej w grona
gimnazjalistów poradziła sobie natomiast
Alicja Sztuczka. Wyróżniono także prace
zbiorowe oddziału zerowego z Osówki i
Szkoły Podstawowej w Czernikowie.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym,
a także wszystkim uczestnikom konkursów, przede wszystkim za samo zaangażowanie w upamiętnienie samorządowego
jubileuszu.
P. P.

Spotkanie uczniów z Wójtem Gminy

W

dniu 20 maja 2015 r.
gośćmi Urzędu Gminy
oraz Wójta Zdzisława
Gawrońskiego byli uczniowie klas
V-VI szkół podstawowych oraz
czernikowscy licealiści.
Celem spotkań było przybliżenie
dzieciom i młodzieży szkolnej zasad funkcjonowania Urzędu, pracy
wójta, a także osiągnięć samorządu
terytorialnego w ostatnim ćwierćwieczu – motywem przewodnim
przedsięwzięcia była bowiem 25.
rocznica samorządności gminnej.
Wójt przedstawił zebranym prezentację podsumowującą gminne
inwestycje oraz odpowiadał na pytania uczniów.
P. P.
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Czernikowo przeciw białaczce

S

ukcesem zakończyła się pierwsza akcja
rejestracji potencjalnych dawców szpiku w Czernikowie, która odbyła się 19
kwietnia 2015 roku. W ciągu sześciu godzin
aż 45 osób wyraziło chęć uratowania życia
osobom chorym m.in. na nowotwory krwi.
Wśród zarejestrowanych znalazło się wiele
młodych, entuzjastycznie podchodzących do
życia, świadomych osób.
Dzień Dawcy Szpiku nie odbyłby się bez
życzliwości proboszcza czernikowskiej parafii, ks. kan. dr Piotra Siołkowskiego. In-

formacje o wydarzeniu umieszczane były
w niedzielnym biuletynie parafialnym oraz
przekazywane były wiernym podczas ogłoszeń duszpasterskich już kilka tygodni wcześniej. Ksiądz Dziekan użyczył również organizatorom salki parafialnej przy Kościele p.w.
Św. Bartłomieja.
Należy również podkreślić zaangażowanie
wolontariuszy Fundacji DKMS - pięcioosobowa grupa przeszkolonych wolontariuszy to
mieszkańcy Czernikowa: Joanna Kwiatkowska, Martyna Kornetowska, Karolina Rumiń-

ska, Tomasz Jabłoński oraz Piotr Świątkowski.
Zorganizowali oni akcję informacyjno-promocyjną i poświęcili swój wolny czas na przeprowadzenie jakże szczytnego przedsięwzięcia oraz swoją wiedzą uświadamiali naglącą
potrzebę poruszania tematu chorych na białaczkę i sposobów ich wyleczenia. Odpowiadali na wszystkie, niekiedy trudne pytania i
rozwiewali wątpliwości w kwestii metod pobierania komórek macierzystych.
Lokalna społeczność również nie zawiodła. Wszyscy bardzo chętnie wyrażali zgodę
na umieszczenie plakatów informacyjnych,
których na terenie całej miejscowości było
prawie 100. Poczęstunek dla wolontariuszy
zapewnił lokalny przedsiębiorca. Za wszystkie materiały niezbędne do rejestracji oraz
koordynację tego wydarzenia odpowiadała
międzynarodowa fundacja DKMS.
W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się,
że ma białaczkę. Dla wielu chorych jedyną
szansą na życie jest przeszczep szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego
dawcy. Wiele osób może komuś uratować
życie, rejestrując się jako potencjalny dawca.
Zajmuje to tylko chwilę i polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego,
wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej
z wewnętrznej strony policzka. Potencjalny
Dawca musi spełnić następujące wymagania:
wiek 18-55 lat, waga powyżej 50 kg i ogólnie
dobry stan zdrowia. W DKMS Polska zarejestrowanych jest blisko 700 tysięcy osób. Prawie 2 tysiące osób podzieliło się już cząstką
siebie. Mamy nadzieję i głęboko wierzymy, że
ktoś z zarejestrowanych osób w Czernikowie
zostanie Dawcą.
T. J.

Sprawozdanie z Gminnego
Konkursu Sportowego „Wiewiórka”

W

słoneczny dzień 22 maja w Szkole
Podstawowej im. T. Halika w Osówce odbył się Gminny Konkurs Sportowy "Wiewiórka". Rywalizację podjęły cztery
gminne szkoły podstawowe – oprócz gospodarzy były to placówki ze Steklina, Czernikowa oraz Mazowsza. Celem konkursu było
upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu

życia, udział uczniów w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, upowszechnianie różnych form współzawodnictwa sportowego,
stwarzanie możliwości rozwoju umiejętności
sportowych, rozwijanie zainteresowań sportem oraz integracja środowiska.
Dzieci rywalizowały w różnorodnych konkurencjach sportowych, takich jak kozłowa-

nie i wyścigi z piłką, skakanie przez skakankę, wyścigi raków, wyścigi rzędów, odbijanie
piłeczki za pomocą rakietki tenisowej, rzuty
do celu woreczkiem, przenoszenie rybek za
pomocą słomki, sadzenie i zbieranie ziemniaków, tworzenie „balonowego kulturysty”.
Dzieci również układały hasła sportowe oraz
odgadywały zagadki sportowe. Emocji przysporzyły również kibicom rzuty piłką do kosza. Podczas przerwy goście oglądali szkołę
gospodarzy, mogli także napić się i odpocząć
na dziedzińcu szkoły. Po skończonych zawodach wszyscy udali się na obiad.
I miejsce zajęła SP Czernikowo, za którą
uplasowały się SP Osówka, SP Mazowsze oraz
SP Steklin. Na zakończenie zmagań dyrektor
Ryszard Ałtyn wręczył uczestnikom dyplomy
i nagrody rzeczowe. Organizatorki konkursu
M. Kwiatkowska, K. Kowalska, A. Strzelecka i R. Kuziemkowska pragną podziękować
wszystkim drużynom i ich opiekunom za
przybycie i wspaniałą zabawę.
R. K.
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,,Dziękujemy Rodzicom”
– piknik rodzinny

P

iękne słońce, wspaniała lokalizacja
(wiata grillowa w Czernikowie) oraz
niepowtarzalna rodzinna atmosfera
sprzyjały zorganizowanej 23 maja uroczystości dla społeczności przedszkolnej
z Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” z Czernikowa.
Spotkanie zorganizowano pod hasłem
,,Dziękujemy Rodzicom” i wzięły w nim
udział całe rodziny dzieci, które korzystają z wychowania przedszkolnego w Czernikowie, Osówce i Steklinie. Na pikniku
nie zabrakło także zaproszonych gości:
wójta Zdzisława Gawrońskiego, Przewodniczącej Rady Gminy Jadwigi Padlewskiej, sołtysa Stanisława Kamińskie-

W

go oraz państwa Marii i Jana Wyborskich.
Uroczystość sprzyjała wspólnej zabawie, zarówno podczas konkurencji sportowych, jak i w tańcu. Przedszkolaki z
kadrą nie zapomniały o istocie spotkania
i zaprosiły wszystkich do wysłuchania
krótkiej części artystycznej dedykowanej
rodzicom. Podziękowano także rodzicom za to, że obdarzyli placówkę zaufaniem i powierzyli swój największy skarb,
czyli swoje dzieci. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” jest placówką bardzo
młodą, ale w tym krótkim czasie udało
się już zrealizować w niej wiele przedsięwzięć, ciekawych zajęć, spotkań, uroczystości.

Po chwili wzruszeń wszyscy zostali
zaproszeni do wspólnej zabawy i grillowania. Spotkanie było pełne radości,
wspólnej zabawy i uśmiechu; nie tylko
na twarzach dzieci, ale także rodziców i
dziadków. Z pewnością takie uroczystości
w plenerze staną się tradycją przedszkola.
Więcej informacji na temat działalności przedszkola można znaleźć na stronie
http://sloneczko-przedszkole.com. Zapraszamy chętne dzieci do przedszkola w
Czernikowie oraz oddziałów w Steklinie
i Osówce. U nas słońce świeci każdego
dnia.
I. L.

To już 10 akcja poboru krwi

niedzielę 31 maja już po raz
dziesiąty Parafialny Zespół Charytatywny zorganizował akcję
poboru krwi. Kolejny raz nie zawiedli nas
dawcy, którzy licznie przybyli pod kościół.
W rezultacie 25 litrów krwi popłynęło do
potrzebujących. We wszystkich akcjach potrzebującym przekazano około 270 litrów
krwi, co jest świetnym rezultatem jak na
nasze warunki. Zapraszamy do udziału w
akcji, przełamania strachu, zabrania znajomych i rodziny. Krew to cenny dar, którego
nie da się wytworzyć. Na kolejną akcję zapraszamy już we wrześniu.
R. R.
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150. rocznica powstania Szkoły
Podstawowej w Czernikowie

S

zkoła Podstawowa w Czernikowie powstała jeszcze w zaborze
rosyjskim, tuż po powstaniu styczniowym. W dniu 24 kwietnia
2015 r. odbyła się uroczystość jej 150-lecia, w połączeniu z 26.
rocznicą nadania placówce imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Uroczystość odbyła si ew dwóch etapach: apel dla starszych
uczniów i gości oraz zjazd absolwentów. Poprzedniego dnia odbyła się
akademia z okazji rocznicy dla klas młodszych. Samorząd Uczniowski
witał gości i rozdawał monografię o szkolnictwie. Były poczty sztandarowe Koła Łowieckiego Bażant, SP Osówka i SP Steklin oraz naszej szkoły. Wśród obecnych gości byli starosta toruński, wójt gminy Czernikowo z delegacją Urzędu Gminy, emerytowany wizytator
kuratorium L. Jabłoński, dyrektorzy SP Osówka i Szkoły Muzycznej,
przedstawiciel KPCEN D. Potręć, delegacja Rady Rodziców, przedstawiciele rodzin S. Kołaczyńskiego, J. Suskiego, J. Klimczewskiego,
S. Ziemkiewicza, Zarząd Stowarzyszenia Czyż-nie, dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej, delegacja OSP Czernikowo, PTTK w Toruniu,
wiceprezes Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Zespół Obsługi
Szkół, przedstawiciel Nadleśnictwa Dobrzejewice, prezes i przedstawi-

ciele koła myśliwskiego Bażant, KGW Czernikowo i Witowąż, Klubu
Seniora „Radość”, Zespołu Charytatywnego, sołtysi, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Przybyły również osoby nagrodzone w
gminnym konkursie literackim, którym dyrektor z wójtem wręczyli
nagrody.
Otrzymaliśmy wiele życzeń i adresów z okazji jubileuszu, a także
przepiękne pamiątki i książki. Mogliśmy zaprezentować bardzo dobrze odebrane przez uczestników dokonania chóru, teatru 4-5-6, recytatorów, zespołu Mali Czernikowianie, cheerleaderek, solistów muzycznych. Gościnnie wystąpił międzyszkolny zespól PIKOLO, zespół
saksofonowy ze Szkoły Muzycznej oraz absolwentka Dorota Bułakowska.
Goście i absolwenci obejrzeli wystawy i prezentacje o patronie
oraz szkolnictwie czernikowskim. Wielu obejrzało wystawę poświęconą historii, złożoną ze zdjęć, albumów, kronik i pamiątek. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkową widokówkę na 150-lecie, publikację
o szkolnictwie w gminie Czernikowo i pamiątkowy długopis. Występy
były docenione przez pracownika KPCEN w Toruniu. Otrzymaliśmy
również życzenia od wielu osób, które nie mogły dotrzeć na uroczystość, m.in. od dyrektor delegatury toruńskiej Kujawsko-Pomorskiego
Kuratorium Oświaty, byłych dyrektorów szkoły, 103-letniej nauczycielki Wandy Donarskiej. Udało nam się uświetnić uroczystość odnowionym obeliskiem poświęconym nauczycielom.
Projekt na 150-lecie szkolnictwa prawie się zamyka. Z pomocą
Stowarzyszenia Czyż-nie wydano kalendarze, widokówki, długopisy,
zorganizowano konkursy wiedzy o szkolnictwie, konkurs „Ludzie z
Obelisku”, Apel Pamięci, Akademię „Pamiętamy - nie zapomnimy”,
konkursy recytatorskie historyczno-literacki, poetycki, plastyczny i fotograficzny, opracowano i wydano publikację ze zdjęciami, zorganizowano zimowisko poświęcone rocznicy. Wreszcie w ramach obchodów
zorganizowaliśmy Dni Ziemi nad jez. Zacisze, co dodatkowo z PTTK
uczciliśmy rajdem rowerowym po gminie. Nie zrezygnowaliśmy z
tradycyjnych „3 minut dla klasy” poświęconych patronowi i rocznicy
szkoły. Uczniowie zrealizowali też projekt o starej szkole w skansenie
w Kłóbce. Także Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie zorganizowała konkurs poświęcony jubileuszowi szkolnictwa w gminie
Czernikowo dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjum. Myślimy,
że największym dodatkowym prezentem zamykającym rok obchodów
stupięćdziesięciolecia będzie oddanie skrzydła przy SP Czernikowo
dla klas młodszych.
D. C.

Zakończenie roku akademickiego na
czernikowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W

dniu 11 czerwca 2015 roku czwarty
semestr czernikowskiej filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy przeszedł
do historii. Ostatni wykład w roku akademickim 2014/2015 wygłosił prof. WSG dr Marek
Chamot, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa
i Centrum Kultury Medialnej WSG, który
przybliżył słuchaczom postać generała Władysława Sikorskiego.
Po wykładzie nastąpiło uroczyste wręczenie dokumentów potwierdzających zaliczenie
okresu nauczania. W spotkaniu wziął udział
Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński, któremu słuchacze UTW podziękowali za
pamięć i zaangażowanie.
P. P.
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Aktywnie w Makowiskach

W

marcu grupa uczniów szkoły w
Makowiskach uczestniczyła w I
Forum Teatralnym, które odbyło
się w SP w Mazowszu. Uczniowie klas I-III
zaprezentowali przedstawienie pt. „Kot w
butach”, natomiast uczniowie z klas V-VI
- nowoczesną wersję „Czerwonego Kapturka”. Barwne stroje, bogata scenografia
oraz bezbłędna i śmiała gra małych aktorów zasłużyły na uwagę, toteż publiczność

nie szczędziła artystom gromkich braw i
szczerego uznania.
W kwietniu uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczestniczyli w niecodziennym projekcie ekologicznym pt.
„Z ekologią za pan brat – pokoleniowo”.
Projekt realizowany był dzięki wsparciu
Powiatu Toruńskiego i we współpracy ze
stowarzyszeniem lokalnym „Razem łatwiej” z Makowisk. Projekt przebiegał w

kilku etapach. Jednym z nich było spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa
Dobrzejewice, które dotyczyło gospodarki
leśnej, zwierząt i ptaków zamieszkujących
nasze lasy oraz ochrony przyrody. Następnie uczniowie klas 0-III wykonali prace
plastyczno-techniczne o tematyce ekologicznej, klasy starsze wzięły udział w konkursie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej.
Rodzice wraz ze swymi pociechami, wykorzystując surowce wtórne, przygotowali
oryginalne zabawki oraz fantastyczne stroje na pokaz mody ekologicznej. Uczniowie
klas starszych przedstawili inscenizację,
której przesłaniem było dbanie o przyrodę
i propagowanie postaw proekologicznych.
Degustacja przepysznych potraw z „darami lasu”, przygotowanych przez członków
stowarzyszenia „Razem łatwiej”, umiliła
popołudniowe zajęcia. W szkółce leśnej
Bielawy-Toruń wszyscy uczestnicy zapoznali się z produkcją sadzonek z zakrytym
systemem korzeniowym. Podczas podsumowania projektu ciekawe i liczne nagrody i wyróżnienia wręczył starosta toruński
Mirosław Graczyk oraz przewodnicząca
stowarzyszenia Wanda Rogowska. Wszystkim, dzięki którym realizacja projektu była
możliwa, składamy serdeczne podziękowania.
A. L., H. G.

Co słychać w SP Czernikowo?

• Uczczono 150-lecie szkolnictwa poprzez projekty, apele, monografię o szkolnictwie w Czernikowie i gminie;
• Zaangażowano się w akcję „Czyż nie
warto zostać świętym Mikołajem w gminie
Czernikowo”;
• W konkursie recytatorskim "Dobrze
Ziemio" uczestniczyło aż 54 uczestników z
ponad dwudziestu szkół;
• W akcji „Myśliwi dzieciom-dzieci
zwierzętom” zajęliśmy 4 miejsce w województwie;
• Odbyły się powiatowe warsztaty teatralne i ekologiczne, zimowisko, plener
malarski, konkursy: plastyczny, fotograficzny polonistyczno-historyczny, literacki, poetycki, recytatorskie, na plakat i logo
z okazji 150-lecia szkolnictwa oraz plakat
na 25-lecie samorządu;
• Aktywnie działał sztab WOŚP;
• Międzyszkolny Zespól Pikolo po eliminacjach ogólnopolskich awansował do

Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu
Piosenki i Tańca w Koninie; zajął I miejsce
w Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bydgoszczy, a solistka otrzymała
wyróżnienie na festiwalu Scena Piosenki
w Toruniu;
• Teatr 4-5-6 otrzymał Grand Prix w
Lipnie oraz Srebrną Maskę na Wojewódzkim Festiwalu Teatralnym w Bydgoszczy;
• III miejsce w powiecie zajęła szkolna
drużyna koszykarek, a drużyna chłopców
została mistrzem powiatu i awansowała na
zawody wojewódzkie. Indywidualnie K.
Mokwiński zajął II miejsce w biegu na 60
m, a D. Adamski - III miejsce w rzucie p.
palantową;
• Wiktoria Sivickis za sukcesy w zawodach szachowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim otrzymała wyróżnienie sportowe starosty toruńskiego;
• M. Maćkiewicz zdobyła tytuł Mistrza
Polski w kickboxingu;

• Wiktoria i Kornelia Sivickis zostaly
mistrzyniami województwa w szachach, w
swoich kategoriach wiekowych;
• Wiktor Mąkólski otrzymał I nagrodę Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Tytuł Szkolnego Ambasadora Wynalazczości 2015 w ogólnopolskim
konkursie Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015;
• W. Sivickis została podwójnym finalistą w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z przyrody;
• Zdobyliśmy III miejsce w konkursie o
zabytkach powiatu toruńskiego;
• Drużyna chłopięca zdobyła mistrzostwo powiatu w trójboju;
• W wojewódzkim konkursie matematycznym Liga Zadaniowa W. Sivickis uzyskała III miejsce.
D. C.
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Mazowsze po raz trzeci zwycięża
w English League Competition
test z materiału obejmującego pierwszy
etap edukacji. W kategorii klas młodszych klasyfikacja końcowa przedstawia
się następująco:
1. Mazowsze (158 punktów)
2. Czernikowo (115,5)
3. Osówka (93)
4. Steklin (87,5)
5. Makowiska (48).

2

1 maja w Szkole Podstawowej im.
mjr. H. Sucharskiego w Mazowszu
odbyła się kolejna edycja konkursu
gminnego z języka angielskiego. „2015
Mazowsze English Language Competition” po raz trzeci z rzędu wygrała gru-

pa podopiecznych Roberta
Szwajkowskiego, reprezentujących szkołę w
Mazowszu.
W Konkursie
udział
wzięły
wszystkie szkoły podstawowe
z terenu gminy
Czernikowo. Po
raz pierwszy w
historii konkursu, oprócz klas
IV-VI, organizator przygotował test dla klas
III. W klasach
starszych rywalizacja toczyła
się na następujących polach: słuchanie, czytanie, gramatyka, mówienie oraz zaliczany do klasyfikacji końcowej test wiedzy o krajach
angielskiego obszaru językowego (wyniki
przedstawia tabela). Klasy młodsze pisały

Każdy z uczestników otrzymał nagrodę książkową, a najmłodsi - geograficzny
quiz językowy. Konkurs wsparli finansowo: Urząd Gminy Czernikowo, Czernikowskie Stowarzyszenie „Czyż-Nie” oraz
Rada Rodziców przy szkole w Mazowszu.
Gadżety reklamowe podarowały także
wydawnictwa językowe.
Mazowsze obroniło tytuł mistrza ponownie i to ono będzie organizatorem
kolejnej edycji konkursu. Wszystkim
darczyńcom dziękujemy za okazaną pomoc. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.
Uczestnicy Konkursu: Czernikowo –
Wiktoria Sivickis, Patrycja Chojnicka,
Martyna Krasicka, Aleksandra Pracowity, Martyna Woźniak, Agata Górecka
(opiekun), Osówka – Julia Fehlau, Alicja
Szymaniak, Jakub Szczesny, Bartosz Szymaniak, Kacper Mirowski, Izabela Jarzec
(opiekun), Mazowsze – Aleksandra Kuźmińska, Kacper Krasiński, Bartosz Gutmański, Kornelia Szwajkowska, Julia Tarnowska, Robert Szwajkowski (opiekun),
Makowiska – Oliwia Jastrzębska, Jakub
Chrobak, Aleksandra Niedziałkowska,
Kacper Jastrzębski, Justyna Kulas (opiekun), Steklin – Dominika Piotrkiewicz,
Paulina Ozimkowska, Julia Dekowska,
Bartosz Przewięźlikowski, Agnieszka
Malinowska, Maria Kędziorska (opiekun).
R. S.

Końcowa punktacja szczegółowa
Słuchanie Czytanie
Czernikowo
30
19
Makowiska
35
17
Mazowsze
35
22
Osówka
28,5
10
Steklin
30
11

Gramatyka
103
83
108
82
73

Test wiedzy Mówienie Suma
70
83
305
73
82
290
66
98
329
57
81
258,5
64
70
248

Miejsce
II
III
I
IV
V
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Wieści ze SP w Steklinie

szenie TILLA w Toruniu, uczestniczyliśmy
w warsztatach przyrodniczych w Brodnickim Parku Krajobrazowym w Grzmięcy.
Pracownik parku oprowadził nas po ścieżce edukacyjnej śladami działalności bobrów i ich żeremi. Rozpoznawaliśmy także
gatunki drzew, ptaków, badaliśmy czystość
wody. Miłym akcentem był wspólny posiłek oraz upominki w postaci zielonych czapek i koszulek.
3 maja 2015 r. odbyły się obchody Dnia
św. Floriana. Uroczystość zapoczątkowała
msza święta w Kościele Parafialnym pw.
św. Bartłomieja w Czernikowie. Strażackie
święto było okazją do wręczenia medali i
odznaczeń, czego dokonano na przykościelnym placu. Nasza szkoła została uhonorowana brązowym medalem na sztandar przyznanym przez Prezydium Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

I

I semestr rozpoczęliśmy maratonem
edukacyjnym podczas ferii zimowych.
W dniach 16-17 lutego odbyły się zajęcia teatralne, przyrodnicze i językowe (z
noclegiem w szkole), 18 lutego wyjechaliśmy na basen do Rypina, zaś w ostatnim
dniu zajęć rozwijaliśmy swoje zdolności
plastyczne, przygotowując kartki metodą
quillingu, wykonując odlewy z gipsu oraz
tworząc „ekologiczne Marzanny”. Warsztaty te mogliśmy zorganizować dzięki
wsparciu finansowemu Gminy Kikół.
Podczas „spotkania z teatrem” rozwijaliśmy aktywność intelektualną, emocjonalną i ruchową. Pogłębialiśmy swoją wyobraźnię, zmysł równowagi, wyrazistość
gestów. Oswajaliśmy się ze sceną, ćwiczyliśmy dykcję, mimikę, ruch. Tworzyliśmy
proste scenki dramowe, przygotowywaliśmy rekwizyty, scenografię, poszukiwaliśmy wyjaśnień nowo poznanych pojęć
teatralnych. Dzięki organizatorom ze SP
w Czernikowie mogliśmy kontynuować
przygodę z teatrem uczestnicząc w warsztatach 10 i 11 kwietnia. Zajęcia językowe
miały na celu zapoznanie z elementami
kultury krajów anglojęzycznych. Pracowaliśmy z mapą, wyszukiwaliśmy i porządkowaliśmy informacje dotyczące m.in.
Wielkiej Brytanii, USA, Kanady i Australii. Poszerzaliśmy wiedzę z j. angielskiego
również poprzez śpiewanie piosenek zespołu The Beatles. W czasie zajęć przyrodniczych wykorzystywana była platforma

edukacyjna TVP, za pomocą której oglądaliśmy filmy z serii „Wajrak na tropie”.
Ponadto świetnie bawiliśmy się podczas
quizów i gier edukacyjnych.
Podczas lekcji teoretycznych zgłębialiśmy tajniki kosmosu, zaś nocą wyszliśmy
na dwór w celu obserwacji nieba. Mieliśmy szczęście, ponieważ pogoda dopisała
i widzieliśmy doskonale gwiazdozbiory.
Uczyliśmy się rozpoznawać Małą i Wielką Niedźwiedzicę, Gwiazdę Polarną. Na
zajęciach wykorzystany był program Stellarium. Spotkanie z astronomią kontynuowaliśmy podczas wycieczki w Obserwatorium w Piwnicach. Pracownik naukowy
zapoznał nas z pracą astronoma i zadaniem
największego w Polsce radioteleskopu,
mieliśmy tez możliwość obserwacji słońca.
22 kwietnia uczestniczyliśmy w ekologicznym święcie, zorganizowanym przez
SP w Czernikowie nad jeziorem Zacisze.
Najwięcej frajdy sprawiła nam rowerowa
wycieczka oraz spotkanie z myśliwymi,
którzy ciekawie opowiadali o skarbach
przyrodniczych okolicy.
W dniach 22-23 maja uczestniczyliśmy
w Gminnych Warsztatach Przyrodniczych,
gdzie mogliśmy zapoznać się z przyrodą
Dolnej Wisły. Wielką atrakcję stanowiła możliwość odwiedzenia Zielonej Kępy
i podziwianie orłów w locie oraz innych
ptaków związanych z tym obszarem.
17 kwietnia, w ramach projektu Eko-Skrzaty, organizowanego przez Stowarzy-

Nasze osiągnięcia:
• Kacper Siarnowski uzyskał II miejsce
w konkursie matematycznym „Liga Zadaniowa”, organizowanym przez Wydział
Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu. 19 marca 2015 roku 11 uczniów klas
IV–VI reprezentowało szkołę na konkursie
„Kangur Matematyczny”. Najwyższą notę
w kategorii Maluch uzyskała Wiktoria
Strzałkowska, natomiast w kategorii Beniamin – Wiktoria Luberadzka oraz Kacper Siarnowski;
• I miejsce w Gminnym Forum Teatralnym (Aleksandra Ziętarska, Hubert
Borowicz, Julia Dekowska, Sandra Grąbczewska, Paulina Ozimkowska, Dominika
Piotrkiewicz, Klaudia Stojak);
• nagroda i wyróżnienie w Regionalnym
Konkursie Recytatorskim Dobrze Ziemio
(Kacper Cichorski);
• dwie nagrody w konkursie recytatorskim Znów wędrujemy ciepłym krajem
(Julia Dekowska);
• I miejsce w Gminnym Turnieju o
Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
(Paulina Ozimkowska, Weronika Kutnik,
Hubert Borowicz, Rafał Gizela). W etapie
powiatowym – IV miejsce;
• III miejsce w Gminnym Konkursie
Moja Mała Ojczyzna pod hasłem Oświata
Gminy Czernikowo (Sandra Grąbczewska);
• I i II miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
(Wiktoria Traczykowska i Weronika Luberadzka);
• nagroda w Gminnym Konkursie Plastycznym o Samorządzie Terytorialnym
(Sandra Sierocka).
M. P., E. F., M. K., L. S., A. S.
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Wiosenne Mazowsze

T

eatr to sztuka najbardziej pańska ze wszystkich sztuk, a
rok 2015 to Rok Teatru. Dlatego też zaprosiliśmy gminne szkoły podstawowe do zabawy w teatr, organizując 27
marca I Gminne Forum Teatralne dla grup uczniowskich klas
I-III i IV-VI. W komisji oceniającej przedstawienia zasiedli
przedstawiciele bibliotek w Czernikowie, Osówce i Mazowszu. Wyłonienie zwycięzców wcale nie było łatwym zadaniem;
wszystkie inscenizacje były ciekawe, zabawne, pouczające.
Opierały się na znanych baśniach, wykorzystywały popularne
motywy przewodnie. Role prezentowane przez młodych aktorów bawiły publiczność. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a za miejsca I-III wręczono statuetki i puchary, ufundowane przez Urząd Gminy w Czernikowie, za co serdecznie
dziękujemy. Punktacja końcowa przedstawia się następująco:
• Klasy I - III:
I miejsce - SP Mazowsze (154 pkt.)
II miejsce - SP Makowiska (142 pkt.)
III miejsce - SP Osówka (120 pkt.)
• Klasy IV - VI:
I miejsce – SP Steklin (146 pkt.)
II miejsce - SP Mazowsze (145 pkt.)
III miejsce – SP Makowiska (134 pkt.).
Organizatorzy zadbali o wprowadzenie w wielkanocną atmosferę, zapraszając twórców rękodzieła i organizując wystawę
ich prac - wiosennych kwiatów, palm świątecznych, stroików,
obrazów. Dziękujemy wszystkim, którzy z nami spędzili dzień.
30 kwietnia, uczciliśmy 75. rocznicę zbrodni katyńskiej. Gościliśmy Wójta Gminy Czernikowo Zdzisława Gawrońskiego
oraz członków Rodzin Katyńskich. Uczestniczyliśmy we mszy
św. w intencji pomordowanych i ich bliskich. Pod naszymi

sześcioletnimi już dębami pamięci zapłonęły znicze. Montaż
słowno–muzyczny, zaprezentowany przez uczniów pod kierunkiem A. Kopaczewskiej i E. Suleckiej-Jaskólskiej, przypomniał
o tamtych trudnych latach. Serdecznie dziękujemy uczniom
za poprawną postawę, nauczycielom - za pomoc w organizacji
uroczystości, Radzie Rodziców - za obecność i przygotowanie
spotkania po akademii, przy smacznych ciastkach i herbacie.
W maju uczniowie uczestniczyli w niecodziennej lekcji
historii, przygotowanej przez Annę Kopaczewską. Tematyka
to oczywiście zagadnienia związane z narodowymi symbolami oraz uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Niezbędna okazała
się umiejętność współdziałania w grupach międzyklasowych,
wspierania się w podejmowaniu decyzji, prezentowania efektów
grupowej pracy. Jednogłośnie uznano, że taka "historia" jest o
wiele ciekawsza i przyjemniejsza”.
Po raz kolejny zaproszono naszą szkołę do uczestnictwa w
VII Ciechocińskim Przeglądzie Poezji dla Dzieci, który 6 maja
odbył się w świetlicy w Miliszewach. Reprezentowały nas Maja
Urbańska (J. Brzechwa - "Hipopotam"), Wiktoria Wierzchowska (H. Niewiadomska - "Moja babcia") i Dominika Dąbrowska
(D. Wawiłow - "Szybko"). Dominika zdobyła II miejsce. Gratulujemy dziewczynkom i liczymy na udział w innych, równie
ciekawych przedsięwzięciach.
Na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Osieku n/Wisłą delegacja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystości 30-lecia
nadania tej placówce imienia majora Henryka Sucharskiego.
Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny na temat obrony Westerplatte, w którym wzięli udział nasi uczniowie i dzieci z oddziału przedszkolnego. W kategorii prac plastycznych pierwsze
miejsce zajął Daniel Bogusz, a za makietę pomnika Westerplatte - nagrodę Grand Prix przyznano Kacprowi Witomskiemu.
Z nagrodą za pierwsze miejsce za makietę wrócił także Kacper
Rojek. Gratulujemy i mamy nadzieję na następne spotkania naszych szkół.
Tradycyjnie już spotkanie z Mamami w dniu ich święta przygotowały dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I – III. Pogoda
dopisała, więc odbyło się ono na świeżym powietrzu, przy grillu. Był krótki program artystyczny, gorące życzenia i upominki, oraz oczywiście pieczone kiełbaski. Nie zabrakło też zabaw
sportowych, takich jak obieranie ziemniaków, bieg w workach,
wyścigi z jajkiem na łyżce.
15 maja pod hasłem "Oświata w gminie Czernikowo" odbyła się XV edycja Konkursu „Moja Mała Ojczyzna”, organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernikowie. W
dogrywce o trzecie miejsce polegli Bartosz Gutmański i Kacper
Krasiński, zajmując ostatecznie miejsce czwarte, natomiast Kacper Witomski okazał się najlepszy wśród uczestników i wrócił
do szkoły z pierwszym miejscem. Gratulujemy uczniom, których do konkursu przygotowywała Anna Kopaczewska.
M. C.
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Europejskie zmagania
czernikowskich piłkarzy

dniach 13-17 maja 2015 r. grupa
czernikowskich piłkarzy z drużyny „UKS Olimpijczyk” pod wodzą
Danuty Chylickiej (SP Czernikowo) i Roberta
Szwajkowskiego (SP Mazowsze) reprezentowała Polskę w międzynarodowym turnieju
piłkarskim w Amiens we Francji. Organizatorem turnieju był miejscowy klub FC PORTO
Portugais D’Amiens, którego korzenie sięgają portugalskich emigrantów przybyłych do
Francji. W turnieju udział wzięły 24 drużyny,
a Czernikowo zajęło 21 miejsce.
Wyjazd był nagrodą dla zwycięskiej drużyny w rozgrywkach Ligi Szkół Podstawowych
Gminy Czernikowo i ufundowany został
przez Wójta Gminy Czernikowo Zdzisława
Gawrońskiego i Emilię Osiecką, Prezesa Fundacji „Polska Wieś 2000”.
Wśród drużyn uczestniczących przeważały szkółki piłkarskie, trenujące kilka razy w
tygodniu, których umiejętności stały na bardzo wysokim poziomie. Niemniej jednak nasza szkolna drużyna nie odstawała znacznie
od innych, o czym mogą świadczyć chociażby
wyniki meczów. Była to już druga edycja turnieju, jednak pierwsza z udziałem drużyny z
Polski. Organizatorzy już zapowiadają kolejną, w której chętnie widzieliby reprezentację
naszej gminy. Miłymi akcentami były wygrany 4:2 mecz sparingowy naszych podopiecznych z drużyną Red Star z Paryża (w końcowej
klasyfikacji turnieju 4. miejsce) w przeddzień
zawodów oraz nagroda dla najlepszego pedagoga/trenera, którą otrzymał Robert Szwaj-

kowski. W czasie pobytu uczestniczyliśmy
w paradzie drużyn piłkarskich przez miasto,
odwiedziliśmy słynną Katedrę Notre Dame w
Amiens oraz nawiązaliśmy wiele ciekawych
znajomości z boiska.
Serdecznie dziękujemy: Wójtowi Gminy
Zdzisławowi Gawrońskiemu, Emilii Osieckiej, Marcinowi i Jerzemu Zglinickim „Usługi
ślusarsko – mechaniczne”, Energa S.A, Firmie
CHRYSO, Stanisławowi Chylickiemu „KER-

-BYD”.
UKS Olimpijczyk: Araśniewicz Jakub, Kołaczyński Kamil, Kubacki Mateusz, Milewski
Nataniel, Mokwiński Konrad, Orczykowski Dawid, Radzikowski Kacper, Rutkowski
Adam, Wiśniewski Miłosz, Urbański Kacper,
Żelazkowski Mikołaj, Żuławski Bartłomiej,
Chylicka Danuta (trener), Robert Szwajkowski (II trener).
D. C., R. S.

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej

W

dniach 8-15 maja obchodziliśmy Ogólnopolski Tydzień
Bibliotek pod hasłem „Wybieram bibliotekę”. Z tej okazji
13 maja gościliśmy w bibliotece w Mazowszu autorkę i ilustratorkę kilkunastu książek dla dzieci Elizę Piotrowską. Uczniowie
ze Szkół Podstawowych w Mazowszu i Steklinie z zainteresowaniem
wysłuchali doświadczeń pisarskich autorki, dużo pytały o bohaterów
powieści, by na koniec spotkania otrzymać autograf gościa.
15 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyła się XV edycja międzyszkolnego konkursu z cyklu „Moja mała ojczyzna”. Organizatorzy

konkursu: GBP, Małgorzata Przewięźlikowska (SP Steklin) i Tomasz
Różewicki (ZS Czernikowo) w tym roku zaproponowali sprawdzian z
wiedzy o oświacie w naszej gminie na podstawie monografii Dariusza
Chrobaka „Oświata Gminy Czernikowo”. W kategorii uczniów szkół
podstawowych zwyciężył Kacper Witomski (SP Mazowsze), II miejsce
zajęła Patrycja Chojnicka (SP Czernikowo), a III - Sandra Grąbczewska (SP Steklin). Spośród gimnazjalistów najlepszy okazał się Kamil
Oswald, II miejsce wywalczyła Julia Wasilewska, za którą uplasowała
się Joanna Romanowska. Prócz nagród ufundowanych przez Gminną
Bibliotekę Publiczną, każdy z uczestników konkursu otrzymał z rąk
Dariusza Chrobaka monografię jego autorstwa.
M. P.
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Gminny rajd rowerowy z PTTK

W

niedzielę 26 kwietnia odbył się
kolejny, coroczny rajd rowerowy,
tym razem szlakiem Jezior Gminy

Czernikowo. Barwna i liczna (około 80 osób)
kolumna cyklistów przemierzyła odnowioną
trasę od Szkoły Podstawowej w Czernikowie,

Zakończenie rozgrywek ,,Ligi Szkół
Podstawowych Gminy Czernikowo”
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W

Nazwa drużyny
UKS Olimpijczyk
Czernikowo II
Osówka
Makowiska
Mazowsze
Steklin
Czernikowo I

Mecze
6
5
6
6
6
6
4

poniedziałek 11 maja 2015 r. w sali
narad Urzędu Gminy Czernikowo,
Wójt Gminy Zdzisław Gawroński
i kierownik ZOS Dorota Czarnecka wręczyli zawodnikom trzech najlepszych drużyn
okolicznościowe medale, puchary i dyplomy.
Klasyfikacja medalowa przedstawia się
następująco: I miejsce zdobyła drużyna
,,UKS Olimpijczyk” trenowana przez p. Danutę Chylicką w składzie: Mokwiński Konrad, Radzikowski Kacper, Wiśniewski Miłosz, Urbański Kacper, Kołaczyński Kamil,
Orczykowski Dawid, Milewski Nataniel,
Kubacki Mateusz, Żelazkowski Mikołaj,
Żuławski Bartłomiej, Araśniewicz Jakub,
Rutkowski Adam. Srebrne medale zdobyła
drużyna ,,Czernikowo II” trenowana przez
p. Grzegorza Grzywińskiego w składzie:
Kwiatkowski Filip, Grzegorz Zientarski, Patryk Kwiatkowski, Oskar Bielski, Dobrzeński

Punkty
18
15
12
9
6
3
0

Bramki
35-3
31-8
13-9
9-7
16-15
3-32
0-33

Różnica
+32
+23
+4
+2
+1
-29
-33

Kacper, Wędt Kacper, Gerc Hubert, Plebański Kornel, Czarnecki Kewin, Grąbczewski
Oskar. Brązowe medale zdobyli zawodnicy
drużyny ,,Osówka”, trenowanej przez p. Zuzannę Stawicką w składzie: Kozicki Miłosz,
Cichoszewski Kacper, Lewandowski Kamil,
Opaczyk Wojciech, Szczesny Jakub, Haraszkiewicz Filip, Markowski Bartłomiej,
Opatrzyk Szymon, Gąsiewicz Norbert, Romanowski Hubert, Górczyński Adrian, Fabiszewski Michał.
Dodatkową atrakcją, ufundowaną przez
Wójta Gminy i p. Emilię Osiecką z Fundacji
,,Polska Wieś 2000”, był wyjazd zwycięskiej
drużyny na międzynarodowy turniej piłkarski do Francji, co zostało opisane w osobnym
artykule.
R. A.

przez Jackowo, Steklinek, Hornówek, Mazowsze, z objazdem jeziora Kijaszkowskiego.
Pogoda była wymarzona na taką wyprawę.
Dopisała młodzież (SP Czernikowo i SP Steklin), stawili się rodzice, uczestnicy projektu
Senior Games oraz liczna grupa rowerzystów
z klubu PTTK w Toruniu. W Niedźwiedziu
posililiśmy się grochówką, przeprowadzono
konkursy sprawnościowe i historyczne (ze
wspomnieniem 150-lecia oświaty na terenie
gminy). Test wytrzymałościowy przeszliśmy
objeżdżając niezwykle urokliwe, ale urozmaicone geologicznie tereny wokół jeziora Kijaszkowskiego. Wszyscy dali radę, co cieszy
i dobrze świadczy o kondycji uczestników.
Pokonaliśmy trasę o łącznej długości 32 km.
Dziękuję Urzędowi Gminy za wsparcie w
postaci poczęstunku, Gminnemu Zakładowi
Komunalnemu/Straży Pożarnej za transport,
Straży Gminnej i Policji za zapewnienie bezpieczeństwa, Senior Games za pomoc w organizacji i liczny udział, nauczycielom, rodzicom za opiekę, kucharkom z SP Czernikowo
za przygotowanie pysznej grochówki.
P. B.

Turniej piłkarski z
okazji otwarcia świetlicy
OSP w Osówce

W

godzinach przedpołudniowych 30
kwietnia 2015 r. na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej im.
T. Halika w Osówce zorganizowano turniej
piłkarski, będący wstępem do uroczystości
związanych z otwarciem świetlicy wiejskiej
w Osówce. W zawodach uczestniczyło 5 drużyn.
Drużyny rozlosowano do grup eliminacyjnych, które wyłoniły finalistów - drużyny z
Czernikowa. UKS ,,Kopernik” pokonał w decydującym spotkaniu UKS ,,Olimpijczyk 3:0.
Klasyfikacja Końcowa:
I miejsce - UKS ,,Kopernik”,
II miejsce - UKS ,,Olimpijczyk,
III miejsce - UKS ,,Piątka”,
IV miejsce - SP Steklin,
V miejsce - SP Makowiska.
Nagrody i ciepły posiłek ufundował sołtys sołectwa Osówka Marek Dejewski oraz
Uczniowski Klub Sportowy ,,Piątka” z Osówki. Gratulujemy zwycięskim drużynom.
R. A.
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V Mistrzostwa Gminy w Makao Tradycyjnym

W

kwietniu już po raz dziewiąty amatorzy gminnych rozgrywek karcianych przystąpili do wyłonienia
lokalnego czempiona w makao tradycyjne,
po raz piąty dokonując tego w wariancie „pełnego stołu”. Przed rozpoczęciem rozgrywki
uczestnicy turnieju zostali podzieleni na trzy
grupy, w których mieli szukać swoich szans
na awans do półfinału.
W grupie pierwszej obyło się bez niespodzianek – zwycięstwo odniósł pięciokrotny
mistrz gminy Przemysław Pujer, wraz z którym przepustkę do kolejnej rundy wywalczył
broniący brązowego medalu sprzed roku Jaro-

R

sław Lorenc. W eliminacjach przepadł natomiast obrońca tytułu, Sebastian Paradowski.
W grupie drugiej zgodnie z oczekiwaniami
triumfował Krzysztof Seweryn, wyprzedzając
torunianina Łukasza Marcińca. Grupę trzecią
zdominował ubiegłoroczny wicemistrz Radosław Stańczyk.
W pierwszym z półfinałów znakomitą
dyspozycję potwierdził Lorenc, do ostatecznej rozgrywki awansując razem z Danutą
Chylicką. Drugi z pojedynków półfinałowych
to koncert Pujera i Seweryna, którzy Zbigniewowi Ziółkowskiemu i Marcinowi Pożodze
pozwolili „urwać” zaledwie jedną partię.

W rundzie finałowej znakomite otwarcie
zaprezentował Lorenc, lecz w późniejszej fazie rozgrywki świetne okresy zaliczyli Krzysztof Seweryn i Przemysław Pujer. Decydujący
pojedynek padł łupem tego ostatniego i do
mistrzostwa wystarczało mu, by partii jako
drugi nie ukończył Lorenc – ten udźwignął
jednak presję i zapewnił sobie Mistrzostwo
Gminy. Srebrny medal i jedna z nagród specjalnych trafiły w ręce Pujera, brąz zdobył
Seweryn, zaś niepowodzenia w finale Danuta
Chylicka powetowała sobie drugim z trofeów
dodatkowych.
P. P.

Komety z Mazowsza
rozpoczynają sezon 2015

ozpoczyna się kolejny sezon baseballowy, także i na naszym lokalnym
podwórku. W kwietniu gościliśmy w
Kutnie na obiektach Europejskiego Centrum
Małej Ligi Baseballowej na zaproszenie tamtejszej dyrektor Beaty Kaszuby-Baker. W wyjeździe uczestniczyli Młodzicy i Kadeci i było
to nasze pierwsze pozimowe granie na boisku.
Pod nazwą SPRING TRAINING ukryte
były zajęcia treningowe na tamtejszych boiskach i obiektach oraz sparingowe mecze
z rówieśnikami ze Stali Kutno. Mecze, choć
przegrane 6:31, 12:19 (Młodzik) oraz 3:5 (kadet), dostarczyły wielu informacji na temat
poszczególnych zawodników i ich przygotowania do sezonu oraz tego, nad czym należy
pracować. Wielu naszych zawodników grało
swoje pierwsze mecze, wielu na innych niż
dotychczas pozycjach w obronie.
Oficjalnie wystartowaliśmy z softballem
dla dziewcząt (baseball dla płci pięknej).
Spring Training pokazał, że mamy fajną grupę dziewczyn, która w przyszłości osiągnąć
może wiele.
W wyjeździe nie uczestniczyli Bartłomiej
Baranowski i Mateusz Kwiatkowski, którzy
zostali powołani przez trenera kadry narodowej Kadetów na turniej międzynarodowy
PONY w czeskiej Pradze.
W maju zaczęliśmy grać lokalnie, między
dwoma umownymi drużynami. Cel to dobrze
przygotować się do turniejów i mistrzostw. Z
końcem maja wyjeżdżamy na Puchar Polski
Młodzików, w którym udział wezmą zawod-

nicy ze szkół podstawowych z Czernikowa i
Mazowsza. O wynikach poinformujemy.
Skład Comets na Spring Training: Baranowska Julia, Jankowska Klaudia, Michałkiewicz Milena, Fischer Wiktoria, Szwajkowska
Kornelia, Stawicka Lidia, Jaranowski Miłosz,
Lubowicz Konrad, Gutmański Bartosz, Krasiński Kacper, Szulc Jakub, Stasiak Marcin,
Jankowski Patryk, Fischer Mateusz, Tański Ja-

cek, Bejger Aleksander, Kańczewski Igor, Zaporowicz Marcin, Szczepaniak Szymon, Szulc
Bartłomiej. Trenerzy: Paulina Michałkiewicz,
Justyna Krasińska, Waldemar Popielarski,
Robert Szwajkowski. Nasz wyjazd rzeczowo
wsparły WSHU Czernikowo i Firma Nestle z
Torunia. Na ich ręce składamy podziękowania.
R. S.

Zakończenie roku
akademickiego UTW

