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ZIT instytucją pośredniczącą RPO

S

amorządy, które będą realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, przejmują zadania Instytucji Pośredniczącej ZIT w ramach
nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Porozumienie w tej
sprawie, wraz z aneksem sygnowanym przez 25 partnerów projektu,
zawarto 29 czerwca w Ostromecku.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020. Pula środków, która trafi do regionu w ramach całego RPO,
to prawie 9,5 miliarda złotych. Dokument nie został jednak jeszcze
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uszczegółowiony.
Ustanowienie ZIT instytucją pośredniczącą otwiera drogę do wydatkowania środków z nowej, unijnej perspektywy finansowej. Instytucja pośrednicząca będzie uczestniczyć we współtworzeniu kryteriów
wyboru projektów, harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT,
ogłaszać nabory wniosków, uczestniczyć w ocenie formalnej i merytorycznej złożonych projektów oraz dokonywać wyboru projektów do
dofinansowania przed zatwierdzeniem ich przez samorząd województwa.
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„Schetynówkowa” praca wre

P

rojekt „Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C
w m. Wygoda-Steklinek, dróg gminnych Nr
101123C i 101122C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz przebudowa
ul. Zajączkowo i Polna w m. Czernikowo” to infrastrukturalne zadanie, które realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Umowa z wykonawcą podpisana została w Urzędzie
Gminy Czernikowo 13 lipca 2015 r. W wyniku postępowania przetargowego wykonawstwo zadania powierzone zostało Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia, które złożyło ofertę
o wartości 2 797 510,19 zł. Wynagrodzenie inspektora
nadzoru wyniesie 25 177,59 zł – stanowi ono również
wydatek kwalifikowalny w ramach NPPDL, dzięki czemu wartość dofinansowania to 1 411 343,89 zł.
W ramach zadania przebudowane zostaną odcinki
drogowe o łącznej długości 3933,03 mb. Gmina Czernikowo poprawi 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, barier drogowych U-11a i barier energochłonnych przy
drodze powiatowej Nr 2132C, wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego oraz budowę oświetlenia drogowego i budowę progu zwalniającego w miejscowości
Czernikowo. Prace w Czernikowie (ul. Polna i Zajączkowo) zmierzają już ku finalizacji.
PP

Biedna gmina – wzorem do naśladowania

W

Serwisie Samorządowym PAP opublikowano ostatnio dwa rankingi,
na podstawie których można wyciągnąć szereg wniosków dotyczących stosunku
kondycji gminnych finansów do zaangażowania w działania na rzecz poprawy jakości życia
mieszkańców.
Pierwszy ranking to zestawienie najbogatszych gmin. Gmina Czernikowo plasuje
się tam na 2189. miejscu na 2479 sklasyfikowanych jednostek, z 641,08 zł dochodu z podatków na osobę. To relatywnie bardzo mała
kwota i - wydawać by się mogło – niemal
uniemożliwiająca realizację inwestycji. Dla
porównania – średnia krajowa (tzw. wskaźnik
gminny Gg) to 1358,98 zł, a choćby Gmina Łysomice, niejednokrotnie zestawiana z Gminą
Czernikowo, legitymuje się wpływami podatkowymi w wysokości 2828,31 zł na jednego
mieszkańca.
Drugie z zestawień to ranking uwzględniający wydatki budżetów gmin (wiejskich,
miejskich oraz miejsko-wiejskich) oraz miast
na prawach powiatu w przeliczeniu na jednego
mieszkańca w 2013 roku. Tu na 2941 podmiotów Gmina Czernikowo zajęła 277. miejsce

z kwotą 4152,89 zł, co jest lokatą znakomitą,
biorąc pod uwagę przytoczone wyżej dochody
podatkowe, i stanowi niemal 6,5-krotność dochodu z podatków.
W ogromnej większości przypadków duże
wpływy z podatków znajdują odzwierciedlenie w wysokim poziomie wydatków, a podmiot zajmujący wysokie miejsce w jednym z

rankingów – na podobnej pozycji plasuje się
w drugim. Analogicznie – gminy z dna tzw.
„rankingu bogactwa i biedy” najczęściej dołują w klasyfikacji wydatków. Wysokie dochody podatkowe i niskie wydatki to najczęściej
konsekwencja niskiej dynamiki inwestycyjnej,
złego zarządzania budżetem gminy i niewykorzystywania potencjału. Gmina Czernikowo
natomiast przy niskich wpływach z podatków
(znajdujemy się gronie 15% najbiedniejszych
gmin w Polsce) wykazuje się znakomitą kondycją inwestycyjną (tu znajdujemy się wśród
10% najintensywniej wydatkujących środki
jednostek samorządu terytorialnego). Taka
sytuacja należy do nielicznych i świadczy o
sprawności włodarzy w zarządzaniu środkami
budżetowymi, znaczącej aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i skuteczności ich wydatkowania.
Okazuje się więc, że można notować inwestycyjny progres nawet wobec tak niesprzyjających warunków dochodowych. Ogromna w
tym zasługa dofinansowań z zewnątrz – w tej
materii Gmina Czernikowo pozostaje lokalnym liderem od wielu lat.
PP
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Ciągi pieszo-rowerowe na terenie
gminy Czernikowo

R

ozwój infrastruktury rowerowej jest jedną z kluczowych płaszczyzn działania objętych przez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Z inicjatywy Wójta Gminy Czernikowo oraz Starosty Toruńskiego stworzono
koncepcję utworzenia ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Czernikowo. Porozumienie zawarto 1 lipca 2015 r. Drogi umożliwiające ruch rowerowy oraz pieszy powstaną m.in. na odcinkach Czernikowo-Mazowsze, Mazowsze-Świętosław czy Zimny Zdrój-Czernikowo.
W myśl dokumentu zrealizowano już przebudowę drogi powiatowej nr 2132C Sitno - Działyń - Mazowsze - Czernikowo w zakresie budowy chodnika wzdłuż ulicy Zygmuntowo w Czernikowie. Odcinek o długości 1050 m i szerokości 2 m umożliwia przeprawę pieszą oraz
rowerową. Gmina i Powiat partycypowały w kosztach zadania na jednakowym, pięćdziesięcioprocentowym poziomie. Całkowita wartość
inwestycji wyniosła 282 510,52 zł.
Podobną inwestycją jest budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek na
odc. 0,336 km w Witowężu. Zadanie realizowane jest obecnie przez Powiat Toruński.
PP

Usuwanie wyrobów
zawierających azbest - III etap

W

ójt Gminy Czernikowo informuje o zakończeniu zadania: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Czernikowo – etap III”.
Realizacja zadania przyniosła wymierne korzyści w postaci osiągniętego
efektu rzeczowego i ekologicznego. Wyroby zawierające azbest, w postaci płyt
azbestowo-cementowych zostały zdemontowane z obiektów budowlanych oraz
odebrane z 15 nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Czernikowo.
W wyniku realizacji zadania zdemontowano i przekazano do unieszkodliwiania
8,353 Mg wyrobów (odpadów) zawierających azbest oraz odebrano i przekazano do unieszkodliwiania 22,448 Mg odpadów zawierających azbest. Łącznie
przekazano do unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych
30,801 Mg odpadów zawierających azbest.
Całkowity koszt wykonania przedsięwzięcia wyniósł 11 183,91 zł. Na realizację zadania Gmina Czernikowo uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości
11 183,91 zł, co stanowi 100% wartości przedsięwzięcia.
MG

M

Niemal 150 tys. zł
na modernizację
drogi w Kijaszkówcu

odernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
obrębie geodezyjnym Kijaszkowo - to nazwa zadania
realizowanego przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Przedsięwzięcie zostanie
wsparte kwotą 148 750,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę na wykonawstwo – wynoszącą 352 581,41 zł - złożyło Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych z Lipna. Prace modernizacyjne już trwają.
W ramach zadania zmodernizowane w technologii nawierzchni bitumicznej (realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej grubości
warstw 6 cm) zostanie 884,56 m drogi (kwalifikowalne w ramach OGR jest 850 m) na działce nr 239/3 w obrębie geodezyjnym Kijaszkowo.
PP
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90-lecie OSP Witowąż

W

dniu 13 czerwca 2015 r. zorganizowano obchody 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowężu. Przygotowania do tego święta trwały od walnego zebrania jednostki,
które odbyło się 30 marca. Wówczas podjęto decyzję o ufundowaniu
sztandaru. Dzięki przychylności lokalnych sponsorów udało się uzbierać niezbędne fundusze na jego zakup oraz zorganizować imprezę upamiętniającą to wydarzenie.
Obchody 90-lecia powstania OSP Witowąż rozpoczęły się od mszy
świętej polowej, celebrowanej przez ks. kapelana Piotra Siołkowskiego.
W kazaniu ksiądz dziekan nawiązał do strażackiej tradycji, szacunku i
obowiązków wynikających z posiadania sztandaru. Po mszy św. nastąpiło nadanie sztandaru. Krótki rys historyczny jednostki przytoczył jej
prezes, druh Andrzej Prusakiewicz. Następnie, w imieniu fundatorów,
sztandar przekazali Iwona i Wojciech Szczesny. Oficjalnego przekazania na ręce naczelnika druha Radosława Błaszkiewicza dokonał Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Zdzisław Dąbrowski. Zastępca komendanta miejskiego PSP w Toruniu st. bryg. Sławomir
Kamiński nadał jednostce złoty medal. Wówczas głos zabrali przybyli
goście – druh Z. Dąbrowski, st. bryg. S. Kamiński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Zdzisław Gawroński, starosta toruński
Mirosław Graczyk oraz Przewodnicząca Rady Gminy Czernikowo Jadwiga Padlewska. Po części związanej z obchodami 90-lecia OSP Witowąż dokonano poświęcenia i otwarcia zmodernizowanej i adaptowanej
na świetlicę wiejską remizy. Ceremonii poświęcenia dokonał proboszcz
czernikowskiej parafii ks. dziekan Piotr Siołkowski, a wstęgę przecięli
Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński, Przewodnicząca Rady
Gminy, sołtys Witowęża Adam Malinowski oraz radny Andrzej Prusa-

kiewicz. Dla uczestników uroczystości przygotowano poczęstunek w
postaci grochówki z kuchni polowej oraz grillowanych kiełbasek. Wieczorem rozpoczęła się biesiada strażacka dla sponsorów i darczyńców,
którzy mieli szeroki wkład organizacyjny.
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w
przygotowanie uroczystości: sponsorom za wkład w zakup pięknego
sztandaru, ks. Piotrowi Siołkowskiemu za odprawienie mszy św., Wójtowi Zdzisławowi Gawrońskiemu i jego pracownikom za pomoc organizacyjną, komendantowi gminnemu Wiesławowi Ziółkowskiemu za
cenne rady i szeroką pomoc, orkiestrze z Brzeźna na czele z kapelmistrzem Stanisławem Jagielskim za uświetnienie uroczystości, pocztom
sztandarowym, delegacjom jednostek i druhom strażakom za obecność.
Podziękowania należą się także członkom OSP Witowąż oraz koleżankom z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich za ogrom pracy włożonej w przygotowanie strażackiego święta.
AP

S

Klimatyzacja
w Wiejskim
Domu Kultury

ołtys Mazowsza Antoni Maćkiewicz od wielu lat
zabiegał o montaż klimatyzacji w Wiejskim Domu
Kultury, jednak z uwagi na znaczące koszty przedsięwzięcia (przewyższające możliwości funduszu sołeckiego) inwestycja była przekładana w czasie. We współpracy sołectwa oraz Wójta Gminy Czernikowo udało ją
się w tym miesiącu zrealizować.
Całkowity koszt zadania, obejmującego dostawę i
montaż czterech klimatyzatorów marki MDV o mocy
chłodniczej 6,7 kW każdy, wyniósł 25 977,60 zł. Z funduszu sołeckiego na rok 2015 wygospodarowano na ten cel
niespełna 13 000 zł.
PP
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Dożynki gminno-parafialne 2015

K

ażdy rok jest inny, lecz każdy jest
trudny, wobec czego tradycja dziękczynienia za plony pozostaje żywa.
Pochodem spod Urzędu Gminy w Czernikowie tradycyjnie już rozpoczęły się obchody
gminnych dożynek – barwny korowód, przy
akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej,
przemaszerował do kościoła parafialnego pw.
św. Bartłomieja w Czernikowie. 30 sierpnia o
godz. 12:30 zainicjowano sakralną część uroczystości; sumie dożynkowej przewodniczył
proboszcz, ks. dziekan Piotr Siołkowski. Po
podziękowaniu Bogu za ziemiopłody nastąpił wymarsz zdobionej bogatymi wieńcami
i pocztami sztandarowymi procesji na plac
boiska szkolnego przy Zespole Szkół.
Po odegraniu hymnu państwowego oficjalnego rozpoczęcia świeckiej części uroczystości dokonał gospodarz gminy Wójt
Zdzisław Gawroński, po czym nastąpiło
przekazanie dożynkowego chleba przez pełniących role starostów przedstawicieli grona

sołtysów Grażynę Zagajewską i Adama Malinowskiego na ręce Wójta oraz Przewodniczącej Rady Gminy Czernikowo Jadwigi
Padlewskiej. Podczas gdy dożynkowicze
dzielili się chlebem, pieczołowicie krojonym
przez członkinie komitetu organizacyjnego
i przedstawicieli sołectw, ostatnie przygotowania do wręczenia nagród i wyróżnień podejmowała komisja konkursowa oceniająca
wieńce, chleby i dożynkowe kosze z owocami, której werdykt następnie odczytał Dariusz Chrobak.
Kolejne chwile upłynęły przy dźwiękach
koncertu Gminnej Orkiestry Dętej. Występy
śpiewacze rozpoczął Zespół Wokalny Gimnazjum w składzie: Klaudia Korzeniewska,
Katarzyna Popławska, Ewelina Florczak i
Lidia Woźniczka. Dziewczęta mają na swym
koncie sporo sukcesów, a ich warsztat rośnie
z roku na rok. Zespół taneczny „Mali Czernikowianie” w swych pięknych, ludowych strojach, dodał kolorytu wokalistkom – jedną

z nich była Amelia Rumińska, która, mimo
młodego wieku, wykazała się odwagą i artystyczną dojrzałością. Nie mogło zabraknąć
oczywiście lokalnego folkloru – o tradycyjne
walory zadbały zespoły śpiewacze Koła Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka” oraz Klubu
Seniora „Radość”.
Nie zapomnieliśmy o milusińskich - w
świat zabaw i konkursów zabrała najmłodszych „Zabawiarka”, dokoła zaś roiło się od
karuzel, dmuchanych zjeżdżalni, straganów
i urządzeń zabawowych. Odważne dzieci
mogły zaprezentować próbki swych talentów
także na scenie.
W przygotowanej przez organizatorów
konkurencji sołtysów tym razem zwyciężyli
liderzy społeczności z Jackowa i Kiełpin. W
„Biciu jajec z dmuchaniem” Mirosław Gan
i Marianna Ostrowska okazali się skuteczniejsi od Adama Malinowskiego z małżonką,
Elżbiety Więckowskiej i Stanisława Kamińskiego oraz Haliny Fajfer i Andrzeja Malinowskiego. Przygotowano również konkursy dla pozostałych dożynkowiczów – w VI
Mistrzostwach Gminy w Rzucie Gumiakiem
Kobiet zwycięstwo zapewnił rzut przekraczający 19 metrów. Dla panów przewidziano
taczkową Formułę 1 z pit-stopem.
Po atrakcjach przed- i popołudnia licznie
zebraną w tym wyjątkowo upalnym dniu publiczność spróbowały rozruszać zespoły Primavera, Klip oraz Andrzej Koziński, wszyscy jednak z niecierpliwością wyczekiwali
już koncertu gwiazdy wieczoru – jednego z
najpopularniejszych zespołów muzyki disco
polo/dance – grupy Piękni i Młodzi. Artyści z Łomży stanęli na wysokości zadania,
swym dynamicznym występem skutecznie
bawiąc widownię. Występ grupy przyciągnął
na czernikowskie boisko ogromną liczbę słuchaczy. O godzinie 22:00 widzowie mogli natomiast podziwiać świetlne efekty pokazu pirotechnicznego, a zabawa trwała do północy
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Licznie zabrani mieszkańcy gminy i goście mogli skorzystać z
ogródków piwnych, posilić się grochówką i grillowanymi specjałami, wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami, poczęstować się przekazanymi przez sadowników owocami. Najmłodsi
zadomowili się w wesołym miasteczku i dmuchanych zamkach, choć
lunaparkowe atrakcje czekały także na żądnych mocnych wrażeń
dorosłych. Chętni mogli ruszyć w konnym zaprzęgu. W dożynkowy
turnieju siatkówki plażowej, którego organizatorem był UKS "Olimpijczyk" we współpracy z Moniką i Marcinem Kozłowskimi, I miejsce zajęli siatkarze z Bobrownik - Cyprian Gutowski i Kamil Jankowski. Pozostałe miejsca przypadły zawodnikom z Czernikowa: II – R.
Świątecki i M. Wiśniewski, III – G. Grzywiński i J. Makowski, IV – B.
Duszyński i Ł. Zientarski. Przedsięwzięcie nie mogło odbyć się bez
sponsorskiego wparcia. Serdecznie dziękujemy poniższym darczyńcom:

23.

Jarosław Chylicki Usługi asenizacyjne, transport konny ,,EKO-JAR”
ul. Polna 12, Czernikowo

24.

Marcin Ziółkowski Zakład Usług Pogrzebowych
Steklinek 92

25.

Zakład Usług Leśnych Helena Prusakiewicz
Witowąż

26.

Beata Maciejewska Salon Fryzjerski „U Beaty”
ul. 3 Maja 40, Czernikowo

27.

F. H.U. ,,KONKRET” Jacek Urbański Okna, Drzwi, Bramy, Rolety,
Napędy
ul. Słowackiego 8, 87-640 Czernikowo

28.

Zakład Pogrzebowy ,,Urbańska”
ul. Słowackiego 8, 87-640 Czernikowo

29.

Ryszard Czajkowski Piekarnia „PIEKARZ”
ul. Słowackiego 29a, 87-640 Czernikowo

Lp.

SPONSORZY DOŻYNEK 2015

30.

1.

Mirosław Tchorzewski Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe
„GENTOR”
ul. Wały gen. Sikorskiego 35, Toruń

Mieczysława i Wiesław Wójcik Partner XXI Kleks
ul. Dworcowa 7-7a, 87-100 Toruń

31.

Teresa i Ryszard Chlebowscy „DOMEX” Sp. j.
ul. Szkolna 2, 87-640 Czernikowo

2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.
ul. Wapienna 10, Toruń

32.

Piotr Lisiński Zakład Mięsny „PEKMAR”
Witowąż 30

3.

Stanisław Chylicki Centrum Czystości „KER-BYD”
Steklinek 1, 87-640 Czernikowo

33.

Mirosław Miętkiewicz Przetwórstwo Mięsa „RAFAŁ”
ul. Malinowskiego 2, 87-600 Lipno

4.

Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim

34.

5.

Inter Broker
ul. Żeglarska 3, Toruń

Helena i Stefan Romanowscy Miliszewy 58
87-408 Ciechocin

35.

6.

Zakład Budowlany ,,MELBUD”
ul. Włocławska 23, 87-617 Bobrowniki

Jan Kasprowicz „Sadownictwo”
ul. Zygmuntowo 8, 87-640 Czernikowo

36.

Zbigniew Bożejewicz Gospodarstwo sadownicze
ul. Zygmuntowo 8, 87-640 Czernikowo

37.

Tadeusz Bożejewicz „Sadownictwo”
ul. Akacjowa , 87-640 Czernikowo

38.

P.H.U. „EWA” Pralnia Chemiczna Maćkiewicz Edyta
Jankowo 52, 87-600 Lipno

39.

Mirosław Ziółkowski FHU „MIKA”
Steklinek 92

40.

Rafał Nowicki FHU Rafpol
ul. 3 Maja 19, Czernikowo

41.

Z.U.H. Janusz Grodzicki
Mazowsze-Parcele 33

42.

Sławomir Orzażewski, FHU „GOSŁAW”
ul. Toruńska 25 A, 87-640 Czernikowo

43.

Karkosik Elżbieta „OMEGA”
ul. Słowackiego 31, Czernikowo

44.

SKRAW SERWIS Łukasz Zglinicki Frezowanie i toczenie cnc
ul. Strumykowa 1, Czernikowo

7.

Parafia p.w. św. Bartłomieja w Czernikowie

8.

Spółka Budowlano – Usługowa ,,BUDEX” Lutomirski i wspólnicy
ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno

9.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

10.

Maria Jolanta Wyborska Apteka „Panaceum”
ul. Kwiatowa 17a, Czernikowo

11.

Podlaszewski Wiesław Stacja Diagnostyczna
ul. Kolejowa 4, Czernikowo

12.

Mariusz Demski „Demski - renowacje”
Wygoda 10, 87-640 Czernikowo

13.

Piotr Rojek Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych
ul. Klonowa 5, 87-400 Golub-Dobrzyń

14.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „NAFTEX” Sp. j. Jan
Adamski i Jadwiga Adamska
Witowo 1, 88-232 Witowo

15.

,,GRENE”
Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto

45.

16.

Andrzej Kurda ,,AKROID”
ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń

Hurtownia Książek ,,SOKRATES” Adam Biernat
ul. M. Dąbrowskiej 19, 07-300 Ostrów Mazowiecki

46.

17.

Jerzy Zglinicki „Usługi ślusarsko-mechaniczne”
ul. Toruńska 4, Czernikowo

F.H.U HURT-DETAL Janusz Rumiński
ul. Leśna 12, 87-125 Osiek nad Wisłą

47.

18.

Jacek Marcinkowski, Produkcja – Handel – Usługi „MAR-POL”
ul. Koniuchy 21A/43, Toruń

UNISYSTEM Sp. j.
ul. Bydgoska 104, 87-100 Toruń

48.

19.

Przemysław Wilczak Usługi Transportowe
Mazowsze Parcele 56

Dorota Sadowska ,,ZEFIR”
ul. Kwiatowa 17B, 87-640 Czernikowo

49.

20.

Bank Spółdzielczy w Lipnie
ul. Mickiewicza 30a, Lipno

P.H.U ,,AGROHANDLER” Łukasz Woźniak
Czernikówko 5

50.

Renata Lipska Oriflame

21.

FHU „MEROL” Beata Pietruszewska Sprzedaż
olejów, części zamiennych
Mazowsze 30

51.

Kruszewski Dariusz IWDAR
Biżuteria ze stali szlachetnej

22.

Wiejska Spółdzielnia Handlowo – Usługowa
ul. Słowackiego 2, Czernikowo

Do zobaczenia w przyszłym roku – oby obfitym w plony!
PP
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Parafialne Święto Plonów w Mazowszu

T

radycją mazowieckiej parafii pw. św. Marcina staje się
przenoszenie
charakteru
dożynek poza wymiar sakralny
i formę mszy dziękczynnej. Organizatorzy liczyli, że w zakresie
pogody prawdziwe okaże się powiedzenie „do trzech razy sztuka”
i tegorocznym obchodom dziękczynienia za plony towarzyszyć
będą bezchmurne niebo i słoneczny uśmiech. Niestety, aura znów
spłatała dożynkowiczom figla,
co nie znaczy, że zabawa nie była
udana.
6 września o godzinie 11:15
spod Wiejskiego Domu Kultury
ruszył barwny korowód, prowadzony przez bryczkę, samochód
strażacki, orkiestrę dętą i przedstawicielstwa
poszczególnych
sołectw, niosące wieńce, chleby
dożynkowe oraz kosze z owocami. Kwadrans później rozpoczęło się nabożeństwo mszalne,
celebrowane przez proboszcza
parafii Mazowsze ks. Zbigniewa
Kwiatkowskiego. Wierni podzielili się chlebem, a o godzinie 13:00
przykościelne place parkingowe
wypełniły się dożynkowiczami.
Wśród gości dostrzec można było
Wójta Gminy Czernikowo Zdzisława Gawrońskiego i Wójta Gminy Ciechocin Jerzego Cieszyńskiego, a także radnych obu gmin
wchodzących w skład parafii.
Zabawę otworzył koncert
Gminnej Orkiestry Dętej – donośne dźwięki tub i trąbek zdawały
się wówczas zaklinać jeszcze kaprysy deszczu. Zebrani goście delektowali się smakiem grochówki,
kiełbasek, wędlin, chleba ze smalcem i ogórkiem oraz dziesiątek
ciast, przygotowanych przez parafian – za taki posiłek nikt nie musiał płacić ani złotówki. Najmłodsi
mieli możliwość skorzystania z
darmowych przejazdów bryczką i
bezpłatnego wstępu do Mini Wesołego Miasteczka. Po występie
orkiestry słowno-taneczny program przestawili uczniowie szkół
podstawowych w Świętosławiu i
Mazowszu. Swoje wokalne zdolności zaprezentowały następnie
Amelia Rumińska oraz dziewczęta z Zespołu Wokalnego Gimnazjum w Czernikowie, dowodząc,
iż znakomity warsztat lokalnych
talentów muzycznych rozwija
się z każdym miesiącem. Deszcz
zdążył już zadomowić się na dożynkowym placu, gdy nadszedł
czas na występ zespołu „Czernikowianki” – Anna Dzwonkowska,
Paulina Paczkowska i Aleksandra
Pryl zaprezentowały się w rozbudzającej wyobraźnię stylizacji do-

wodząc, że znakomite głosy nie są
ich jedynym atutem. Nie zabrakło
konkursów: mężczyźni kręcili
hula-hop, zapinano guziki koszul
i bito pianę, a zwyciężczyni konkursu w piciu piwa na czas opróżniła kubek w tempie zasługującym na wpis do Księgi Rekordów
Guinnessa.
Odważni ruszyli do tańca, do
czego zachęcał znakomitą oprawą
muzyczną zespół Kasi i Marcina
Ziółkowskich. Jedną z atrakcji
był III Amatorski Konkurs Tańca.
Jury miało przed sobą wymagające zadanie wyłonienia najlepszych
par, na które czekały pamiątkowe
trofea. Ostatecznie zwycięstwo
wytańczyli Karolina i Stanisław
Pucińscy.
Przedsięwzięcie nie mogło
opierać się wyłącznie na czystych
chęciach komitetu organizacyjnego i księdza proboszcza. Serdecznie podziękować należy tym,
których zaangażowanie i wsparcie
umożliwiło wspólną, dożynkową
zabawę.
Dożynki Parafialne Mazowsze
2015 finansowo wsparli:
1. Kujawsko-Pomorska Izba
Rolnicza
2. Urszula Popielarska - Sala
Bankietowa „Patrycja”
3. Sołectwo Mazowsze
4. Sołectwo Mazowsze-Parcele
5. Sołectwo Liciszewy
6. Sołectwo Kijaszkowo
7. Sołectwo Świętosław
8. Sołectwo Morgowo

9. Sołectwo Piotrkowo
10. Gmina Czernikowo
11. Gmina Ciechocin
12. AUTO-HANDEL Jarosław
Witkowski
13. Urszula i Mirosław Osowscy
14. Zakład Usług Pogrzebowych Marcin Ziółkowski
15. Grzegorz Jurak – skup-sprzedaż zwierząt rzeźnych ANIMALS
16. Salon Fryzjerski - Katarzyna i Józef Wierzbowscy
17. Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Mariusz Pawłowski
18. FHU RAFPOL – Rafał Nowicki
19. AMPOL-MEROL Świętosław
20. Teresa i Ryszard Chlebowscy – DOMEX
21. Katarzyna Śmigielska Fundacja Feniks
22. Wojciech Pawłowski
23. Transport samochodowy
Marek Kowalkowski
24. Usługi Transportowe Przemysław Wilczak
25. Usługi Transportowe Henryk Grzelak
26. TransGroup Marcin Luberacki
27. FHU MARSID Małgorzata
i Marek Andrzejewscy
28. Zespół Muzyczny HELIOS
Piotr Wieczyński
29. FHU MEROL Beata i Wojciech Pietruszewscy
30. Wiejska Spółdzielnia Han-

dlowo-Usługowa w Czernikowie
31. Maria i Zbigniew Błaszkiewicz
32. Sklep spożywczo-przemysłowy - Agnieszka i Andrzej Gogolińscy
33. Sklep spożywczo-przemysłowy - Dariusz Janowski
34. Robert Malinowski – WOJMAL
35. ENERGA S.A.
36. AGROLOK Sp. z o.o.
Podziękowania należą się Stowarzyszeniu Przyjaciół Mazowsza
„Nasz Czas” za pomysły i ogromne zaangażowanie w organizację wydarzenia, Wójtowi Gminy
Czernikowo za wszechstronne
wsparcie przedsięwzięcia, Wójtowi Gminy Ciechocin, członkom
OSP Mazowsze i Świętosław za
zapewnienie
bezpieczeństwa,
Gminnemu Zakładowi Komunalnemu, Radzie Parafialnej, Dyrektorom Szkół Podstawowych
w Mazowszu i Świętosławiu oraz
uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie
uroczystości, autorom wystaw rękodzieła, wypieków i pozostałych
dań, inicjatorom oraz głównym
realizatorom idei zabawy dożynkowej w Mazowszu – Tadeuszowi Ziółkowskiemu, Zbigniewowi
Krzemińskiemu i Przemysławowi
Pujerowi, a także wszystkim tym,
którzy inicjatywą, pomysłowością
i ciężką pracą przyczynili się do
organizacji dożynek.
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Razem łatwiej – charytatywnie i podróżniczo
Matki Bożej w Gidlach k. Radomska. Modlitwa oraz uczestnictwo we
mszy świętej dostarczyły głębokich wzruszeń i religijnych przeżyć. Dodatkową atrakcją był odpoczynek w łódzkiej manufakturze.
Dom do góry nogami, losy Sybiraków, najdłuższa deska, największy
fortepian - to tylko część oferty, którą mogliśmy poznać odwiedzając
Kaszuby. Ekstremalne przeżycia w kinie XD podczas jazdy bolidami
i kolejką w kopalni uzupełniły atrakcyjność wycieczki. Po raz kolejny
wspólny wyjazd udowodnił, że takie przedsięwzięcia nie tylko integrują, ale pozwalają także poznać piękne zakątki naszej ojczyzny. Wyjazd
był zorganizowany przez Mirosława Graczyka i częściowo sfinansowany przez gminę Czernikowo w ramach funduszu sołeckiego sołectwa
Kiełpiny.
RŁ

Wesele dobrzyńskie w
gminie Czernikowo

W

pierwszą sobotę lipca, przy ponad trzydziestostopniowych
upałach, odbył się rajd rowerowy. Oprócz walorów turystycznych miał on wyjątkowy charakter, gdyż połączony został z
piknikiem charytatywnym w Makowiskach. Wyczerpująca dla niektórych trasa, połączona z kąpielą w jeziorze Zacisze, była okazja do rozmów o dalszej współpracy. Wspólne zabawy i konkursy przy grillu pozwoliły wesprzeć rodzinę, która ucierpiała w wyniku pożaru.
Rajd rowerowy zorganizowany został przez stowarzyszenie „Razem
łatwiej” i starostę toruńskiego przy współpracy ze stowarzyszeniami
PTTK o/Toruń i „Czyż-nie” z Czernikowa, natomiast piknik charytatywny zorganizowały rady sołectw Makowiska i Kiełpiny z sołtysami,
OSP Makowiska i stowarzyszenie „Razem łatwiej”. Dziękujemy wszystkim, których otwartość serc i portfeli pozwoliła przekazać potrzebującym kwotę ponad 6000 zł.
Dzięki inicjatywie wiceprzewodniczącej stowarzyszenia mogliśmy
po raz kolejny odwiedzić miejsce szczególne - tym razem Sanktuarium

70. lat OSP Steklin

W

sobotę 25
lipca 2015
r. odbył się
uroczysty apel z okazji
70. rocznicy powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Steklinie. Podczas
uroczystości wręczono
podziękowania
osobom zasłużonym
dla OSP w Steklinie,
a także wyróżniono
młodych druhów i
druhny odznaczeniami MDP. Całość zakończyła się uroczystym obiadem.
WZ

C

zernikowskie Stowarzyszenie „Czyż-nie” wraz z Osieckim
Stowarzyszeniem Kultury Ludowej z udziałem innych podmiotów organizują w październiku wesele dobrzyńskie we
Włęczu. Wśród nadwiślańskich krajobrazów przed włęcką chatą
chcemy przypomnieć zapomniane tradycje weselne ziemi dobrzyńskiej. Zapraszamy do współpracy, nadal poszukujemy przyśpiewek
pożegnalnych, oczepinowych z tego terenu. Goście weselni przychodzą w strojach dobrzyńskich, ludowych. Przewidywany termin
realizacji przedsięwzięcia to 3 października 2015 roku. Bliższe informacje na stronach internetowych.
DC

Uniwersytet Trzeciego Wieku –
zapraszamy do składania deklaracji

C

złowiek uczy się przez całe życie
i nie musi to oznaczać wyłącznie
wyciągania wniosków z własnych
doświadczeń. Uniwersytet Trzeciego
Wieku, którego czernikowska filia funkcjonuje już od dwóch lat, zmierza ku
inauguracji kolejnego roku akademickiego.
Uniwersytet, kierowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy,
oferuje osiem wykładów w semestrze
przy opłacie za studenckie półrocze w
wysokości 50 zł. Słuchacze sami proponują interesującą ich tematykę wykładów. Oprócz tego uczelnia oferuje
szeroki wachlarz kursów (językowych,

komputerowych, rekreacyjnych) i wyjazdów (często zagranicznych i darmowych), jeśli tylko znajdą się chętni. W
Czernikowie realizowane są obecnie
kursy języka angielskiego oraz niemieckiego.
Inauguracja roku akademickiego
planowana jest na 8 października 2015
roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych do włączenia się w przedsięwzięcie (nie ma limitów wiekowych).
Deklaracje przystąpienia można odbierać w Urzędzie Gminy Czernikowo w
pokoju nr 27. Żyjmy stokrotnie!
PP
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Wakacje w Osówce

S

zkoła w Osówce ma swoje
logo! 18 czerwca 2015 roku
rozstrzygnięto zorganizowany w tym celu konkurs plastyczny.
Spośród nadesłanych prac wybrano projekt Michała i Kacpra
Cichoszewskich. Logo ma kształt
brylantu (dzieci są naszym skarbem, wiedza to skarb). Nawiązuje
do granic terytorium Osówki i zawiera elementy wyrażające pasje i
dokonania patrona naszej szkoły.
Projekt spełnił oczekiwania organizatorów. Komisja wyróżniła
pracę Dariusza Janiszewskiego.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za
udział.
Po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Osówce odbyły się półkolonie letnie. Dzieci miały okazję
korzystać z wyjazdów na basen.

P

Zwiedzały Toruń, płynęły statkiem po Wiśle, odwiedziły Szkołę
Leśną na Barbarce, były w kinie i
Kinder Parku. Kolonie mogły odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Czernikowo, Rady
Rodziców oraz Rady Sołeckiej
w Osówce. Nie zawiedli również
stali sponsorzy: Zarząd Wiejskiej
Spółdzielni Handlowo-Usługowej
w Czernikowie oraz Piotr Lisiński
– właściciel firmy,,Pekmar” z Witowęża. Wszystkim ofiarodawcom
serdecznie dziękujemy.
10 czerwca dzieci z klas 1-3
były na wycieczce w Gdyni i Sopocie. W programie wycieczki było
zwiedzanie oceanarium i żaglowca
„Dar Pomorza”. Po obiedzie spacerowaliśmy po sopockim molo
i moczyliśmy nogi w jeszcze lodowatym Bałtyku. Przywieźliśmy

piasek,
m u szelki,
pamiątki i
trochę opalenizny.
„Zielona szkoła – HEL”: Wczesnym rankiem wyruszyliśmy na długo
wyczekiwaną wycieczkę
nad morze. Pierwszym
punktem naszego programu było
Westerplatte. Potem przepłynęliśmy statkiem do Gdańska, który
zwiedzaliśmy do późnego popołudnia. Wieczorem dotarliśmy do
naszej bazy noclegowej we Władysławowie. Drugi dzień rozpoczęliśmy wycieczką do Chłapowa.
Zwiedziliśmy latarnię na Rozewiu, spacerowaliśmy Lisim Jarem.
Po obiedzie przespacerowaliśmy
się do centrum Władysławowa,
zwiedziliśmy Muzeum Motyli
w Domu Rybaka, spacerowaliśmy Aleją Gwiazd Sportowych.
Trzeciego dnia zaplanowano wycieczkę edukacyjną po Półwyspie
Helskim. Weszliśmy na latarnię

morską na Helu, byliśmy w fokarium,
zwiedzaliśmy
ruiny fortyfikacji
w o jennych,
oglądaliśmy
w yd my.
W
drodze
powrotnej
o d w i e d z i l i ś my
Juratę z pięknym
molo w remoncie.
Dzień rozpoczęliśmy
od wycieczki edukacyjnej
do Jastrzębiej Góry, gdzie
spacerowaliśmy Promenadą
Światowida, byliśmy na najwyższym polskim klifie, szukaliśmy
Gwiazdy Północy, czyli najdalej
wysuniętego polskiego skrawka
lądu na północ. Po obiedzie - rejs
statkiem. Wieczorem, zgodnie
ze zwyczajem, odbyły się otrzęsiny nowych uczestników wycieczki. Dzień zakończyliśmy
wspólnym grillowaniem. Ostatni
dzień rozpoczęliśmy spacerem
do nietypowego domku… Bawiliśmy się świetnie! Po obiedzie
wyruszyliśmy do Gdyni, gdzie
odwiedziliśmy Akwarium Gdyńskie, zwiedzaliśmy również statki
„Dar Pomorza” oraz „Błyskawicę”.
Następny przystanek to Sopot i
spacer po molo. No i w drogę do
domu.
APF, MK, KK, RK

Dobrzyńskie plenery
malarskie w Czernikowie

rzyszłoroczny plener malarski będzie jubileuszowy, dziesiąty. Zaczęło się w 2006
roku od inicjatywy Stowarzyszenia Gmin
Ziemi Dobrzyńskiej i Czernikowskiego Stowarzyszenia „Czyż-nie” i pozyskania grantu Powiatu Toruńskiego. Z wyjątkiem jednej edycji (Tłuchowo) plener odbywa się na terenie
gminy Czernikowo. Co roku poza młodzieżą
z Czernikowa i gminy Czernikowo (Steklinek,
Steklin), Lipna, Kikoła, Tłuchowa, Torunia,
Książek, nauczycielami plastyki, gościmy w
Szkole Podstawowej w Czernikowie twórców
z ziemi dobrzyńskiej i okolicy. Swe prace wystawiali Stanisław Głowacki z Lipna, Jolanta
Zaniewska ze Skępego, Dariusz Gulcz z Lipna,
nieżyjący Przemysław Pajor z Dobrzynia, Maria Sidor z Włocławka, Dorota Ścisła z Aleksandrowa Kujawskiego, Marta Grzywińska z
Czernikowa, Anna Lipna z Poznania, członkowie Grupy Nowe Kujawy (Agnieszka Podla-

sińska, Magdalena Bezat-Majeranowska, Jerzy
Jabczyński, Anna Wąsikiewicz i inni), odwiedził nas wybitny twórca Michał Kokot z Osieka
nad Wisłą. Przedmiotem naszych natchnień są
dzieła kultury (kościół gotycki w Czernikowie,
neogotycki w Mazowszu i modernistyczny w
Makowiskach, dworki i pałacyki w Steklinie,
Obrowie, Łążynie, chaty drewniane we Włęczu, Steklinku, cmentarze) i natury (starorzecze Wisły z Zieloną Kępą, widoki na Nieszawę,
lasy Ossowskie, jeziora i pagórki morenowe).
W ostatnich latach sponsorem pleneru jest
Stowarzyszenie „Czyż-nie”, Szkoła Podstawowa w Czernikowie i Urząd Gminy w Czernikowie. Każdego roku można odwiedzić wystawę
przedplenerową (artysta malarz) i poplenerową (uczestnicy konkursu). Zapraszamy.
W tym roku jednym z bohaterów pleneru
była Szkoła Podstawowa w Czernikowie, która
obchodzi 150-lecie istnienia. Jej poświęciliśmy

wystawy i wspomnienia. Ale głównym bohaterem pleneru był Jacek Kamiński - artysta malarz ze Steklinka, którego wystawę mogliśmy
podziwiać i razem z nim omawiać.
W tegorocznym plenerze wzięli udział
uczniowie z ziemi chełmińskiej, dobrzyńskiej
i kujawskiej (Gniewkowa, Kikoła, Książek,
Czernikowa). Uroczystego otwarcia w mundurze wojewódzkim ziemi dobrzyńskiej dokonał
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Gmin
Ziemi Dobrzyńskiej; potem był plener przed
kościołem i w kościele, następnie spotkanie
z Jackiem Kamińskim i jego obrazami, malowanie w grupach impresji pod wpływem malarstwa Jacka, w sobotę - plener nadwiślański
przed chatą we Włęczu z widokiem na Zieloną
Kępę.
DC
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SP Makowiska - tuż
przed wakacjami…

D

zień Dziecka ponownie był okazją do
wspólnego zorganizowania szeregu
atrakcji dla dzieci uczęszczających do
placówki szkolnej w Makowiskach. Film „Wakacje Mikołajka”, dyskoteka, ognisko z kiełbaskami, lody, napoje oraz swobodna zabawa
na świeżym powietrzu pozwoliły ciekawie z
rodzicami spędzić ten wyjątkowy dzień. W organizację tego dnia już po raz kolejny włączyła
się OSP z Makowisk, za co serdecznie dziękujemy.
Dzień Matki to tradycyjne, rodzinne świętowanie przygotowane przez dzieci. Przedstawienie teatralne „Kot w butach”, wiersze i
piosenki oraz taniec w wykonaniu najmłodszych pociech wywołał uśmiech i radość Mam.
Uczniowie przygotowali również upominki z
okazji tego święta. W rodzinnej atmosferze i
przy słodkim poczęstunku czas płynął wyjąt-

M

kowo sympatycznie.
Wspaniałą rozrywkę stanowiła wycieczka
do Solca Kujawskiego - dzieci doskonale bawiły się na terenie Jurassic Park i z niespożytą
energią korzystały z kolejnych zaplanowanych
uciech. Świat dinozaurów okazał się bardzo
interesujący, w związku z czym najchętniej
zostałyby w parku do następnego dnia. Nie
lada atrakcją był seans w 5D, a park rozrywki
dostarczył naszym wychowankom wielu niezapomnianych wrażeń oraz ogrom beztroskiej
zabawy.
Pożegnano także szóstoklasistów. Na twarzach absolwentów, oprócz radości wywołanej
ukończeniem szkoły podstawowej, pojawiła
się także głęboka refleksja nad najbliższą przyszłością. Uczniowie zdali sobie sprawę, że jeden ważny most już przeszli, że we wrześniu
nie powrócą do swojej ławki, lecz wyruszą w

dalszą, nieznaną drogę.
Rok 2014/2015 obfitował w wiele ważnych wydarzeń i był wyjątkowo trudny, toteż
wszyscy cieszyliśmy się z nadchodzącego odpoczynku. Uczniowie odebrali świadectwa,
nagrody i dyplomy, natomiast rodzice - listy
gratulacyjne i symboliczny kwiatek. Dyrektor
przedstawiła najlepszych absolwentów, wręczając im pamiątkowe statuetki. W tym roku
wyróżnienie to otrzymali Aleksandra Niedziałkowska oraz Jakub Kaczmarkiewicz. Wójt
Zdzisław Gawroński życzył wszystkim spokojnego i bezpiecznego odpoczynku oraz wyraził
swoje zadowolenie z dotychczasowych osiągnięć uczniów i owocnej współpracy rodziców
ze szkołą.
HG, AL

alkoholowym lub narkomanią rodziców, niepełnosprawnością oraz różnymi zdarzeniami
losowymi. Rodziny te objęte są pomocą asystenta rodziny. Kolonie odbyły się w Gdyni
i były współfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W wyniku nawałnic w dniach 19 i 25 lipca 2015 r. ucierpiało siedem rodzin z terenu
gminy Czernikowo. Zniszczeniu, w różnym
stopniu, uległy budynki mieszkalne w miejscowościach Dąbrówka, Jaźwiny, Liciszewy i
Ograszka. W wyniku burzy i silnego wiatru
uszkodzeniu uległy poszycia dachowe budynków mieszkalnych. W jednym budynku,
zamieszkiwanym przez dwie rodziny, zerwaniu uległo poszycie dachowe (zerwany stropodach z papą, uszkodzone drzwi wejściowe

do budynku). Pozostałe zniszczenia to m.in.
uszkodzenie pokrycia dachowego poprzez
poderwanie blachy czy zerwanie połowy dachu na jednym z budynków.
Poszkodowanym udzielono pomocy finansowej, wypłacając zasiłki celowe z tytułu
klęski żywiołowej, które stanowiły wsparcie w
pokryciu części kosztów naprawy budynków.
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaoferowało pomoc w formie nieodpłatnego wyjazdu
edukacyjno–terapeutycznego dla dzieci pochodzących z rodzin, które ucierpiały na skutek nawałnic. Wyjazd zorganizowany przez
został Chorągiew Kujawsko – Pomorską ZHP
w dniach 18–31 sierpnia w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce (udział
wzięła 1 osoba).
GOPS

Czas kolonii, czas burzy

iesiące wakacyjne to okres wypoczynku i wyjazdów – a także wspierania w tym zakresie potrzebujących.
W dniach 14-27 lipca sześcioro uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum z rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czernikowie brało udział w
koloniach wypoczynkowych w Zakopanem.
Wyjazd został zorganizowany przez Zachodniopomorski Związek TKKF Szczecin, a sfinansowało go Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Od 1 do 10 sierpnia w koloniach profilaktycznych zorganizowanych przez Fundację
„Bądź Między Nami” z Lublina wzięło udział
piętnaścioro dzieci z rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczej, dotkniętych problemem
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Wycinka drzew po nowemu

dniem 28 sierpnia 2015 r.
wchodzi w życie ustawa z
dnia 25 czerwca 2015 r. o
zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych
ustaw. Niniejszy akt wprowadza
zasadnicze zmiany w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w szczególności w
kwestii uzyskania zezwolenia na
usuwanie drzew/krzewów oraz odpowiedzialności karnej i wysokości kar za uszkodzenie/zniszczenie
drzew/krzewów, bądź ich usunięcie. W projekcie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz o
zmianie niektórych innych ustaw
przedstawiono inne niż obecnie
obowiązujące propozycje dotyczące uregulowania kwestii wycinki
drzew.
Ustawa inaczej definiuje drzewo: o uznaniu danej rośliny za
drzewo lub krzew będzie decydować pokrój danej rośliny, a nie jej
przynależność gatunkowa. Trudność w ocenie dotyczy w szczególności gatunków, które wytwarzają
formę krzewiastą i drzewiastą np.
cis pospolity, lilak pospolity. Zaproponowano, aby cechą pozwalającą na odróżnienie drzewa od
krzewu była obecność pnia (lub
kilku pni) i korony. Tym samym,
za usunięcie drzewa należy będzie
uznać ścięcie pnia drzewa pozbawionego wcześniej korony (np. w
wyniku działania wiatru), a także usunięcie przewróconego lub
odłamanego drzewa. Zakres definicji krzewu nie obejmuje pnączy
np. bluszczu pospolitego, które
posiadają mniejsze znaczenie niż
drzewa i krzewy i nie wymagają
w tym samym stopniu ochrony
prawnej, oraz drzew i krzewów w
pojemnikach, które mają tymczasowy charakter.
Ponadto dokonano wprowadzenia definicji „złomu” i „wywrotu” w związku z wprowadzeniem
odstępstw od wymogu uzyskania
zezwolenia na ich usunięcie. I tak
za złom należy uznać pień, który

uległ złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadków komunikacyjnych bądź
katastrof komunikacyjnych lub
budowlanych, natomiast wywrotem będzie drzewo wywrócone w
wyniku ww. czynników.
Zgodnie z ustawą, o zezwolenie
na wycięcie nie trzeba występować
w odniesieniu do:
1) krzewów, których wiek nie
przekracza 10 lat;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą
funkcje ozdobne, urządzoną pod
względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin,
z wyłączeniem krzewów w pasie
drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków oraz na terenach
zieleni;
3) drzew, których obwód pnia
na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczajnego,
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu

ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na
terenie nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków lub na terenach
zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub
zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a
wałem przeciwpowodziowym lub
naturalnym wysokim brzegiem,
w który wbudowano trasę wału
przeciwpowodziowego, z wału
przeciwpowodziowego i terenu w
odległości mniejszej niż 3 m od
stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które
utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie
na torowiskach zasp śnieżnych,
usuwanych na podstawie decyzji
właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji wła-

ściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji
właściwego organu ze względu na
potrzeby związane z utrzymaniem
urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego
lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań
ochronnych parku narodowego
lub rezerwatu przyrody, planu
ochrony parku krajobrazowego,
albo planu zadań ochronnych lub
planu ochrony dla obszaru Natura
2000;
13) drzew lub krzewów usuwanych przez jednostki ochrony
przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane
do niesienia pomocy osobom w
stanie nagłego zagrożenia zdrowia
lub życia ludzi, w okolicznościach
uzasadnionych stanem wyższej konieczności;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez jednostki ochrony
przeciwpożarowej, jednostki Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu
cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej,
gminne lub powiatowe jednostki
oczyszczania lub inne podmioty
działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu;
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w akcie wykonawczym
wydanym na podstawie art. 120
ust. 2f.
MG

Gminna Orkiestra Dęta z wizytą w toruńskim Hospicjum „Światło”

D

nia 22 lipca 2015 r. Gminna Orkiestra Dęta odwiedziła toruńskie Hospicjum "Światło" i swym
graniem umiliła czas oraz dała wiele
radości podopiecznym Stowarzyszenia.
Cieszymy się, że mogliśmy choć trochę
umilić im trudne chwile, z którymi przyszło im się zmierzyć.
Hospicjum założone zostało w 1993
r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i
Położnych. W ramach umowy z NFZ
niesie bezpłatną, wszechstronną pomoc
osobom cierpiącym na postępujące,
przewlekłe choroby o niekorzystnym ro-

kowaniu, u których zakończono leczenie
przyczynowe. Szczególną grupę chorych,
do których adresowana jest pomoc stanowią pacjenci z rozpoznaną chorobą
nowotworową. Celem placówki jest zapewnienie możliwie najwyższej jakości
życia choremu poprzez uśmierzanie bólu
fizycznego, psychicznego, duchowego
i społecznego, stworzenie mu godnych
warunków w ostatnim okresie życia,
wspieranie utrudzonych wysiłkiem bliskich chorego i udzielanie pomocy rodzinie w czasie przeżywania żałoby.
GOD

13 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

III Gminne Zawody MDP o
Puchar Wójta Gminy Czernikowo

D

nia 29 sierpnia 2015 r. na stadionie przy Zespole Szkół w Czernikowie odbyły się III Gminne Otwarte Zawody Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych według Regulaminu CTiF o Puchar Wójta
Gminy Czernikowo, w których wzięło udział jedenaście drużyn, w tym
sześć z terenu gminy Czernikowo (OSP Mazowsze, dwie drużyny z OSP
Osówka oraz trzy drużyny z OSP Steklin). Po ciężkich zmaganiach młodzi druhowie zajęli następujące miejsca:
W kategorii dziewcząt:
1. OSP Popowo
2. OSP Osówka
3. OSP Radomice
4. OSP Steklin

W kategorii chłopców:
1. OSP Straszewo
2. OSP Osówka
3. OSP Radomice
4. OSP Popowo
5. OSP Steklin 2
6. OSP Steklin 1
7. OSP Mazowsze
Wszystkim młodym druhom i druhnom serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.
WZ

Pobór krwi
w Czernikowie

Narodowe Czytanie
„Lalki” Bolesława Prusa

5

września 2015 r. w czernikowskiej odsłonie akcji Narodowego Czytania bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa ożywili „niezawodni” przyjaciele biblioteki i miłośnicy literatury polskiej.
Przypomnieliśmy sobie, jak Izabela Łęcka, Stanisław Wokulski, Ignacy
Rzecki w XIX-wiecznej, pozytywistycznej rzeczywistości budowali swoją
własną pozycję społeczną. Z przyjemnością wysłuchaliśmy interpretacji
uczniów Szkoły Podstawowej w Steklinie (opiekun Małgorzata Przewięźlikowska), ucznia Szkoły Podstawowej w Czernikowie i ucznia Zespołu Szkół w Czernikowie. Dziękujemy uczestnikom wspólnego czytania i
wszystkim, którzy pomogli zorganizować to spotkanie.
MP

W

pierwszą niedzielę września po raz kolejny Parafialny Zespół
Charytatywny zorganizował akcję poboru krwi. Pomimo
niedzielnego odpoczynku i niezbyt sprzyjającej pogody chętnych podzielenia się tym co mają najcenniejszego nie brakowało. Tym
razem 52 osoby oddały krew, co jest bardzo dobrym wynikiem. Z każdą kolejną akcją pojawiają się nowi krwiodawcy. Wszystkim dawcom
i tym, którzy chcieli oddać krew, bardzo serdecznie dziękujemy i już
teraz zapraszamy na kolejną zbiórkę pod koniec stycznia.
Bardzo serdecznie dziękujemy Teresie i Ryszardowi Chlebowskim
za wsparcie akcji.
RR
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Senior Games Czernikowo 2015

Zmagania drużynowe Mazowsze, 01.08.2015 r.
Pierwszego dnia sierpnia na „Orliku” w Mazowszu odbyły się drużynowe zmagania w ramach tegorocznej edycji Senior Games Czernikowo. Do rywalizacji przystąpiły 3 drużyny, łącznie prawie 40 osób: Mas(z)
kotki Czernikowo, Niemłode Wilki Czernikowo oraz Stakon Kikół.
Na pierwszy ogień poszła piłka siatkowa. Bezkonkurencyjne okazały
się Wilki, wygrywając dwa mecze. Drugie miejsce przypadło gościom z
Kikoła, trzecie - Mas(z)kotkom. Drugi turniej to stara, poczciwa gra w
Dwa Ognie. W tej rywalizacji uczestniczyły dwie czernikowskie drużyny. Spośród nich lepszą okazała się drużyna Mas(z)kotek, która pokonała Niemłode Wilki 22:15. Ostatnie zawody to mecz palanta pomiędzy
drużynami z naszej gminnej miejscowości. Tu Wilki zwyciężyły 2:0.
Senior Games Czernikowo 2015 to druga edycja zawodów sportowych i działań rekreacyjnych dla osób po 40. roku życia. Organizatorami są Czernikowskie Stowarzyszenie „Czyż-Nie” oraz Uczniowski
Klub Sportowy „Comets” Mazowsze, którzy na organizację projektu
pozyskali dotację ze Starostwa Powiatowego w Toruniu. Ogromnie cieszy aktywna grupa uczestników. Nie liczy się nawet wygrana, a przede
wszystkim chęć aktywnego, wspólnego spędzania czasu, dbania o kondycję fizyczną i zdrowie.
Tenis Stołowy Mężczyzn Czernikowo, 22.08.2015 r.
Turniej tenisa stołowego po raz pierwszy zagościł w zmaganiach Senior Games Czernikowo. W historycznej edycji udział wzięło 10 zawod-

W

ników.
Pierwszą fazę turnieju rozegrano w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. Najlepsi zawodnicy rozegrali półfinały oraz mały i duży
finał. Pozostała szóstka rozegrała mecze o miejsca. Najlepszym zawodnikiem kategorii wiekowej 40–54 został zwycięzca całego turnieju Dariusz Janiszewski. W kat. 55+ równych nie miał sobie Stanisław Świątecki. Obaj otrzymali pamiątkowe trofea.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Janiszewski Dariusz (Niemłode Wilki)
2. Kozłowski Marcin (Urząd Gminy)
3. Świątecki Stanisław (Mas(z)kotki)
4. Ignatowski Andrzej (Mas(z)kotki)
5. Makowski Jarosław (Niemłode Wilki)
6. Kańczewski Jarosław (Mas(z)kotki)
7. Serocki Marek (Mas(z)kotki)
8. Kopaczewski Marek
9. Ałtyn Ryszard (Urząd Gminy)
10. Kwiatkowski Jan (Mas(z)kotki)
We wrześniu odbędą się jeszcze zawody indywidualne, głównie w
konkurencjach lekkoatletycznych. Zawodnicy powalczą w skoku w dal,
biegach krótkich, średnich i sztafetowych, pchnięciu kulą oraz rzucie
piłeczką palantową. W październiku, „seniorzy” będą mogli sprawdzić
się w darcie oraz uczestniczyć w dziesięciokilometrowym rajdzie pieszym. Na jesień planowane są jeszcze rozgrywki w szachy i warcaby.
Szczegółowe informacje na stronie www.seniorgamesczernikowo.pl.
RS

Texas w gminie Czernikowo

drugiej dekadzie lipca po raz drugi w historii Comets Mazowsze zorganizowaliśmy Obóz Baseballowy z udziałem amerykańskich szkoleniowców. David Moss, Robert Cissell, Joe Page
oraz Sebastian „Cbass” Huang przez trzy dni pomagali nam doskonalić
baseballowe umiejętności. W obozie udział wzięło 28 zawodników naszego klubu. Czas wypełniały nam ćwiczenia poszczególnych elementów
gry oraz doskonalenie rozumienia i posługiwania się językiem angielskim.
W spotkaniu zorganizowanym na mazowieckim boisku im. Raymonda Doleckiego uczestniczyło wielu rodziców i członków rodzin. Rozegraliśmy kilkuzmianowe mini mecze, a trenerzy z naszego klubu i zza
oceanu „skrzyżowali rękawice i kije” we wspólnej rywalizacji.
Obóz potwierdził potrzebę organizowania podobnych przedsięwzięć
w kolejnych latach. Przedsięwzięć, które kształtują nie tylko poziom
uprawianego przez nas sportu, ale również wartości, które niesie za sobą
przebywanie w grupie rówieśniczej i w towarzystwie obcokrajowców, reprezentantów odrębnych kultur.
RS
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Liga Pokera Sportowego –
Pujer znów obronił tytuł

P

oker sportowy zagościł w gminie Czernikowo w 2011 roku.
Dotychczas rozegrano ponad pięćdziesiąt turniejów w jedenastu różnych odmianach i wariantach, a Liga Pokera Sportowego doczekała się zwieńczenia piątego sezonu.
W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział 26 graczy. Wyniki
pierwszych rund tradycyjnie nie pozwalały wskazać faworytów do
końcowego triumfu, jednak po przekroczeniu półmetka długiej na
dziesięć kolejek rywalizacji wyraźną przewagę nad pozostałymi pokerzystami zdobyła czwórka zawodników: ubiegłoroczny brązowy
medalista Ligi Adrian Szalkowski, triumfator „Czernikowo Open
2014” Radosław Stańczyk oraz dwóch najskuteczniejszych turniejowców ostatnich lat: trzykrotny medalista Ligi Jan Kwiatkowski
oraz Przemysław Pujer – wielokrotny triumfator rozgrywek i obrońca tytułu.
Ostatnia kolejka, rozgrywana w wariancie Seven Card Stud Hi/
Lo, miała rozwiać zarówno kilkupunktowe różnice pomiędzy Stańczykiem, Kwiatkowskim i Pujerem, jak i wszelkie wątpliwości.
Ostatecznie brązowy medal ugrał Radosław Stańczyk, a trzecim
wicemistrzostwem z rzędu zadowolić się musiał Jan Kwiatkowski.
Za każdym razem uznawał on wyższość tylko Przemysława Pujera,
który i tym razem potwierdził swoją pokerową supremację, chociaż
z każdym rokiem stawka wydaje się być coraz bardziej wyrównana, a
decydujące okazują się niuanse. Przyszłoroczny sezon zapowiada się
wyjątkowo interesująco, ale zanim nastąpi jego inauguracja, lokalni
amatorzy karcianej rozgrywki powalczą w V Mistrzostwa Makao „1
na 1” oraz pokerowym „Czernikowo Open 2015”.
Rywalizację podczas kolejki finałowej obserwował Wójt Gminy
Czernikowo Zdzisław Gawroński, bez organizacyjnego wsparcia
którego gra byłaby niemożliwa.

Lp.

Nazwisko i imię

Punkty

1.

PUJER Przemysław

255

2.

KWIATKOWSKI Jan

245

3.

STAŃCZYK Radosław

238

4.

SZALKOWSKI Adrian

235

5.

GRĄBCZEWSKI Krzysztof

231

6.

CHYLICKA Danuta

197

7.

ZIELIŃSKI Rafał

183

8.

POŻOGA Marcin

181

9.

PARADOWSKI Sebastian

177

10.

LEWANDOWSKI Wojciech

177

11.

ZIÓŁKOWSKI Zbigniew

176

12.

RACINIEWSKI Mirosław

174

13.

SEWERYN Krzysztof

151

14.

FURMAŃSKI Jakub

145

15.

LORENC Jarosław

142

16.

MARCINIEC Łukasz

131

17.

LASKOWSKI Andrzej

129

18.

PACZKOWSKI Józef

104
PP
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