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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowiska” to infrastrukturalne zadanie, które szerzej opisujemy na następnej stronie, 
informując Państwa o podpisaniu umowy z jego wykonawcą. Podpisano już także stosowne dokumenty potwierdzające przyzna-
nie marszałkowskiego dofinansowania. 15 czerwca 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

właściwe akty sygnowali Wójt Zdzisław Gawroński oraz Skarbnik Gminy Hanna Koperska.
PP

Umowa na przebudowę drogi 
w Makowiskach podpisana
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Uroczyste podpisanie umowy na 
inwestycje drogowe w ramach PROW
Muzeum Etnograficzne im. M. Zna-

mierowskiej-Prufferowej zyskało 
25 maja 2016 r. niecodziennego 

charakteru – było bowiem miejscem podpi-
sania umów pomiędzy Samorządem Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego, a włoda-
rzami jednostek samorządu terytorialnego, 
dotyczących realizacji projektów z zakresu 
infrastruktury drogowej w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Przedsięwzięcie „Przebudowa ulicy To-
ruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumyko-
wej z odnogami w miejscowości Czerniko-
wo”, na którego realizację finansowe wsparcie 
otrzymała Gmina Czernikowo, w znaczącym 
stopniu usprawni komunikację w miejsco-
wości gminnej. Na realizację zadania Gmina 
Czernikowo pozyskała 1 619 154,00 zł.

PP

Współfinansowane przy 
udziale środków budże-
tu Województwa Kujaw-

sko - Pomorskiego pochodzących 
z tytułu wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej zadanie „Przebudo-
wa drogi gminnej w miejscowości 
Makowiska” już niedługo wkroczy 
w fazę realizacji. 17 maja 2016 roku 
w Urzędzie Gminy Czernikowo 
dokonano podpisania umowy, 
w którym wzięli udział Wójt Zdzi-
sław Gawroński, Skarbnik Gminy 
Hanna Koperska, Prezes Przedsię-
biorstwa Robót Drogowych w Lip-
nie Andrzej Kurda oraz inspektor 
nadzoru Marian Pluta. 

Przedsięwzięcie obejmuje prze-
budowę drogi w pobliżu torów 
kolejowych, która w jednym swym 
końcu krzyżuje się z drogą powia-
tową Nr 2047C, w drugim zaś łączy 
się z drogą gminną Nr 101133C. 
Odcinek o długości 998,58 m na 
całej swej długości zyska nową, 
pełną konstrukcję nawierzch-
ni realizowanej dwuwarstwowo, 
składającej się z warstwy wiążącej 
i ścieralnej o minimalnej łącznej 
grubości warstw 6 cm, wykony-
wanej od podstaw, tj. na istniejącej 
nawierzchni gruntowej. Wartość 
zadania wyniesie 358 114,98 zł 
przy dofinansowaniu w wysokości 
131 250,00 zł.

PP

PRD Lipno przebuduje drogę 
w Makowiskach
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Po kilku latach posu-
chy na polu możliwości 
pozyskania dofinan-

sowania w zakresie budowy 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków, pojawiła się perspek-
tywa wsparcia  ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
Gmina Czernikowo przystąpi 
do konkursu obejmującego 
operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” w ramach 
poddziałania „Wsparcie in-
westycji związanych z tworze-
niem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii”, 
w myśl którego wybudowa-
nych zostanie sto biologicz-
nych oczyszczalni. W tym celu 
8 czerwca 2016 roku w auli 
Szkoły Muzycznej w Czerni-
kowie odbyło się spotkanie in-
formacyjne.

Zgodnie z projektem Roz-
porządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz wy-
płaty pomocy finansowej na 
objętego Programem, z moż-
liwości budowy oczyszczalni 
w ramach PROW wyłączeni są 
mieszkańcy terenów aglome-
racji, co w przypadku gminy 
Czernikowo oznacza teren so-
łectwa Czernikowo. Ponadto, 
wynikające z programu ogra-
niczenia kwotowe dla gminy 
Czernikowo uniemożliwiają 
budowę takiej liczby obiektów, 
która pozwoli na realizację 
przedsięwzięcia u wszystkich 
chętnych mieszkańców gmi-
ny. Należy także pamiętać, 
iż obecnie obowiązują nowe 
wymagania w zakresie stoso-
wanych technologii budowy 
oczyszczalni.

Wyrażamy nadzieję, że 
w najbliższych miesiącach 
pojawią się perspektywy w za-
kresie dofinansowania przed-
sięwzięć obejmujących gospo-
darkę wodno-ściekową także 
dla mieszkańców Czernikowa.

PP

Rusza kolejna edycja 
„przydomówek”

Weryfikacja i liczenie od-
danych głosów na za-
dania zgłoszone do re-

alizacji z budżetu obywatelskiego 
powiatu toruńskiego 2016 dobie-
gło końca. Pod głosowanie podda-
no łącznie 48 projektów, 15 w puli 
powiatowej i 33 w ramach pul lo-
kalnych. Na realizację zadań z puli 
lokalnej zarezerwowano kwotę 
130 tys. zł, zaś na zadania w puli 
powiatowej - 70 tys. zł.

W ramach puli powiatowej do-
finansowanie uzyskał m.in. pro-
jekt „Spotkania muzyczne – Mu-
zyka Mistrzów” o wartości 11,5 
tys. zł. Polega on na organizacji 
dwóch koncertów, których celem 
jest popularyzacja muzyki z lat 
70.-80. Koncertom towarzyszyć 
będą: konkurs plastyczny, wysta-
wa prac oraz konkurs muzyczny 
na interpretację piosenki "mistrza 
muzyki", któremu poświęcony bę-
dzie koncert. Zaledwie 10 głosów 
do miejsca premiowanego dofi-
nansowaniem zabrakło autorom 
projektu „Turniej Tenisa Stołowe-
go o Puchar Starosty Toruńskiego”, 

który miałby odbyć się w Osówce.
W ramach puli lokalnej naj-

większą liczbę głosów uzyskał pro-
jekt „Organizowanie działalności 
w dziedzinie rekreacji ruchowej 
w Osówce poprzez tworzenie pla-
cu zabaw”, w ramach którego za 
kwotę 8,4 tys. zł na terenie świe-
tlicy wiejskiej w Osówce zamonto-
wane zostaną: huśtawka podwójna 
z metalowa belką oraz huśtawki 
„bocianie gniazdo”. Zrealizowany 
zostanie także projekt „Otwarte 
turnieje w szachy i warcaby kla-
syczne”, w myśl którego rozegrane 
zostaną turnieje w szachy i warca-
by skierowane do trzech grup wie-
kowych. Turnieje będą odbywały 
się cyklicznie w pięciu świetlicach 
na terenie gminy Czernikowo, zaś 
turnieje dla szkół - w SP w Ma-
kowiskach i ZS w Czernikowie. 
Rozegrany zostanie także turniej 
międzysołecki. Koszt zadania 
przewidziano na 3 tys. zł.

PP

Powiatowy budżet obywatelski 
– znamy wyniki

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje 
się, że ma białaczkę, czyli nowo-
twór krwi. Tę diagnozę słyszą ro-

dzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez 
względu na wiek – każdy może zachorować. 
Na szczęście każdy może też pomóc. 

Dla wielu chorych jedyną szansą na ży-
cie jest przeszczepienie szpiku lub komó-
rek macierzystych od niespokrewnionego 
dawcy. Z myślą o tym Tomasz Jabłoński 
oraz Rafał Rutkowski podjęli się organizacji 
na terenie czterech gmin: Czernikowo, Ki-
kół, Obrowo, Ciechocin rejestracji dawców 
szpiku. Wsparli także organizację punktu 
w Zbójnie podczas pikniku rodzinnego. 
Akcja przyniosła wielki sukces, ponieważ 
udało się zarejestrować ponad 200 dawców, 
co dowodzi wielkiej mobilizacji mieszkań-
ców w kontekście niesienia pomocy cho-
rym i potrzebującym.

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom 
a także wszystkim, którzy wspierali akcję.

RR

Rejestracja 
dawców 
szpiku
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Sto lat to zacna rocznica nie tylko w wy-
miarze ludzkiego życia. Dla związków, 
organizacji, zrzeszeń i stowarzyszeń 

historia sięgająca wieku może stanowić 
wyjątkowy dowód ich trwałości oraz słusz-
ności idei cementujących ich członków. 11 
czerwca 2016 roku jubileusz stulecia jed-
nostki świętowała Ochotnicza Straż Pożarna 
w Czernikowie.

O godzinie 15:45 strażackie pododdziały, 
przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry 
Dętej, przemaszerowały spod świetlicy wiej-
skiej w Czernikowie na plac przy kościele 
parafialnym pw. św. Bartłomieja w Czerni-
kowie. W przedsięwzięciu wzięli udział m.in. 
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP druh Zdzisław Dąbrowski, Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh 
Zdzisław Gawroński (jednocześnie Wójt 
Gminy Czernikowo), Zastępcy Komendanta 
Miejskiego PSP w Toruniu – st. bryg. Sła-
womir Paluszyński i st. bryg. Sławomir Ka-
miński, dowódca jednostki JRG-3 w Toruniu 
bryg. Adam Robaczewski, starosta toruński 
Mirosław Graczyk oraz kierownik referatu 
kryminalnego Komisariatu Policji w Lubi-
czu kom. Andrzej Gąsiewicz. Mszę świętą 
w intencji jednostki celebrował ks. kan. Piotr 
Siołkowski, kapelan OSP Czernikowo. 

Zebranych gości powitał prezes jed-
nostki-jubilatki, druh Dariusz Popławski. 
Druhna Joanna Sulińska przybliżyła zebra-
nym historię czernikowskiej straży. Jednym 
z głównych punktów uroczystości było nada-
nie jednostce nowego sztandaru. Po odczyta-
niu stosownych uchwał i aktu ufundowania 
oraz poświęceniu wzoru, poproszono fun-
datorów o wbicie w drzewiec honorowych 

gwoździ. Zarząd oraz członkowie OSP Czer-
nikowo pragną w tym miejscu podziękować 
wszystkim, którzy dołożyli swą cegiełkę do 
przedsięwzięcia.

 Są to:
1. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP
2. Urząd Gminy Czernikowo
3. Gminny Zakład Komunalny w Czerniko-
wie
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Witowężu
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Steklinie
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Osówce
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Steklinku
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Makowiskach
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Mazowszu
10. Druhny i Druhowie OSP Czernikowo
11. Czernikowskie Stowarzyszenie „Czyż-
-nie”
12. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksan-
drowie Kujawskim
13. Szkoła Podstawowa w Czernikowie
14. Wiejska Spółdzielnia Handlowo-Usługo-
wa w Czernikowie
15. Kancelaria Prawno-Finansowa Beata 
Murszewska
16. Rada Sołecka w Czernikowie
17. Hanna i Mirosław Graczyk
18. Halina i Zdzisław Gawrońscy
19. Teresa i Ryszard Chlebowscy „DOMEX”
20. Stacja Diagnostyczna Ewa i Wiesław 
Podlaszewscy
21. PPHU „KLUGE” Barbara i Ryszard Klu-
giewicz
22. Ks. kan. dr Piotr Siołkowski
23. Danuta i Jerzy Wiśniewscy
24. Anna i Andrzej Sobocińscy
25. Anna i Tomasz Maćkiewicz

26. Nina i Dariusz Popławscy
27. Elżbieta i Mirosław Nierychlewscy
28. Halina i Piotr Świątkowscy
29. Ewa i Eugeniusz Grzębscy
30. Helena i Jerzy Szwargulscy
31. Jadwiga i Andrzej Padlewscy
32. Jan Bieńkowski restauracja „DA VINCI”
33. Apteka im. Jana Pawła II M. J. Żółtowscy
34. Barbara i Jarosław Grodzińscy Tartak 
„BAJA”
35. Jerzy i Marcin Zgliniccy
36. Jolanta i Jerzy Mielczarek
37. Maria Jolanta Wyborska „Panaceum-O-
mega”
38. Krzysztof, Janina, Karol, Magdalena Kar-
bowscy
39. Monika i Łukasz Woźniak
40. Marek Balina
41. Mirosława i Mieczysław Bojarscy „BO-
MET-BIS”
42. Mirosław Miętkiewicz „RAFAŁ”
43. Roman Ireneusz Balina
44. Małgorzata i Sławomir Popławscy
45. Zofia i Stanisław Kamińscy
46. Bożena i Wiesław Masalscy
47. Stanisław Chylicki
48. Iwona i Jacek Urbańscy
49. Jadwiga i Eugeniusz Demscy

Po wystąpieniu Prezesa Dąbrowskiego, 
uroczystym przekazaniu sztandaru pocztowi 
i jego prezentacji, przystąpiono do dekora-
cji i odznaczeń. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Czernikowie oraz jeden z jej druhów, Eu-
geniusz Grzębski, zostali odznaczeni Złotym 
Znakiem ZOSP RP, najwyższym odznacze-
niem przyznawanym przez Związek. Złote 
medale za zasługi dla pożarnictwa otrzy-
mali druhowie Stanisław Bendlin, Krzysztof 
Praźniewski i Dariusz Popławski, srebrne 
– Marek Balina, Tomasz Maćkiewicz i Jan 
Seweryn. Odznakami „Wzorowy Strażak” 
uhonorowano druhów Bartosza Dobrzeń-
skiego, Łukasza Myszkowskiego, Dariusza 
Nejmana i Michała Studzińskiego, natomiast 
odznaki „Za wysługę lat” przypięto do piersi 
Wacława Hinca (65 lat), Stanisława Bendlina 
(55 lat), Andrzeja Kamińskiego, Jana Sewe-
ryna, Wacława Zasadzińskiego (40 lat), Emi-
lii Sulińskiej, Patrycji Araśniewicz (10 lat), 
Pauliny Balina, Anny Piórowskiej i Danuty 
Sulińskiej (5 lat).

Uchwałą OSP w Czernikowie Wójto-
wi Zdzisławowi Gawrońskiemu przyznano 
Krzyż Koronny, Stanisławowi Kamińskiemu 
– Złoty Medal dla Straży Pożarnej, a Stanisła-
wowi Bendlinowi – Srebrny Medal dla Stra-
ży Pożarnej. Czernikowska Ochotnicza Straż 
Pożarna została uhonorowana ponadto Me-
dalem Za Zasługi Dla Powiatu Toruńskiego. 

Po zakończeniu części oficjalnej, druho-
wie, fundatorzy oraz pozostali goście udali 
się do świetlicy wiejskiej w Czernikowie, 
gdzie podano obiad. 

PP

Sto lat to za mało – jubileusz 
OSP Czernikowo
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Festiwal miłości w Czernikowie

To był magiczny tydzień radości, uśmie-
chu, współpracy, aktywnego udziału 
wszystkich mieszkańców gminy i nie 

tylko. Trzyletnia dziewczynka pokazała, jak 
jesteśmy silnym i współczującym społeczeń-
stwem. W akcję włączyły się media, wszyst-
kie przedszkola i szkoły, instytucje publicz-
ne, większość klubów sportowych, parafie, 
zespół charytatywny, prywatne firmy. Orga-
nizatorem całego przedsięwzięcia był Rafał 
Rutkowski.

Cała akcja pomocy dla Lenki rozpoczęła 
się 10 kwietnia, kiedy to do Czernikowa po 
raz trzynasty przyjechał Krwiobus Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa w Bydgosz-
czy. Pobór krwi w tym dniu trwał wyjątkowo 
długo i zakończył się dopiero po godzinie 
17.00. Padł oczywiście rekord dotychczaso-
wych zbiórek, ponieważ przybyło 98 osób, 
z czego 71 oddało krew. Jednocześnie można 
było za dowolną opłatą „do puszki” przeje-
chać się na koniach Karoliny Frass. Całkowi-
ty dochód trafił oczywiście na konto Lenki. 
Akcję wsparli jak zawsze Teresa i Ryszard 
Chlebowscy.

13 kwietnia odbył się spontanicznie 
przygotowany turniej piłki nożnej na Orli-
ku w Mazowszu, w którym wzięło udział 5 
drużyn. Organizatorzy: UKS, G. Grzywiński, 
R. Grąbczewski oraz T. Różewicki zapewnili 
okolicznościowe podziękowania i trofea.

Im bliżej weekendu, tym akcja nabierała 
większego tempa. 15 kwietnia UKS Comets 
Mazowsze (R. Szwajkowski) zorganizowało 
turniej darta, w którym kilkunastu uczest-
ników znów zapełniło kolejną puszkę. 16 
kwietnia UKS Piątka z Osówki (Z. Stawic-
ka, R. Ałtyn) zorganizowało indywidualny 
turniej tenisa stołowego. Kilkudziesięciu 
uczestników zawzięcie walczyło o podium, 
a tak naprawdę o zdrowie Lenki. Tego same-
go dnia w restauracji DaVinci w Czerniko-
wie odbył się koncert charytatywny Piotra 
„Elvisa” Bugzela (zorganizowany przez sztab 
pod kierownictwem Piotra Buczyńskiego). 
Sala wypełniła się po brzegi, uczestnicy 
świetnie bawili się przy muzyce króla roc-
k&rolla. W międzyczasie wystąpiła Dorota 
Bułakowska z Arturem i Miłką Grudziń-

skimi z Bydgoszczy. Odbyły się licytacje 
i sprzedaż przedmiotów przekazanych przez 
darczyńców. Cały dochód został przekazany 
na leczenie i rehabilitację dziewczynki. Or-
ganizację koncertu wsparli starosta Miro-
sław Graczyk, wójt Zdzisław Gawroński oraz 
dyrektor Dariusz Chrobak.

Następnego dnia na ulice, pod kościoły 
i sklepy wyszli wolontariusze. Kilka godzin 
zbiórki przyniosło świetny efekt w postaci 
kolejnych tysięcy złotych. O godzinie 15.00 
w SP Czernikowo odbył się maraton zum-
by, przygotowany przez Paulinę Sielską oraz 
Agnieszkę i Rafała Szatkowskich ze Strefy 
Formy Gym&Fitness. Ponad 100 uczestni-
ków tańczyło dla Lenki, a pieniążki sypały 
się do puszek. 

Przez cały tydzień dzieci z przedszkoli, 
szkół podstawowych oraz młodzież z gimna-
zjum i liceum organizowała zbiórki w szko-
łach, dyrektorzy oraz pracownicy szkół ak-
tywnie uczestniczyli w tym, co działo się 
podczas akcji. Wielkie podziękowania dla 
prezesa oraz pracowników WSHU Czerni-

kowo za słodkie wsparcie zbiórki. 24 kwiet-
nia Setbol Czernikowo (G. Grzywiński, D. 
Janiszewski) zorganizował dla Lenki turniej 
siatkówki. Wzięły w nim udział 4 zespoły. 

Po zakończeniu akcji pieniądze zostały 
przeliczone przez pracowników Kujawskiego 
Banku Spółdzielczego w Czernikowie, za co 
serdecznie dziękuję dyrektor placówki i jej 
pracownikom. Wynik był rewelacyjny - uda-
ło się zebrać ponad 30 tys. złotych. Pieniądze 
te pozwolą na leczenie Lenki, jej rehabilita-
cję, konsultacje wyników za granicą oraz za-
kup niezbędnych urządzeń i lekarstw.

22 maja na terenie pięciu gmin odbyła się 
rejestracja dawców szpiku (serdeczne po-
dziękowania wolontariuszom oraz Tomaszo-
wi Jabłońskiemu).

To, co się wydarzyło, nie zaskakuje - ko-
lejny raz mieszkańcy gminy Czernikowo 
i gmin ościennych dowiedli, że potrafią dbać 
o najmniejszych, chorych czy biednych. To 
jest ta siła i energia, która spowoduje, że Len-
ka szybko wróci do zdrowia.

RR
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Strażackie święto w Mazowszu

Swoją bezinteresownością i ochotni-
czym zaangażowaniem członkowie 
jednostek OSP na dzień świąteczny 

zasługują bezwzględnie. 3 maja 2015 roku 
odbyły się obchody Dnia św. Floriana. Uro-
czystość zapoczątkowała msza święta, ce-
lebrowana w Kościele Parafialnym pw. św. 
Marcina w Mazowszu przez kapelana gmin-
nej OSP, ks. dziekana Piotra Siołkowskiego. 
W obchodach wzięli udział m.in. zastępca 
Komendanta Miejskiego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Sławomir 
Kamiński, opiekun gminy z ramienia PSP 
st. kpt. Dariusz Fabisiak, Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP Zdzisław 

Gawroński, Starosta Toruński Mirosław 
Graczyk oraz Przewodnicząca Rady Gminy 
Czernikowo Jadwiga Padlewska.

Strażackie święto było okazją do wręcze-
nia medali i odznaczeń, czego dokonano na 
przykościelnym placu. Złote medale „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali Zyg-
munt Łęgowski, Stanisław Świątecki i Jan 
Piński, natomiast brązowe wręczono Toma-
szowi Bożejewiczowi, Sławomirowi Mar-
kowskiemu i Krzysztofowi Zagajewskiemu. 
Odznaki „Wzorowy Strażak” zostały przy-
pięte do piersi druhów i druhen: Krystia-
na Grodzkiego, Marty Ligman, Mateusza 
Markowskiego, Mariusza Prusakiewicza, 

Piotra Urbańskiego i Piotra Rogalskiego. 
Wręczono także odznaki „Za Wysługę Lat” 
dla Zygmunta Ćwiklińskiego (50 lat), Ada-
ma Malinowskiego (45 lat), Marka Sitka 
(40 lat), Andrzeja Prusakiewicza, Andrzeja 
Błaszkiewicza i Tomasza Bożejewicza (30 
lat) oraz Radosława Błaszkiewicza (25 lat).

Część nieoficjalna przedsięwzięcia odby-
ła się w Wiejskim Domu Kultury w Mazow-
szu. Zapoczątkował ją słowno-muzyczny 
montaż w wykonaniu uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Mazowszu.

PP

Odbyło się coroczne Walne Zgroma-
dzenia Czernikowskiego Stowarzy-
szenia „Czyż-Nie”, na którym, po 

przedstawieniu przez prezesa A. Sivickisa 
sprawozdania z działań za rok 2015, Zarząd 
uzyskał jednogłośnie absolutorium. 

Czernikowskie Stowarzyszenie „Czyż-
-nie” nadal aktywnie bierze udział w życiu 
kulturowym Czernikowa, było wyróżniane 
i nagradzane przez instytucje zewnętrzne 
(najciekawsza inicjatywa społeczna powiatu, 
„Rodzynki z Pozarządówki”, „Wolontariusz 
roku”, odznaka za zasługi dla powiatu to-
ruńskiego). Podziękowanie za działalność na 
rzecz Gminy Czernikowo złożył wójt Zdzi-
sław Gawroński. Na walnym zebraniu też 
zostały przedstawione dalsze plany działań 
na rok 2016. 

Już od początku tego roku udało się zor-
ganizować kilka ciekawych przedsięwzięć, 
a w szczególności zasługuje na uwagę przy-
wracanie starych ludowych obyczajów, jak 
„zapusty” czy „półpoście”. Przeprowadzona 
została w chacie we Włęczu inscenizacja 
różnych obyczajów wielkanocnych, wiel-
kopostnych i związanych z przesileniem 
wiosennym przez członków Stowarzyszenia 
oraz pracowników Muzeum Dobrzyńskiego 
w Rypinie, co zostało uwiecznione w filmie, 
który można obejrzeć na stronie interne-
towej ziemiadobrzynska.pl (podobnie jak 

pozostałe filmy dokumentujące inicjatywy 
Stowarzyszenia). Tym razem przedstawio-
no korowód zapustowy, taniec na len i ko-
nopie, wybijanie żuru na półpoście, topienie 
marzanny, chodzenie z gaikiem, obyczaje 
wielkanocne, śmigus-dyngus, chodzenie 
z kogutkiem. W szkole podstawowej w Czer-
nikowie odbyły się coroczne warsztaty te-

atralne, finansowane z dotacji powiatowej. 
Złożyliśmy w ramach budżetu obywatelskie-
go projekt warsztatów i inscenizacji „Gro-
dzisko Średniowieczne”. Czekają nas jeszcze 
noc kupały, warsztaty przyrodnicze i plener 
malarski czy wycieczka po zabytkach powia-
tu toruńskiego.

AS/DC

Stowarzyszenie Czyż-nie po walnym
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Strażacko – parafialny Dzień Dziecka
W dniu 29 maja 2016 r. Ochotnicza Straż 

Pożarna w Czernikowie oraz Zespół Cha-
rytatywny zorganizowali „Dzień Dziecka”. 

Impreza rozpoczęła się mszą świętą i trwała kilka 
godzin. Urozmaicana była wieloma konkursami 
dla dzieci, a także dla całych rodzin. Najmłodszym 
mieszkańcom naszej parafii rozdano słodkie upo-
minki; strażacy prowadzili szkolenie z pierwszej po-
mocy, bandażowania oraz sytuacji nagłych. Przygo-
towany został tor przeszkód a także pokazy sprzętu 
strażackiego i ratownictwa wodnego. Funkcjonariu-
sze Policji znakowali rowery. 

W czasie imprezy rozstrzygnięty został konkurs 
plastyczny z okazji 100-lecia OSP w Czernikowie.

Parafialny Zespół Charytatywny od 2012 roku 
systematycznie organizuje akcję poboru krwi 
w Czernikowie, w związku z czym zorganizował 
konkurs plastyczny „Gdy dorosnę będę oddawał 
krew”. Wzięło w nim udział 8 szkół, napłynęło pra-
wie 200 prac. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy wspierali nas podczas organizacji imprezy.

RR

Konkurs „Małe Ojczyzny”, corocznie 
organizowany przez bibliotekę, (tym 
razem pod hasłem „Toruń-legendy 

i historia”), nadal cieszy się powodzeniem. 
Uczniowie Gimnazjum w Czernikowie oraz 
Szkół Podstawowych z Czernikowa, Osów-
ki, Mazowsza, Makowisk i Steklina dzielnie 
walczyli o pierwsze miejsce; nie obyło się bez 
dogrywek.

GIMNAZJUM
I miejsce: Joanna Dejewska
II miejsce: Zuzanna Kamińska
III miejsce : Katarzyna Dołasińska

SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce: Weronika Luberadzka
II miejsce: Kinga Iwaniuk

II miejsce: Natalia Luberacka
Dziękujemy nauczycielom i wychowaw-

com za pomoc w organizacji, a uczniom - za 
przygotowanie się do konkursu i chęć w nim 
uczestniczenia, pomimo końca roku szkol-
nego.

W Tygodniu Bibliotek gościem Gminnej 
Biblioteki Publicznej był Marcin Pałasz, au-
tor książek dla dzieci i młodzieży oraz słu-
chowisk. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. 
Debiutował w 2004 roku książką „Opowieści 
z Krainy Potworów”. Laureat Ogólnopolskiej 
Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyń-
skiego. Spotkanie dostarczyło wielu miłych 
wrażeń, nie zabrakło śmiechu, anegdot i au-
tografów.

Zakończyliśmy kolejną edycję Bajkowych 
Poranków z przedszkolakami. Tym razem, 

oprócz Przedszkola Publicznego, mogliśmy 
zarazić sympatią do biblioteki Niepubliczne 
Przedszkole Słoneczko i dzieci z oddziałów 
„0” Szkoły Podstawowej w Czernikowie. 
Bardzo dziękujemy za współpracę. Od wrze-
śnia będziemy kontynuować spotkania z no-
wymi pomysłami i zadaniami.

Kolejna edycja konkursu powiatowego na 
interpretację wierszy organizowanego przez 
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną 
im. Juliana Prejsa w Chełmży i Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Czernikowie odbyła się 
tym razem w Mazowszu. Mieliśmy zaszczyt 
gościć przedstawicieli gmin z całego powia-
tu. Dzieci z klas I-II szkół podstawowych 
przedstawiły własną interpretację wierszy 
Jana Brzechwy.

MS

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
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IV Gminne Otwarte Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Dnia 12 kwietnia 2016 r. w Szkole 
Podstawowej im. Ireny Sendlerowej 
w Woli odbył się jubileuszowy kon-

kurs, którego zakres tematyczny dotyczył 
1050. Rocznicy Chrztu Polski. Organizato-
rami konkursu byli Wójt Gminy Kikół Józef 
Predenkiewicz i Szkoła Podstawowa w Woli, 
natomiast honorowy patronat nad konkur-
sem, obok ks. bpa W. A. Meringa, starosty 
lipnowskiego K. Baranowskiego, dziekanów: 
czernikowskiego (ks. P. Siołkowski) i lip-
nowskiego (ks. H. Ambroziak) oraz posłów 
na Sejm RP Ł. Zbonikowskiego i J. K. Arda-
nowskiego,  objął Wójt Gminy Czernikowo 
Zdzisław Gawroński.

Do udziału w konkursie zaproszono 
dziesięć szkół podstawowych z terenu gmin 
Kikół, Czernikowo i Lipno. Ostatecznie do 
konkursu przystąpiło 8 placówek, w tym 
szkoły w Czernikowie, Steklinie i Makowi-
skach.

Konkurs obejmował zagadnienia z zakre-
su wiedzy teologicznej, historycznej, j. pol-
skiego i plastyki. Wcześniej dzieci wykonały 
prace plastyczne i literackie, a w dniu roz-
strzygnięcia konkursu pisały test wiedzy. 
Po części pisemnej nastąpiła część ustna, 
dotycząca wiedzy religijnej. Suma punktów 
zdobytych w ramach pracy plastycznej, lite-
rackiej, testu pisemnego i odpowiedzi ustnej 
wyłoniła zwycięską drużynę.

Zajęte miejsca:
I miejsce - Szkoła Podstawowa im. K.K. 

Baczyńskiego w Czernikowie

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Zaje-
ziorzu

III miejsce - Szkoła Podstawowa im. I. 
Sendlerowej w Woli

Wyróżnienie w kategorii plastycznej „In-
spiracja artystyczna 1050. Rocznicy Chrztu 
Polski” zdobyła Paulina Burak, a w kategorii 
literackiej - Kamila Mazur.

Organizatorzy zadbali, aby wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rze-
czowe. Rada Rodziców przy Szkole Podsta-
wowej w Woli ufundowała tort, a imprezę 
zakończył koncert Tomasza Kamińskiego, 
muzyka nurtu chrześcijańskiego. Konkurs 
był okazją do wspólnego poszukiwania na-
szych korzeni, jak też włączenia się w ogól-
nopolskie uroczystości.

Konkurs z okazji 1050. 
Rocznicy Chrztu Polski

Słonecznego, czerwcowego poran-
ka na stadionie przy Zespole Szkół 
w Czernikowie odbyły się IV Gminne 

Otwarte Zawody Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych, w których wzięło łącznie 
udział siedem drużyn, w tym dwie dziew-
częce i pięć chłopięcych. Zawody składały 
się z ćwiczenia bojowego oraz biegu szta-
fetowego z przeszkodami. Po dość dłu-
gich zmaganiach w promieniach słońca 
i zdrowej rywalizacji końcowa klasyfikacja 
przedstawia się następująco:

W kategorii dziewcząt:
1 m-ce - MDP Steklin
2 m-ce - MDP Czernikowo

W kategorii chłopców:
1 m-ce - MDP Steklin
2 m-ce - MDP Osówka
3 m-ce - MDP Świekatowo
4 m-ce - MDP Steklin 2
5 m-ce - MDP Czernikowo

Wszystkie drużyny otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy, a drużyny zwycięskie - 

puchary. Nagrodą za udział w zawodach 
gminnych jest wyjazd do Bydgoszczy na 
zawody wojewódzkie. Młodym strażakom 

serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów na zawodach wojewódzkich we 
wrześniu.

ES
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Echa GimLo
Drużyna naszych uczniów 

(Patrycja Murawska, Pa-
tryk Kotkiewicz, Oliwia 

Kwiatkowska) zajęła II miej-
sce w finale konkursu „Czytam 
i znam”, organizowanego pod 
patronatem Kuratorium Oświa-
ty w Bydgoszczy. Uczniowie 
wykazali się kreatywnością oraz 
wiedzą polonistyczną znacz-
nie wykraczającą poza program 
gimnazjum. 

W dniu 20 maja 2016 w In-
stytucie Historii UMK w Toru-
niu uczniowie Adrian Zatorski 
i Damian Burak wzięli udział 
w kolejnej edycji Wojewódzkie-
go Konkursu Humanista Roku. 
W pisemnych zmaganiach kon-
kursowych musieli wykazać się 
wiedzą z zakresu języka polskie-
go, historii, wiedzy o społeczeń-
stwie i wiedzy o kulturze. Ich 
trud został uwieńczony sukce-
sem - obaj otrzymali tytuł fina-
listy konkursu.

W marcu grupa młodzieży 
z ZS w Czernikowie przystąpiła 
do dwóch międzynarodowych 
projektów. Naszymi partnera-
mi zostali gimnazjaliści z Czech 
oraz Turcji. Komunikacja od-
bywa się w języku angielskim 
na bazie internetowej platformy 
eTwinning, na której systema-
tycznie umieszczane są zdjęcia, 
filmiki oraz informacje o uczest-
nikach projektów i ich macie-
rzystych szkołach. W ramach 
współpracy uczniowie realizują 
zadania, dzięki którym rozwija-
ją umiejętności językowe, arty-
styczne i informatyczne, a także 
poznają elementy kultury, hi-
storii i obyczajów partnerskich 
krajów. 

We wtorek, 12 kwietnia, na 
Dzień Otwarty przybyli ucznio-
wie okolicznych szkół podstawo-
wych. Zostali przywitani przez 
dyrektora Andrzeja Padlew-
skiego, który przedstawił przy-
szłoroczną ofertę szkoły (m.in. 
plan utworzenia klas profilowa-
nych - matematyczna, językowa, 
sportowa), a następnie patrona 
Mikołaja Kopernika w towarzy-
stwie częstujących piernikami 
mieszczek. Podzieleni na grupy 
goście podczas zwiedzania szko-
ły uczestniczyli w zajęciach. Były 
to pokazy i warsztaty fizyczne, 
chemiczne, biologiczne (z degu-
stacją zdrowej żywności), tech-
niczne (origami), inscenizacje 
historyczne (starożytny Rzym, 
Powstanie Warszawskie), zaba-
wy językowe. Następnie udali się 
do sali gimnastycznej na pokazy: 
sprawnościowe, brazylijskiego 
Jiu Jitsu oraz cheerleaderek. 

Patryk Kotkiewicz uzyskał 
tytuł finalisty Wojewódzkiego 
Konkursu z Fizyki i Astrono-
mii. Dodatkowo, Patryk oraz 
Weronika Kołaczyńska zdobyli 
nagrody w Polsko - Ukraińskim 
konkursie fizycznym "Lwiątko". 
Opiekunem uczniów był Rafał 
Rutkowski.

W ramach działań promu-
jących czytanie przyłączyliśmy 
się do ogólnopolskich akcji; 4 
czerwca zorganizowaliśmy lo-
kalną Noc Bibliotek (głośne czy-
tanie fragmentów ulubionych 
książek, rozmowy, zabawy, „lite-
racki” posiłek), a 10 czerwca na 
boisku szkolnym biliśmy rekord 
masowej lektury w ramach ak-

cji „Jak nie czytam, jak czytam”. 
Oba wydarzenia organizowano 
we współpracy z SP w Czerniko-
wie, a drugie – także miejscową 
biblioteką publiczną. 

Sukcesy muzyczne gimnazjali-
stów:

1. I miejsce – Wojewódzki 
Festiwal Pieśni Patriotycznej 
„Tobie Polsko” w Zamku Bierz-
głowskim (Katarzyna Popław-
ska, Ewelina Florczak, Klaudia 
Korzeniewska, Lidia Woźnicz-
ka);

2. IV Regionalny Festiwal 
Piosenki Turystycznej i Ekolo-
gicznej w Kowalewie Pomor-
skim – I m. K. Popławska;

3. Wojewódzki Festiwal Pio-
senki „Świecie Nasz” w Chełm-
ży: I m. K. Popławska, II m. Ze-
spół Wokalny;

4. Ogólnopolski festiwal 
„Piosenki Jacka Cygana i nie tyl-
ko…” w Wąbrzeźnie: I m. Zespół 
Wokalny, I m. K. Popławska;

5. Diecezjalny Festiwal Pieśni 
i Piosenki Religijnej w Kowale-
wie Pomorskim – III m. K. Po-
pławska;

6. Powiatowy Festiwal Pio-
senki „Śpiewajmy Razem” 
w Chełmży: I m. Zespół Wokal-
ny, II m. K. Popławska;

7. Wojewódzki Festiwal 
„Szkolna Scena Piosenki i Po-
ezji” w Toruniu – I m. Zespół 
Wokalny;

8. Wojewódzki Festiwal Pio-
senki w Żninie – Nagroda dla 
Zespołu Wokalnego;

9. Ogólnopolski Konkurs 
Piosenki Ojczyźnianej we Wło-
cławku – wyróżnienie dla Ze-
społu Wokalnego;

10. Wojewódzki Konkurs 
Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej w Kowalewie Pomorskim 
– III m. Zespół Wokalny, wyróż-
nienie K. Popławska;

11. Regionalny Przegląd Chó-
rów Śpiewającej Polski w Byd-
goszczy – Srebrne Pasmo dla 
Chóru Gimnazjum.

Sukcesy sportowe gimnazjali-
stów - UKS „Kopernik”:

30 kwietnia drużyna UKS 
„Kopernik” (Miłosz Jaranowski, 
Maciej Kubik, Kacper Pilewski, 
Daniel Lewandowski, Wiktor 
Bielski, Rikardo Dobrzyński) 
wzięła udział w turnieju piłki 
nożnej o Puchar Rady Rodziców 
Miejskiego Zespołu Szkół w Skę-
pem. Po kilkugodzinnych zma-
ganiach nasi uczniowie dotarli 
do finału, gdzie dopiero po rzu-
tach karnych pokonali przeciw-
ników. Maciej Kubik został naj-
lepszym bramkarzem turnieju. 

W dniu 7 maja odbył się Pu-
char Polski brazylijskiego jiu jit-
su w Koninie. Kamil Malinowski 
zajął III miejsce w kategorii do 
69 kg, Szymon Chojnacki - II 
miejsce w kategorii do 89,5 kg, 
a Kamil Wiśniewski - II miejsce 
w kategorii do 79 kg. 4 czerwca 
na ogólnopolskich zawodach 
brazylijskiego jiu jitsu Open Gi 
w Luboniu brązowe medale zdo-
byli w swoich kategoriach Adam 
Bugdalski, Kamil Malinowski 
i Dariusz Nowak, natomiast 
złoty medal przywiózł Szymon 
Chojnacki.

ZS
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Wspólnie dla społeczności 
lokalnej - razem łatwiej

Każda organizacja ma cele, które, w dużej części, 
realizuje niesamodzielnie. Stowarzyszenie „Ra-
zem łatwiej” i OSP w Makowiskach zwarły siły we 

wspólnej realizacji pomysłów na rzecz mieszkańców.
Członkowie stowarzyszenia „Razem łatwiej”, druhowie 

OSP wraz z sołtysami Kiełpin i Makowisk oraz starostą 
toruńskim zorganizowali miłe spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet. Wyrazem wdzięczności były róże i życzenia.

Uczestnicy kwietniowego rajdu rowerowego zawitali 
także do Makowisk. Po trudach podróży mogli odpocząć 
przy ciepłej kawie (herbacie) oraz domowych wypiekach 
członkiń stowarzyszenia i mieszkanek sołectwa.

Po raz kolejny, tym razem stowarzyszenie wspólnie 
z Ochotniczą Strażą Pożarną, zaprosiliśmy na koncert 
piosenki włoskiej w wykonaniu zespołu La Festa Duo. 
Znane włoskie utwory przeniosły nas do słonecznej Italii. 
Uczestnicy mogli nabyć pamiątkowe serduszka, wykona-
ne przez dzieci pod okiem nauczycieli.

Bardzo serdecznie dziękujemy za zrozumienie, dobre 
serce i ofiarność wszystkim, którzy wspierają nasze ini-
cjatywy. Szczególne podziękowania kierujemy do Starosty 
Toruńskiego i Wójta Gminy Czernikowo.

RŁ

Ostatni poniedziałek kwietnia na 
długo pozostanie w pamięci wie-
lu uczniów szkoły podstawowej 

w Osówce. Tego dnia, pod opieką M. Kwiat-
kowskiej, K. Kowalskiej, A. Strzeleckiej, R. 
Kuziemkowskiej i Z. Stawickiej, wybraliśmy 
się do Skłudzewa na warsztaty plastyczne.

Podróż jak zwykle minęła prędko w we-
sołej atmosferze i już około godziny 10.00 
staliśmy przed pięknym dworkiem w Skłu-
dzewie, gdzie przywitał nas sympatyczny 
właściciel. Pogoda sprzyjała, więc mogliśmy 
pójść do parku, gdzie spróbowaliśmy pysz-
nego chleba z konfiturą z aronii. Następnie 
rysowaliśmy stare drzewa. Po skończeniu 
szkiców udaliśmy się na ucztę przy ognisku, 

zwiedzając przy  okazji cały teren. Po posił-
ku grupa starsza wyklejała witraże na szkle, 
a młodsi malowali na płótnie. Około godzi-
ny 14.00 nasza „plastyczna uczta” dobiegła 
końca. 

26 kwietnia w Szkole Podstawowej im. T. 
Halika w Osówce odbył się Gminny Kon-
kurs Sportowy "Wiewiórka". Rywalizację 
podjęło pięć szkół z terenu Gminy Czer-
nikowo - placówki z Osówki, Czernikowa, 
Steklina, Mazowsza oraz Makowisk. 

Celem przedsięwzięcia było upowszech-
nianie zdrowego stylu życia i różnych form 
współzawodnictwa, stwarzanie możliwości 
rozwoju umiejętności sportowych i zainte-
resowania sportem oraz integracja środo-

wiska. Dzieci rywalizowały m.in. w kozło-
waniu i wyścigach z piłką, skakaniu przez 
skakankę, odbijaniu piłeczki za pomocą 
paletki czy rzutach do celu woreczkiem. 
Dzieci również brały udział w sportowych 
łamigłówkach. 

W czasie przerwy obiadowej komi-
sja szybko podliczyła wszystkie punkty. 
Wszystkim uczestnikom wręczono dyplo-
my i nagrody rzeczowe. Organizatorki kon-
kursu - M. Kwiatkowska, K. Kowalska, A. 
Strzelecka i R. Kuziemkowska - pragną po-
dziękować wszystkim drużynom i ich opie-
kunom za przybycie i wspaniałą zabawę.

RK

Uczniowie szkoły w Osówce 
na sportowo i artystycznie
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Co słychać w SP im K. K. 
Baczyńskiego w Czernikowie?

W czernikowskiej placówce na-
uczania podstawowego jak za-
wsze dzieje się wiele dobrego. 

Przede wszystkim podsumowano pięcio-
letni program edukacyjny, kilkakrotnie 
stawaliśmy „na pudle”, a także zajęliśmy 
III miejsce w województwie w programie 
ratowania zwierzyny drobnej „Myśliwi-
-dzieciom, dzieci-zwierzętom”. To zasłu-
ga dzieci i zaangażowanych nauczycielek 
przyrody E. Lewandowskiej i I. Wycza-
chowskiej, dyrektora, nauczycielek klas 
I-III oraz myśliwych z koła łowieckiego 
„Bażant” (szczególnie J. Kasprowicza, S. 
Sacharuka). Dziękujemy staroście toruń-
skiemu i wójtowi gminy Czernikowo za 
nagrody i pomoc w transporcie na podsu-
mowanie akcji.  

Podczas Święta Szkoły uroczyście za-
kończyliśmy rok obchodów 150-lecia SP 
Czernikowo, kontynuując obchody 95-le-
cia urodzin K.K. Baczyńskiego, organizu-
jąc i podsumowując gminny konkurs pla-
styczny „BACZ na wers” i gminny otwarty 
konkurs literacki „Rzeczy Niepokój”. Klasy 
4-6 stanęły do rywalizacji podczas „Trzech 
minut dla klasy”, przygotowując dziewięć 
fantastycznych występów, z których dwa 
otrzymały nagrodę główną - puchar dy-
rektora. Odbyła się też dziesiąta, jubile-
uszowa edycja konkursu recytatorskiego 
dla uczniów szkół województwa „Znów 
wędrujemy ciepłym krajem”. 

W ostatnich miesiącach odbył się 15. 
Rajd z PTTK, spotkania z okazji Dni 
Żołnierzy Wyklętych, uroczysta zbiór-
ka z emerytowanymi drużynowymi har-
cerstwa, wyjazd rowerowy do grodziska 
w Steklinie-Niedźwiedziu, biwak z ogni-
skiem przy chacie pod namiotami we 
Włęczu, obejście Starorzecza przy Zielonej 
Kępie.

Ostatni sprawdzian klas szóstych wy-
padł nieco lepiej, niż średnia wojewódz-
ka, choć miewaliśmy już wyniki lepsze, 
niż średnia ogólnopolska. Pisaliśmy także 
sprawdziany próbne z klasami trzecimi. 
Dzieci biorą udział w wojewódzkim pro-
gramie edukacji kulturalnej z WOAK, 
w zajęciach plastycznych, muzycznych, 
tanecznych, ludowych, fotograficznych, 
filmowych, teatralnych, literackich. Kla-
sa 2b brała udział w programie plastycz-
nym z Galerią i Ośrodkiem Twórczości 
Plastycznej Dziecka. W ramach nagród 
za udział w akcji „Czyż-nie warto zostać 
Świętym Mikołajem” uczniowie kilku klas 
zwiedzili Muzea w Rypinie i Toruniu oraz 
uczestniczyli w zajęciach dotyczących 
obyczajów wielkopostnych i w festiwalu 
nauki i sztuki w Lipnie. Odbyło się wiele 

wycieczek jedno- i kilkudniowych. Wszy-
scy biorą udział w zajęciach Filharmonii 
Toruńskiej i są uczestnikami koncertów 
Szkoły Muzycznej w Czernikowie. 

Nauczyciele-członkowie „Czyż-nie” 
brali udział w nagraniu razem ze Stowa-
rzyszeniem i Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
obyczajów wielkanocnych związanych 
z ziemią dobrzyńską, współuczestniczyli 
w organizacji koncertów, w przygotowa-
niu projektów z budżetu obywatelskiego. 
Zorganizowali z grantów warsztaty przy-
rodnicze, teatralne, plener malarski, zawo-
dy sportowe. Dyrektor Dariusz Chrobak 
za działania związane z promocją szkoły, 
gminy, powiatu otrzymał odznakę za za-
sługi dla powiatu toruńskiego. 

Dzieci uczestniczą z powodzeniem 
w konkursach recytatorskich (nagrody 
w „Dobrze Ziemio”), w I. Woj. Konkur-
sie Krasomówczym (II miejsce O. Praco-
wity), plastycznych, racjonalizatorskich 
(nagroda ogólnopolska W. Mąkólskiego), 
regionalnych (I m-ce Kingi Iwaniuk) czy 
historycznych (II m-ce K. Iwaniuk). Mło-
de futbolistki awansowały do Woj. Finału 
Orlika, a nasze drużyny stawały na po-
dium powiatowych zawodów w trójboju, 
minikoszykówce i minisiatkówce. Wiel-
kim sukcesem w szachach może pochwalić 
się Kornelia Sivickis. Teatr zdobył wyróż-
nienie w międzywojewódzkim konkur-
sie inscenizacji teatralnych w Bydgoszczy 
„Antonówka”. Drużyna SP Czernikowo 
zdobyła I miejsce w międzyszkolnym kon-
kursie z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. 
W Odysei Umysłu jedna z drużyn w fina-

le zdobyła 5. i 14. miejsce w Polsce. Chór 
PIKOLO zdobył Srebrne Pasmo w Prze-
glądzie Chórów Regionu Bydgoszcz Aka-
demii Chóralnej Śpiewająca Polska 2016. 
Amelia Rumińska wyśpiewała wyróżnie-
nie w XV. Festiwalu Piosenki Krajów Unii 
Europejskiej w Radzyniu Chełmińskim. 
Natalia Maćkiewicz odnosi olbrzymie 
sukcesy w kickboxingu - w tym roku zdo-
była Puchar Europy, Puchar Polski oraz 
Mistrzostwo Polski Kadetów Młodszych. 
Natalia otrzymała również sportowe wy-
różnienie Starosty Toruńskiego.

Klasy 0-3 z sukcesami brały udział 
w Gminnym Konkursie Języka Angielskie-
go w Mazowszu, w Finale Regionalnego 
Konkursu Języka Angielskiego dla Naj-
młodszych „The Champions”, w Powiato-
wym Konkursie „Mieszkam w ciekawym 
miejscu”, w konkursach: „Wiewiórka”, 
„Kartka świąteczna z materiałów ekolo-
gicznych”, „Kompostujesz – Zyskujesz”, 
„100-lecie straży w Czernikowie”, „Gdy 
dorosnę będę oddawał krew”, Uczniowie 
mieli możliwość uczestniczenia w warsz-
tatach graficznych „Międzynarodowe 
Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – To-
ruń 2016”. Uczniowie klas I-III i oddzia-
łów przedszkolnych zaprezentowali  swoje 
umiejętności wokalne, taneczne, recyta-
torskie na Dzień Matki. 

W czernikowskiej szkole dużo się dzie-
je, jest twórcza atmosfera pracy sprzyjająca 
rozwojowi każdego ucznia. Więcej infor-
macji na www.spczernikowo.pl.

DCh



13 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

Wieści ze SP w Steklinie
Wiadomo nie od dziś, że popular-

ność środków masowego przeka-
zu oraz dostęp do nowoczesnych 

technologii nie sprzyja właściwemu rozwo-
jowi dzieci i młodzieży. Łączenie nauki czy 
pracy z przyjemnością podnosi wydajność, 
pozytywnie wpływa na efekt końcowy i jego 
trwałość. Czytanie książek rozwija wyobraź-
nię, bogaci język, uczy abstrakcyjnego my-
ślenia, stymuluje rozwój. Przez cały rok 
realizowaliśmy projekt, który miał służyć 
podniesieniu poziomu czytelnictwa w naszej 
szkole. Kolejne zadania wykonywane były 
w kwietniu i w maju. Z okazji Światowego 
Dnia Książki i Praw Autorskich zorganizo-
waliśmy apel poświęconego czytelnictwu. 
Uczniowie klas IV-VI wystawili insceni-
zację przedstawiającą wartości i znaczenie 
książki w życiu każdego człowieka. Aktyw 
biblioteczny zapoznał społeczność szkolną 
z najciekawszymi powieściami, które warto 
przeczytać. 

Maj to przede wszystkim Tydzień Biblio-
tek. Tegoroczne hasło brzmiało: Biblioteka 
inspiruje. Skorzystaliśmy z zaproszenia dy-
rekcji Gminnej Biblioteki Publicznej w Czer-
nikowie i uczestniczyliśmy w autorskim spo-
tkaniu z pisarzem Marcinem Pałaszem, które 
zostało opisane w osobnym artykule.

Wyrabianie w dzieciach nawyku regular-
nego czytania oraz nadania książce odpo-
wiedniego znaczenia ma szansę powodzenia 
tylko przy pomocy opiekunów. Na podsu-
mowanie całorocznych działań, w maju, za-
prosiliśmy rodziców z całej szkoły. Ucznio-
wie wystawili sztukę Sąd nad książką, a pani 
bibliotekarka, Monika Kozłowska, przedsta-
wiła znaczenie czytelnictwa. Zachęciła do 
wspólnego czytania w domu, gdyż wzmacnia 
to więzy rodzinne i dostarcza właściwych 
wzorców. 10 czerwca natomiast włączyliśmy 
się w ogólnopolską akcję Jak nie czytam, jak 
czytam, która ma za zadanie promować czy-
telnictwo i biblioteki. 

Dnia 17 maja odbył się Pierwszy Gmin-
ny Konkurs Piosenki Angielskiej. W kon-

kursie brali udział uczniowie z klas IV-VI 
z naszej szkoły oraz ze Szkół Podstawowych 
w Czernikowie i w Mazowszu. Wokaliści byli 
wspaniale przygotowani, prezentując bardzo 
wysoki poziom. Cieszymy się, że mogliśmy 
gościć w progach naszej szkoły tak wielu 
młodych artystów. Ocenie jury podlegały: 
muzykalność, walory głosowe, dykcja, ruch 
sceniczny oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Laureaci konkursu:
I miejsce – Aleksandra Ziętarska, SP 

w Steklinie 
II miejsce – Zespół Wokalny, SP w Czer-

nikowie
III miejsce – Kornelia Szwajkowska, SP 

w Mazowszu
Samorząd Uczniowski w marcu, rozpo-

czął zbiórkę pieniędzy na leczenie Lenki 
Głowackiej. Sprzedawaliśmy maskotki, cia-
sto, słodycze. 17 kwietnia przeprowadziliśmy 
również zbiórkę pieniędzy wśród mieszkań-
ców Steklina i części Walentowa. W sumie 

zebraliśmy 1667 zł. Wszystkim ofiarodaw-
com serdecznie dziękujemy!

17 marca dwunastu uczniów klas IV-VI 
reprezentowało szkołę w konkursie „Kangur 
Matematyczny”. Najwyższą notę w kategorii 
„Maluch” uzyskała Agata Cichorska oraz 
Bartosz Przewięźlikowski, natomiast w kate-
gorii „Beniamin”- Wiktoria Strzałkowska. 7 
czerwca po raz kolejny w naszej szkole odbył 
się Gminny Konkursu Matematyczny. Udział 
wzięły sześcioosobowe drużyny z klas IV-VI 
ze wszystkich szkół z terenu gminy. Druży-
na ze Steklina zajęła II miejsce w klasyfikacji 
końcowej, natomiast Wiktoria Strzałkowska 
uzyskała indywidualnie II miejsce w kat. klas 
V. Ponadto, Weronika Luberadzka zwycięży-
ła w XVI edycji Gminnego Konkursu „Mała 
Ojczyzna” (Wiktoria Traczykowska zdobyła 
wyróżnienie), natomiast Wiktoria Traczy-
kowska, Wiktoria Strzałkowska, Hubert Bo-
rowicz i Rafał Gizela zajęli pierwsze miejsce 
w Gminnym Konkursie BRD.

MP/AS/MT

Czasy, gdy na płycie czer-
nikowskiego boiska trze-
ba było rozwijać węże, by 

trawa pozostała zielona, dawno 
minęły. Dziś stadion nawadnia-
ny jest dzięki zamontowanemu 
pod nawierzchnią systemowi 
rozprowadzania wody. Nieste-
ty nie wszyscy potrafią docenić 
technologiczne dobrodziejstwa, 
wobec czego stadionowe zrasza-
cze są notorycznie niszczone.

Zraszacze w momencie uak-
tywniania się zostają ciśnieniem 
wody wysunięte ponad po-
wierzchnię boiska. Wówczas sta-
ją się obiektem zainteresowania 
i, prawdopodobnie, narzędziem 

zabawy. Być może sprawcy nie 
zdają sobie sprawy z tego, że ich 
rozrywka w rzeczywistości jest 
aktem wandalizmu, który nie 
jest jednorazowy.

Apelujemy o poszanowanie 
własności, która jest tak napraw-
dę naszym dobrem wspólnym. 
Stadion służy wielu inicjatywom 
– od meczów Victorii Czerniko-
wo po zawody strażackie – i w in-
teresie nas wszystkich powinna 
leżeć jego jakość. Wierzymy, że 
sprawcy zdadzą sobie sprawę ze 
szkody, jaką czynią, i powstrzy-
mają się do podobnych zacho-
wań w przyszłości.

PP

Wandalizm na stadionie
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W nieco innej formule obchodzili-
śmy w tym roku rocznicę zbrodni 
katyńskiej. Zamysłem organiza-

torów było spotkanie poświęcone głównie 
wspomnieniom członków rodzin zamordo-
wanych oficerów. Goście nie zawiedli - jak 
co roku przyjęli zaproszenie i 21 kwietnia 
przybyli do Mazowsza, podobnie jak Wójt 
Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński. 
Po krótkim montażu słowno - muzycznym 
w wykonaniu uczniów obejrzeliśmy prezen-
tację związaną z uroczystościami katyńskimi 
w minionych latach. Uczniowie zadawali 
gościom pytania; w odpowiedzi słuchali nie-
zwykle ciekawych i wzruszających historii. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym w przygotowanie spotkania.

Święto Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja 
- tym tematom poświęcona była uroczystość 
szkolna zorganizowana w pierwszych dniach 
maja. Piosenki, wiersze, historyczne projek-
cje, wreszcie sama obecność króla Stanisława 
Augusta – wszystko to złożyło się na nie-
tuzinkową i ciekawą lekcję historii. Na wi-
downi gościliśmy wizytatorów z delegatury 
Kuratorium Oświaty, Dorotę Ramę i Jolantę 
Gruchlik.

26 kwietnia uczennice Julia Matyjasik, 
Wiktoria Wierzchowska i Natalia Urbańska 
wzięły udział w konkursie "Mikołaj Koper-
nik-człowiek renesansu", zorganizowanym 
przez ZS w Czernikowie. W rywalizacji 
sześciu drużyn ze szkół gminy Czernikowo 
i Obrowo, nasza zajęła III miejsce. Decydo-
wały punkty z testu wiedzy o życiu i dokona-
niach Kopernika oraz za prezentację scenki 
teatralnej. W Szkole Podstawowej w Czer-
nikowie odbył się X. Konkurs Recytatorski 
Poezji Twórców Regionu "Dobrze, ziemio...". 
Nas reprezentowały Julia Matyjasik (nagroda 
KPCEN, nagroda jury młodzieżowego oraz 
wyróznienie), Kornelia Szwajkowska (I m-ce 
i wyr.) i Natalia Luberacka (nagroda i wyr.).

W tegorocznej edycji Gminnego Kon-

kursu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, 
który tradycyjnie odbył się w Szkole Podsta-
wowej w Steklinie, reprezentowała nas grupa 
uczniów z klasy piątej: Julia Sulecka, Oliwia 
Będlin, Patryk Tejza i Bartosz Wróblewski. 
Sprawdzian wiedzy i umiejętności dotyczył 
znajomości przepisów ruchu drogowego, 
udzielania pierwszej pomocy, jazdy na rowe-
rze po przygotowanym torze. Nasza drużyna 
zakończyła zmagania na drugim miejscu.

Maja Urbańska zajęła II miejsce 
w VIII. Ciechocińskim Przeglądzie Piosen-
ki dla Dzieci, który tradycyjnie odbywa się 
w świetlicy w Miliszewach. W kolejnej edycji 
Gminnego Konkursu "Moja Mała Ojczyzna 
- Toruń, historia i legendy", zorganizowa-
nego przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Czernikowie, naszą szkołę reprezentowały 
N. Luberacka, O. Będlin i J. Sulecka. Nata-
lia wywalczyła III miejsce. Po raz pierwszy 
wzięliśmy udział w Wojewódzkim Konkur-
sie Krasomówczym "Z Oskarem Kolbergiem 
przez Polskę", do którego zaprosiła nas SP 
im. Oskara Kolberga w Ciechocinie. Adam 
Grabowski i Kornelia Szwajkowska przygo-
towali się do zadania "Opowiedz nam bajkę 
Oskara Kolberga" w grupie wiekowej klas III 
- IV. Z nagrodą i III miejscem wróciła Kor-
nelia.

W Szkole Podstawowej w Steklinie odbył 
się I Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej 
"Around the Music 2016". Mazowsze repre-
zentowały uczennice: Dominika Dąbrowska 
(wyśpiewała IV miejsce), Kornelia Szwaj-
kowska (III) oraz Alicja Sulecka (V). Korne-
lia wzięła także udział w konkursie Agencji 
Telewizyjno - Estradową TV Media "Wygraj 
Szansę". Zwycięstwo w eliminacjach gmin-
nych otworzyło Kornelii drogę do sukcesu, 
jakim był występ w koncercie finałowym, 
który odbył się 25 maja w Auli UMK w To-
runiu, z udziałem utalentowanych wokalnie 
dzieci z naszego województwa. Kornelii to-
warzyszyli uczniowie z naszej szkoły, którzy 

gorąco oklaskiwali jej występ. Gratulujemy!
31 maja w Przedszkolu Publicznym 

w Czernikowie odbył się, już po raz ósmy, 
konkurs recytatorski "Mały Artysta". W  opi-
sanym w osobnym tekście przedsięwzięciu 
nasz oddział przedszkolny reprezentowały 
Klaudia Kiełpińska (I miejsce), Nikola Do-
łęgowska (II miejsce) i Marta Urbańska. 
W dniu 2 czerwca w Czernikowie odbył się 
Finał Konkursu „The Champions”, organizo-
wanego pod Patronatem Kuratorium Oświa-
ty w Bydgoszczy. Naszą szkołę reprezentował 
Daniel Bogusz, który okazał się bezkonku-
rencyjny i zwyciężył. Gratulacje i podzię-
kowania należą się również wszystkim na-
uczycielom przygotowującym uczniów do 
udziału w konkursach. 

W dniu 24 maja w mazowieckiej szkole 
odbył się Gminny Konkurs Języka Angiel-
skiego „2016 Mazowsze English Language 
Competition”. Uczestnicy zmagali się z te-
stem pisemnym o charakterze gramatycznym 
z elementami słownictwa. Wykazać musieli 
się także umiejętnością pisania i poprawia-
nia błędów. SP Mazowsze wygrała gminne 
zmagania po raz czwarty z rzędu. Przywile-
jem mistrza jest organizować kolejną edycję, 
więc następny konkurs odbędzie się także 
w Mazowszu. Konkurs wsparło wiele in-
stytucji i osoby prywatne: Ambasada USA, 
Urząd Gminy Czernikowo, Czernikowskie 
Stowarzyszenie „Czyż-Nie”, WSHU Czerni-
kowo, Rada Rodziców przy SP Mazowsze, 
UKS Comets Mazowsze, Pearson Polska, 
Sklep ABC w Mazowszu oraz rodzina Moss 
z Teksasu/USA, która nadesłała wiele amery-
kańskich gadżetów dla uczestników.

Z życia Szkoły Podstawowej 
w Mazowszu
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25 maja odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Matki. Na ten 
dzień dzieci z oddziału przed-
szkolnego i uczniowie z klas 
I-III przygotowali montaż słow-

no - muzyczny oraz wręczyli 
Mamom samodzielnie wykona-
ne laurki i upominki. Wspólne 
grillowanie smacznych kiełbasek 
pod czujnym okiem Tatusiów 

zakończyło spotkanie.
W dniach 25 - 29 maja gru-

pa uczniów wyjechała do Dar-
łówka w ramach tzw. "Zielonej 
Szkoły". Wypoczynek połączony 
z zajęciami, głównie sportowymi 
i rekreacyjnymi, to bardzo dobry 
pomysł na aktywne spędzanie 
czasu. Dla niektórych to także 
sprawdzian z samodzielności. 
Można było zażywać morskiej 
kąpieli, grzebać do woli w pia-
sku, rywalizować w piłce plażo-
wej. Codzienne spacery posze-
rzyły wiedzę wycieczkowiczów 
na temat pracy na morzu i zagro-
żeń czyhających na nieuważnych 
turystów. 

1 czerwca czterdziestu ośmiu 
uczniów wyruszyło szlakiem 
piastowskim do Biskupina. 
Współorganizatorem wycieczki 

było Biuro Podróży Star Tours 
w Toruniu. Pierwszy przystanek 
to Wenecja - tam wycieczkowi-
cze zwiedzili ruiny zamku Krwa-
wego Diabła Weneckiego oraz 
Muzeum Kolejki Wąskotorowej. 
Ze stacji kolejowej wszyscy po-
jechali kolejką do Biskupina. 
Później, autokarami, przejechali 
do Gąsawy, do Karczmy Pra-
słowiańskiej. Po posiłku mali 
turyści wrócili do Biskupina; 
zwiedzili osadę biskupińską, 
uczestniczyli w warsztatach "Jak 
zbudowano Biskupin?". Niezwy-
kle miłym akcentem wycieczki 
był rejs statkiem "Diabeł We-
necki" po Jeziorze Biskupińskim 
przy pięknej, słonecznej pogo-
dzie.

MC

Wiosenny okres obfitował w wiele 
wydarzeń w „Słoneczku” - niektóre 
wynikały z planu pracy, a niektó-

re przyniosło samo życie. Tak było w przy-
padku udziału w akcji charytatywnej ,,Dla 
Lenki”, w którą wspólnie zaangażowały się 
dzieci, rodzice oraz pracownicy przedszko-
la. Dzięki pomysłom w postaci ,,Słonecznej 
kawiarenki” z domowymi ciastami oraz kra-
mowi z kolorowymi doniczkami udało się 
zebrać znaczną kwotę 2634,00 zł oraz 10,10 
euro. Jednak korzyści z tej akcji są o wiele 
większe, niematerialne. Udało nam się zin-
tegrować całą przedszkolną społeczność do 
wspólnego działania, natomiast przedszko-
laki nauczyły się dostrzegać, że wokół nas są 
ci, którzy potrzebują wsparcia oraz pomocy.

5 maja dzieci z grupą rodziców uczestni-
czyły w wycieczce do Gospodarstwa Agrotu-
rystycznego BabaLuda. Wycieczki to jedna 

z ciekawszych form prowadzenia zajęć wy-
chowawczo-dydaktycznych w przedszkolu 
- służą bezpośredniemu poznaniu rzeczy-
wistości i pozwalają obserwować rzeczy, 
zjawiska, procesy i sytuacje w „naturalnych 
warunkach i naturalnym ich przebiegu”. Pod-
czas wyjazdu dzieci uczestniczyły w warszta-
tach ,,Tradycja w mleku zamknięta”, miały 
także okazję do bezpośredniego obcowania 
ze zwierzętami, uczestniczyły w ich karmie-
niu. W Dzień Dziecka przedszkolaki spo-
tkały się z wesołym klaunem, który m.in. 
przygotował dla nich pokaz gigantycznych 
baniek mydlanych. 

Okazją do wspólnego, słonecznego i ro-
dzinnego spotkania był tradycyjnie organi-
zowany piknik, tym razem pod hasłem ,,Bar-
wy lata dla mamy i taty”, który odbył się 4 
czerwca w urokliwym miejscu w wiacie koło 
stawów w Czernikowie. Był czas na wierszy-

ki i piosenki oraz kwiatki dla rodziców, ale 
przede wszystkim na wspólne biesiadowanie 
oraz wesołą zabawę. Piękne słońce, wirują-
ce gigantyczne bańki, zabawne konkursy 
oraz tańce i pląsy prowadzone przez grupę 
animacyjną PRESTO sprawiły, że uśmiech 
gościł na twarzach małych i dużych. Swoją 
obecnością zaszczycili społeczność przed-
szkolną także zaproszeni goście w osobach 
wójta Zdzisława Gawrońskiego z małżonką, 
sołtysa Czernikowa Stanisława Kamińskie-
go, dyrektora Ryszarda Ałtyna, dyrektora 
Grzegorza Kozłowskiego oraz Marii Jolanty 
Wyborskiej. 

Więcej o nas i naszym przedszkolu na 
naszej stronie internetowej www.sloneczko-
-przedszkole.com oraz na facebooku. 

IL

Przedszkolaki ze Słoneczka lubią 
się bawić, ale pamiętają  też o innych
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Ostatnie miesiące roku szkolnego 
w Przedszkolu Publicznym w Czer-
nikowie należały do spokojnych. 

Odetchnęliśmy od uroczystości i mogliśmy 
skupić się na pracy dydaktyczno – wycho-
wawczej. Nadal uczęszczaliśmy na „Bajkowe 
poranki” do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Czernikowie. W kwietniu włączyliśmy się 
w akcję pomocy chorej Lence Głowackiej. 
Przeprowadziliśmy loterię fantową, sprze-
dawaliśmy własnoręcznie zrobione kwiaty 
oraz serduszka. W ramach muzycznego ty-
godnia odwiedzili nas goście. Piotr Wieczyń-
ski przedstawił dzieciom instrumenty, takie 
jak saksofon, tuba, akordeon, trąbka oraz 
keyboard, natomiast nauczyciele ze Szkoły 
Muzycznej w Czernikowie zaprezentowali 
skrzypce, wiolonczelę oraz inne instrumenty 
smyczkowe. 

Piękny miesiąc maj przyniósł uroczyste 
Dni Mamy i Taty. Rodzice Starszaków zebra-
li się w Przedszkolu 24 maja, rodzice Malu-
chów - dzień później. Dzieci zaprezentowały 
wiersze, piosenki oraz tańce. Następnie wrę-
czyły podarunki i wszyscy wspólnie usiedli-
śmy do poczęstunku. 

Tydzień później - 31 maja - odbyła się 
ósma edycja organizowanego przez na-
sze przedszkole Konkursu Recytatorskiego 
„Mały artysta”. W tym roku tematem prze-
wodnim były wartości w literaturze. Tłum-
nie zebrani goście zasiedli na widowni w sali 
Centrum Integracji Kulturalnej, nerwowo 
wyczekując występu swoich podopiecznych. 
Poziom był niesamowicie wysoki, co z pew-
nością sprawiło trudności komisji ocenia-
jącej. W grupie młodszej pierwsze miejsce 
zajęła Maja Blonkowska, drugie - Antonina 

Pujer, a trzecie Aleksandra Lipińska. W gru-
pie starszej pierwsze miejsce zajęły ex-aequo 
Julia Kocińska oraz Klaudia Kiełpińska, dru-
gie - Zuzanna Młodziejewska ex-aequo z Ni-
kolą Dołęgowską, a trzecie - Zuzanna Gór-
ska. Wszystkim laureatom oraz uczestnikom 
serdecznie gratulujemy. 

Z okazji Dnia Dziecka 7 czerwca wyje-
chaliśmy do Plenerowego Centrum Rozryw-
ki. Czekały na nas trampoliny, dmuchańce, 
przejażdżka kucykiem, pływanie statkiem, 
mini zoo, ognisko z kiełbaskami i ogromny 
plac zabaw. Dzieci wyhasały się za wszystkie 
czasy, czego dowodem były ich momentalne 
zaśnięcia ze zmęczenia w drodze powrotnej. 
Wszyscy czekamy na wakacje, aby odpocząć 
po bardzo intensywnym roku i zebrać siły na 
kolejny rok szkolny.

JW

Świątecznie i konkursowo 
w Przedszkolu Publicznym

W przyszłym sezonie w najniższej 
klasie rozgrywkowej naszą gminę 
reprezentować będą piłkarze tyl-

ko jednej drużyny, wobec czego z kalenda-
rza znikną lokalne derby. Nie jest to jednak 
powód do zmartwień, bowiem stało się tak 
w rezultacie awansu, jaki, po zdobyciu mi-

strzostwa B-klasy, wywalczyła Victoria Czer-
nikowo.

Piłkarze Victorii rozgrywki wygrali 
w cuglach, ponosząc tylko jedna porażkę 
w momencie, w którym zapewnione mieli 
już mistrzostwo i awans. Najlepszym strzel-
cem drużyny był Łukasz Skowroński (20 

bramek). Na uwagę zasługuje także dorobek 
Sebastiana Paradowskiego (17 bramek). Tre-
nerem zespołu jest Dawid Affelt.

Drugi zespół z terenu naszej gminy, LZS 
Steklin, zakończył rozgrywki na dziewiątym 
miejscu.

PP

Historyczny awans Victorii do A-klasy

M-ce Nazwa drużyny M Pkt. Z R P Bramki
1. LZS Victoria Czernikowo 22 61 20 1 1 93-13
2. Zamek Zamek Bierzgłowski 22 53 17 2 3 76-27
3. Ogniwo Zegartowice 22 52 16 4 2 70-27
4. Błękitni Podwiesk 22 44 14 2 6 66-25
5. Orzeł Głogowo 22 41 13 2 7 58-35
6. Sparta Łubianka 22 29 9 2 11 56-84
7. Wisła-Hacom Pędzewo 22 28 8 4 10 45-51
8. Start Toruń 22 23 6 5 11 47-53
9. LZS Steklin 22 20 6 2 14 32-71

10. Opatrunki Toruń 22 13 4 1 17 34-87
11. Tartak Klamry 22 10 2 4 16 29-79
12. Sokół Grzywna 22 7 2 1 19 17-71
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Wiosenne atrakcje w Makowiskach
Jednym w ważniejszych zadań 

wychowawczych Szkoły Pod-
stawowej w Makowiskach 

jest kształtowanie w uczniach 
odpowiedniej postawy społecz-
nej oraz zachęcanie do prze-
strzegania przez nich obowiązu-
jących zasad i norm. W kwietniu 
uczniowie obejrzeli spektakl 
teatralny pt. „O jeden krok za 
daleko” w wykonaniu grupy te-
atralnej Teatru Kurtyna. Bardzo 
istotnym elementem spektaklu 
było uwrażliwienie na koniecz-
ność dokonywania właściwych 
wyborów oraz zachowanie dy-
stansu wobec ryzykownych po-
stępowań. 

Społeczność z Makowisk 
zawsze bardzo chętnie włącza 
się w akcje charytatywne. Nie 
inaczej było podczas kwietnio-
wej kwesty, zorganizowanej dla 
chorej Lenki Głowackiej. Przed 
kościołem, po niedzielnej mszy, 
wolontariusze ze SP w Mako-
wiskach oraz z Zespołu Szkół 
w Czernikowie zbierali datki do 
puszek. Zebrano łącznie 1823,66 
zł. Wszystkim, którzy aktywnie 
włączyli się w pomoc dla Lenki, 
serdecznie dziękujemy!

W dniach 15-16 kwiet-
nia ośmioro naszych uczniów 
uczestniczyło w warsztatach 
teatralnych, zorganizowanych 
przez SP w Czernikowie. Uczest-
nicy wzięli udział w spotkaniu 

z aktorką Teatru W. Horzycy 
w Toruniu, która zdradziła taj-
niki pracy aktorskiej. Poprzez 
ciekawe ćwiczenia i zadania za-
chęcała do wyrażania własnej 
ekspresji i przełamywania barier 
nieśmiałości. Organizatorki za-
dbały o to, aby podczas warszta-
tów nie było czasu na nudę. 

Kwiecień sprzyjał uczniow-
skim wyjazdom edukacyjnym 
i rekreacyjnym. Dbając o eduka-
cję czytelniczą, w ramach „Świa-
towego Dnia Książki”, umożli-
wiliśmy naszym najmłodszym 
uczniom wyjazd od Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Czer-
nikowie. Mając na uwadze nie 
tylko ducha naszych wychowan-
ków, lecz także i ciało, przedsta-
wiciele z klas I-III wzięli udział 
w konkursie sportowym „Wie-
wiórka”, który w tym roku odbył 

się w Osówce. Wiosną dzieci 
uczestniczyły także w wyjazdach 
do Cinema City w Toruniu.

Kwiecień był dla nas także 
okazją do ciepłych wspomnień 
i refleksji, minęła bowiem pierw-
sza rocznica śmierci naszej kole-
żanki, Gosi Rutkowskiej, którą 
cały czas mamy w sercu i w pa-
mięci. W kościele w Makowi-
skach odprawiona została Msza 
Święta, którą sprawował ksiądz 
Andrzej Minko. We wspólnej 
modlitwie uczestniczyli ucznio-
wie, rodzice oraz przyjaciele.

Na początku maja uczniowie 
klasy III przedstawili montaż 
słowno-muzyczny, który nawią-
zywał do ważnych majowych 
rocznic i świąt. Patriotycznym 
wierszem i nastrojową piosenką 
udało się przybliżyć zebranym 
istotne dla Polski wydarzenia 

oraz wprowadzić w atmosferę 
zadumy. Ponadto, w maju dzieci 
z klas 0-III uroczystymi spotka-
niami w klasach uczciły Dzień 
Matki. 

Dniem szczególnie miłym dla 
wszystkich dzieci jest oczywi-
ście Dzień Dziecka. W tym roku 
święto to obchodzono aktyw-
nie. Najpierw odbyły się zawody 
sportowe, następnie zorganizo-
wano ognisko z kiełbaskami, a na 
koniec zjedliśmy smaczne lody. 
Zwycięzcy poszczególnych kon-
kurencji otrzymali pamiątko-
we dyplomy, medale i statuetki. 
Serdecznie dziękujemy Radzie 
Rodziców oraz OSP z Makowisk 
za wsparcie finansowe i organi-
zacyjne podczas tegorocznego 
Dnia Dziecka. 

HG/AL

Piotr Kalinowski z tenisową Grand Prix Osówka 

Lp Imię i Nazwisko I II III IV V VI Suma
(-1 turniej)

1. Piotr Kalinowski 57 44 60 60 57 48 282
2. Michał Sumiński - 60 57 52 52 52 273
3. Rafał Zgliński - 52 46 54 60 60 272
4. Mateusz Bytner 60 54 54 50 50 50 268
5. Marek Rojek - 57 50 43 54 57 261
6. Wiesław Pierzgalski 54 42 37 44 48 54 242
7. Michał Opaczyk 50 - 44 48 46 44 232
8. Kazimierz Kłosiński 52 48 42 46 - 43 231

W dniu 24 kwietnia 2016 
r. w sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawo-

wej w Osówce odbył się szósty, 
ostatni  turniej z cyklu Grand 
Prix Osówka w tenisie stołowym 
w sezonie 2015/2016.

Poniżej przedstawiamy czo-
łówkę klasyfikacji końcowej cy-
klu.
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Komety z tarczą z Osielska

Już po raz jedenasty amatorzy gminnych 
rozgrywek karcianych przystąpili do wy-
łonienia lokalnego czempiona w makao 

tradycyjnym, po raz szósty dokonując tego 
w wariancie „pełnego stołu”. Z uwagi na 
niekorzystny dla wielu termin rozgrywania 
zawodów, nie było potrzeby rozgrywania po-
jedynków eliminacyjnych.

W rundzie finałowej rozegrano osiem 
partii, ale nie było nagłych zwrotów akcji – 
podczas gdy niemal wszyscy gracze punkto-
wali z dużą rozpiętością, pięciokrotny mistrz 
gminy Przemysław Pujer konsekwentnie wy-
pracowywał przewagę nad rywalami i koń-
cowy sukces zapewnił sobie właściwie na 
dwie partie przed końcem rundy.

Zacięta rywalizacja toczyła się o pozosta-
łe miejsca na podium. Ostatecznie w walce 
o srebro Zbigniew Ziółkowski pokonał po 
dogrywce Adriana Szalkowskiego. Czwarte 
miejsce zajął Krzysztof Seweryn. 

Podziękowania za ufundowanie trofeów 
sportowych należą się Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych pod 
przewodnictwem Wójta Gminy Czernikowo 
Zdzisława Gawrońskiego. 

PP

VI Mistrzostwa Gminy Czernikowo w Makao 
Tradycyjnym – kolejny tytuł Pujera

Baseballiści z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Comets Mazowsze uda-
nie zainaugurowali sezon baseballowy 

2016. W wyłaniającym najlepsza drużynę 
województwa dwumeczu, rozegranym 5 
czerwca w Osielsku, zawodnicy z naszej gmi-
ny pewnie pokonali tamtejsze Dęby 21:11 
oraz 15:4. Warto podkreślić, że siedmiu spo-
śród trzynastu uczestników wyjazdu stano-
wiły dziewczęta, które w drugim meczu grały 
na newralgicznych pozycjach wewnątrz pola 
przez cały mecz, a Julia Baranowska udanie 
zaliczyła swój debiut na górce miotacza. 

Tym samym Komety wywalczyły awans 
do kolejnego szczebla rozgrywek tj. Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików, za-
planowanych na koniec czerwca. 

Zawodnikom w wyjeździe towarzyszyła 
grupa rodziców, która przy okazji rozegrała 
towarzyskie spotkanie z rodzicami z Osiel-
ska. Zanotowano umowny remis, co skłania 
drużyny do kolejnego spotkania, tym razem 
na boisku w Mazowszu.

Baseballiści z Mazowsza do momen-
tu wyjścia na boisko, zdążyli rozegrać już 
8 meczów pomiędzy sobą, podzieleni na 
dwie umowne drużyny. Było to możli-
we dzięki uprzejmości Dyrektora Zespołu 
Szkół w Czernikowie Andrzeja Padlewskie-
go i umożliwienia regularnego korzystania 
z hali sportowej, za co bardzo dziękujemy.

W najbliższym czasie mazowieckie 
Komety czeka wiele meczów o charakte-
rze lokalnym w postaci meczów między 
sobą, a drużynę dziewcząt - szereg spotkań 
z softballistkami z Kutna w końcu sierp-

nia i pierwszej dekadzie września. Będą to 
pierwsze samodzielne mecze dziewcząt, 
pierwsze w softballu - grze rozgrywanej na 
mniejszym boisku, większą piłką oraz lżejszą 
i grubszą pałką. 

Zapraszamy wszystkie chętne dziewczyny 
do trenowania z nami. Szczególne zapro-
szenie kierujemy do dziewcząt urodzo-

nych w latach 2003 - 2005

Skład UKS Comets na Mistrzostwach 
Województwa w Osielsku: Baranowska Ju-
lia, Buczkowska Agata, Grąbczewski Hu-
bert, Jankowska Klaudia, Kańczewski Igor, 
Michałkiewicz Milena, Młotkowski Kacper, 
Stawicka Lidia, Szczepaniak Szymon, Szwaj-
kowska Kornelia, Szulc Bartłomiej, Zapo-
rowicz Marcin, Woźniak Martyna, Szwaj-
kowski Robert (trener), Gutmański Bartosz 
(asystent trenera).

RS
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W dniu 3 kwietnia 2016 r. w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej im. T. Halika w Osówce odbył 

się XVIII Turniej Gry Deblowej w Tenisa 
Stołowego o puchar Wójta Gminy Czerni-

kowo. W zawodach, rozgrywanych w trzech 
kategoriach, wzięło udział 32 zawodników 
i zawodniczek. Końcowe wyniki przedsta-
wiają się następująco:

Kategoria kobiet:
1. Chylicka Danuta (Steklinek), Kozłow-

ska Karolina (Czernikowo),
2. Opaczyk Weronika (Łazy), Bytner 

Aleksandra (Dąbrówka),

Kategoria mężczyzn:
1. Kalinowski Piotr (Witowąż), Sumiński 

Michał (Czernikowo),
2. Bytner Zbigniew (Dąbrówka), Bytner 

Mateusz (Dąbrówka),
3. Opaczyk Michał (Łazy), Pierzgalski 

Wiesław (Mazowsze),

Kategoria mikst:
1. Chylicka Danuta (Steklinek), Kali-

nowski Piotr (Witowąż),
2.  Bytner Aleksandra (Dąbrówka), Byt-

ner Mateusz (Dąbrówka),
3.  Opaczyk Weronika (Łazy), Opaczyk 

Michał (Czernikowo).

Organizatorami turnieju byli nauczycie-
le w-f i członkowie UKS ,,Piątki” (Zuzanna 
Stawicka i Ryszard Ałtyn). Nagrody ufun-
dował Wójt Zdzisław Gawroński.

RA, PP

Turniej gry deblowej – dublet 
Chylickiej i Kalinowskiego

Świetlica wiejska w Czernikowie była 
19 marca areną drużynowych rozgry-
wek tenisa stołowego, w których rywa-

lizowali radni i pracownicy samorządowi. 
Oprócz gospodarzy, w zmaganiach uczest-
niczyły reprezentacje Urzędu Gminy Lipno, 
Urzędu Gminy Kikół oraz Starostwa Powia-

towego w Toruniu. 
Sobotni turniej to pierwsza tego typu 

inicjatywa w regionie. Uprawnieni do repre-
zentowania jednostek byli burmistrzowie, 
wójtowie, starostowie ze swymi zastępcami, 
etatowi pracownicy urzędów oraz podle-
głych im jednostek organizacyjnych. Pod 

względem sportowym niegościnni okazali 
się tenisiści z Urzędu Gminy Czernikowo, 
którzy w spotkaniu o zwycięstwo okazali 
się lepsi od kolegów z Lipna. Równorzędne 
znaczenie miał jednak wymiar integracyj-
ny i dobra zabawa. Organizatorzy pragną 
podziękować wszystkim uczestnikom za 
współtworzenie świetnego przedsięwzięcia. 
Mamy nadzieję, że zawody te zyskają cha-
rakter cykliczny. 

1. Urząd Gminy Czernikowo (Przemy-
sław Pujer, Marek Brzustewicz, Andrzej Pru-
sakiewicz, Jan Zdzisław Kwiatkowski, Ma-
riusz Gutowski)

2. Urząd Gminy Lipno (Andrzej Piotr 
Szychulski, Krzysztof Milak, Andrzej Choj-
nicki, Zbigniew Agaciński, Krzysztof Kijew-
ski)

3. Urząd Gminy Kikół (Jacek Sadowski, 
Krzysztof Baranowski, Andrzej Pipczyński, 
Grzegorz Gołębiewski, Przemysław Opusz-
yński)

4. Starostwo Powiatowe w Toruniu (Ka-
tarzyna Słupczewska, Radosław Brzustewicz, 
Paweł Słupczewski)

PP

Samorządowe odbijanie piłeczki – 
czernikowscy urzędnicy najlepsi



100 lat OSP Czernikowo


