
KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

DWA SŁOWA
NUMER 3 (2016)

Wójt z absolutorium!

str.1

Gminne zawody pożarnicze – 
zwycięstwo OSP Steklin

str. 9

Święto pachnące chlebem - 
dożynki gminno-parafialne

str. 4

Victoria nie zwalnia tempa
str. 14



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

Liczba sołectw: 17

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY 
GMINY CZERNIKOWO

Nakład 2000 egz.
Wydawca: Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12, Czernikowo
e-mail: info@czernikowo.pl

Prosimy o przesyłanie swoich uwag 
i propozycji na powyższy adres.
Przemysław Pujer (redaktor naczelny)

Zdjęcia są własnością 
Urzędu Gminy Czernikowo
Projekt graficzny i skład
Fundacja MEDIUM

www.czernikowo.pl

W tym numerze
Wójt z absolutorium! .................................................................................................
Ministerialna dotacja pozwoli na remont sali gimnastycznej przy 
czernikowskiej podstawówce ....................................................................................
Konsultacje społeczne ws. opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Czernikowo na lata 2017-2023 .................................................................................
Zakończono przebudowę drogi w Makowiskach ...................................................
Święto pachnące chlebem - dożynki gminno-parafialne 2016  ............................
Nie zatruwajmy! ..........................................................................................................
Parafialne Święto Plonów w Mazowszu....................................................................
Echa GimLO ................................................................................................................
Piknik Rodzinny w Czernikowie ..............................................................................
Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej .....................................................................
Gminne zawody pożarnicze – zwycięstwo OSP Steklin ........................................
Razem łatwiej od pięciu lat  .......................................................................................
„Dorośli dzieciom” w Mazowszu ..............................................................................
„Tacy sami, a schody między nami” ......................................................................... 
Dla Hubercika i Marzeny ...........................................................................................
Makowiska tuż przed wakacjami .............................. ...............................................
Przedszkolne końce i początki ..................................................................................
II Turniej Piłki Koszykowej na ul. Kwiatowej .........................................................
Zostań Wolontariuszem Szlachetnej Paczki! ...........................................................
OSP Osówka najlepsza w tenisowych mistrzostwach strażaków .........................
Victoria nie zwalnia tempa ........................................................................................
Liga Pokera Sportowego – mamy nowego mistrza! ................................................

str. 2

str. 3

str. 6
str. 7
str. 8
str. 8
str. 9
str. 9

str. 12

str. 4

str. 11
str. 11

str. 10

str. 14
str. 15

str. 14
str. 13
str. 13

str. 3

str. 12

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO 2

Dnia 28 czerwca 2016 r. w urzędowej sali posiedzeń od-
była się XVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni 
przyjęli porządek posiedzenia i protokół poprzedniej 

sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami, 
które nie wzbudziły większych dyskusji i zapytań, ponieważ 
zostały pozytywnie zaopiniowane na wcześniejszym posie-
dzeniu wszystkich komisji, o czym poinformował przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Kasprowicz.

Głównymi punktami sesji były przyjęcie sprawozdania 
finansowego oraz uchwalenie absolutorium. Wójt Zdzisław 
Gawroński przedstawił radnym i zebranym gościom spra-
wozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania 
budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolu-
torium przedstawiła Skarbnik Hanna Koperska. Następnie 
przewodniczący Mieczysław Kasprowicz odczytał pozytyw-
ną opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, podję-
tą w uchwale. Opinię tę podzielili również radni, którzy za-
głosowali za udzieleniem wójtowi absolutorium stosunkiem 
głosów 10:4.

Podczas sesji Wójt Zdzisław Gawroński i Przewodni-
cząca Rady Gminy Jadwiga Padlewska złożyli podziękowa-
nia Skarbnik Hannie Koperskiej za wieloletnią współpracę 
w związku z przejściem na emeryturę. Radni, jednogłośnie 
podejmując uchwałę o powołaniu nowego Skarbnika, za-
akceptowali zaproponowaną przez wójta kandydaturę  Ewy 
Olkiewicz.

HK
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Ministerialna dotacja pozwoli na 
remont sali gimnastycznej przy 

czernikowskiej podstawówce 

Zakończono przebudowę 
drogi w Makowiskach

Ministerstwo Sportu i Turystyki oferuje różnym podmiotom fi-
nansowe wsparcie w zakresie szerokiej gamy inwestycyjnej – 
od wielkich przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla pol-

skiego sportu po inwestycje regionalne i szkolne. W tym roku szansę 
na rządowe środki stworzyliśmy Szkole Podstawowej w Czernikowie 
w ramach Programu Szkolnego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że wniosek dotyczący re-
montu sali gimnastycznej uzyskał dofinansowanie, dzięki czemu już 
wkrótce zajęcia wychowania fizycznego w tej placówce znacząco zyskają 
na jakości.

Projekt „Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. K. 
K. Baczyńskiego w Czernikowie” polegać będzie na wymianie systemu 
parkietowego na podłogę sportową, wymianie stolarki drzwiowej, wy-
konaniu prac stolarskich i malarskich, przebudowie magazynu sprzętu 
sportowego, wymianie instalacji c.o. oraz opraw oświetleniowych awa-
ryjnych. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 242 472,25 zł, z czego 
środki pozyskane w ramach FRKF stanowić będą niemal 50% kosztów 
i wyniosą 121 200,00 zł.

PP

Współfinansowane przy udziale środków budżetu Wojewódz-
twa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłącze-
nia gruntów z produkcji rolnej zadanie „Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Makowiska” zostało sfinalizowane.
Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi w pobliżu torów kole-

jowych, która w jednym swym końcu krzyżuje się z drogą powiatową 
Nr 2047C, w drugim zaś łączy się z drogą gminną Nr 101133C. Od-
cinek o długości 998,58 m na całej swej długości zyskał nową, pełną 
konstrukcję nawierzchni realizowanej dwuwarstwowo, składającej się 
z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 
cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej. 
Wartość zadania wynosi 358 114,98 zł przy dofinansowaniu w wyso-
kości 131 250,00 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych z Lipna.

PP

Konsultacje społeczne ws. 
opracowania Programu 
Rewitalizacji dla Gminy 

Czernikowo na lata 2017-2023

Gminny Program Rewitalizacji wkrótce stanie się dokumen-
tem niezbędnym w kontekście aplikowania o środki unij-
ne w wielu programach. 2 września 2016 roku o godzinie 

13:00 w Restauracji „Słoneczna” w Czernikowie odbyły się pierw-
sze konsultacje społeczne projektu. 

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki diagnozy, 
na podstawie której wyznaczono obszary zdegradowane i obszar 
rewitalizacji. Diagnozę przedstawił pracownik firmy Lider Pro-
jekt Sp. z o.o. – wykonawca Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Głównym punktem spotkania była dyskusja dotycząca obszarów 
zdegradowanych i rewitalizacji oraz przedstawienie wizji oczeki-
wanych zmian na obszarach rewitalizacji przez mieszkańców. 

PP
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Święto pachnące chlebem - dożynki 
gminno-parafialne 2016

Każdy rok jest inny, lecz żaden nie 
jest wolny od rolniczych trudów 
i znojów, wobec czego tradycja 

dziękczynienia za plony pozostaje żywa. 
Pochodem spod Urzędu Gminy w Czer-
nikowie tradycyjnie już rozpoczęły się 
obchody gminnych dożynek – barwny 
korowód, przy akompaniamencie Gmin-
nej Orkiestry Dętej, przemaszerował do 
kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja 
w Czernikowie. 28 sierpnia o godz. 12:00 
zainicjowano sakralną część uroczystości; 
sumie dożynkowej przewodniczył pro-
boszcz, ks. dziekan Piotr Siołkowski. Po 
podziękowaniu Bogu za ziemiopłody na-
stąpił wymarsz zdobionej bogatymi wień-
cami i pocztami sztandarowymi procesji 
na plac boiska szkolnego przy Zespole 
Szkół.

Po odegraniu hymnu państwowego ofi-
cjalnego rozpoczęcia świeckiej części uro-
czystości dokonał gospodarz gminy Wójt 
Zdzisław Gawroński, po czym nastąpiło 
przekazanie dożynkowego chleba przez 
pełniących role starostów przedstawicieli 
grona sołtysów Grażynę Sulińską i Sta-
nisława Kamińskiego na ręce Wójta oraz 
Przewodniczącej Rady Gminy Czerniko-
wo Jadwigi Padlewskiej. Podczas gdy do-
żynkowicze dzielili się chlebem, pieczoło-
wicie krojonym przez członkinie komitetu 
organizacyjnego i przedstawicieli sołectw, 
ostatnie przygotowania do wręczenia na-
gród i wyróżnień podejmowała komisja 
konkursowa oceniająca wieńce, chleby 
i dożynkowe kosze z owocami. 

Kolejne chwile upłynęły przy dźwię-
kach koncertu Gminnej Orkiestry Dętej. 
Występy śpiewacze rozpoczęła Amelia Ru-
mińska ze Szkoły Podstawowej w Czerni-
kowie, po której  muzyczne talenty zapre-
zentowały członkinie Zespołu Wokalnego 
Gimnazjum: Klaudia Korzeniewska, Kata-
rzyna Popławska, Ewelina Florczak i Lidia 
Woźniczka. Nie mogło zabraknąć oczywi-
ście lokalnego folkloru – o tradycyjne wa-
lory zadbały zespoły śpiewacze Koła Go-
spodyń Wiejskich „Jutrzenka” oraz Klubu 
Seniora „Radość”.

Nie zapomnieliśmy o milusińskich - 
w świat zabaw i konkursów zabrały naj-
młodszych „FUNimki”, dokoła zaś roiło 
się od karuzeli, dmuchanych zjeżdżalni, 
straganów i urządzeń zabawowych. Od-
ważne dzieci mogły zaprezentować próbki 
swych talentów także na scenie.

W przygotowanej przez organizatorów 
konkurencji sołtysów tym razem zwy-
ciężyli liderzy społeczności z Wygody 
i Czernikowa. W „celowaniu do dziurki 
przy użyciu gumki” Elżbieta Więckowska 

i Stanisław Kamiński okazali się skutecz-
niejsi od Adama Malinowskiego i Agaty 
Gizeli oraz Marianny Ostrowskiej i Adama 
Malinowskiego. Przygotowano również 
konkursy dla pozostałych dożynkowiczów 
– w VII Mistrzostwach Gminy w Rzucie 
Gumiakiem Kobiet zwycięstwo zapewnił 
rzut przekraczający 14 metrów. Dla panów 
przewidziano dmuchanie balonów.

Po atrakcjach przed- i popołudnia licz-
nie zebraną w tym wyjątkowo upalnym 
dniu publiczność spróbowały rozruszać 
zespoły coverowe, wszyscy jednak z nie-
cierpliwością wyczekiwali już koncertu 
gwiazdy wieczoru – jednego z najpopu-
larniejszych wykonawców muzyki disco 

polo/dance – Czadomana. Artysta swym 
dynamicznym występem skutecznie ba-
wił widownię. Występ grupy przyciągnął 
na czernikowskie boisko sporą liczbę słu-
chaczy. O godzinie 22:00 widzowie mogli 
natomiast podziwiać świetlne efekty poka-
zu pirotechnicznego, a zabawa trwała do 
północy.

Licznie zabrani mieszkańcy gminy 
i goście mogli skorzystać z ogródków piw-
nych, posilić się grochówką i grillowany-
mi specjałami, wziąć udział w konkursach 
z atrakcyjnymi nagrodami, poczęstować 
się przekazanymi przez sadowników owo-
cami
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Najmłodsi zadomowili się w wesołym 
miasteczku i dmuchanych zamkach, choć lu-
naparkowe atrakcje czekały także na żądnych 
mocnych wrażeń dorosłych. Przedsięwzię-
cie nie mogło odbyć się bez sponsorskiego 
wparcia. Serdecznie dziękujemy poniższym 
darczyńcom:

1. Mirosław Tchorzewski Przedsię-
biorstwo Budowlano -  Remontowe 
„GENTOR”

2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogo-
wo – Inżynieryjnego S. A.

3. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksan-
drowie Kujawskim, Oddział Czerniko-
wo

4. Jerzy Kucharski ,,SOTRALENTZ” Sp. 
z o. o.

5. Inter Broker
6. Mirosław Miętkiewicz Przetwórstwo 

Mięsa „RAFAŁ” 
7. Stanisław Chylicki  Centrum Czystości 

"KER-BYD"
8. Karkosik Elżbieta „OMEGA” 
9. Mariusz Demski „Demski - renowacje”
10. Zakład Budowlany MELBUD 
11. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usłu-

gowe „NAFTEX” Sp. j. Jan Adamski 
i Jadwiga Adamska

12. Supermarket ,,Lewiatan” Partner Sp. 
z o. o.

13. Podlaszewski Wiesław Stacja diagno-
styczna

14. SŁAWBRUK Sławomir Wenderlich

15. Maria Jolanta Wyborska, Apteka „Pa-
naceum” 

16. Jerzy Zglinicki "Usługi ślusarsko-me-
chaniczne"

17. POLO MARKET ,,BRESSE POL”
18. Przemysław Wilczak Usługi Transpor-

towe
19. P. H. U. „Agrohandler” Łukasz Woź-

niak
20. Pub-Restauracja SOFA Grzegorz Wi-

śniewski
21. Wiejska Spółdzielnia Handlowo – Usłu-

gowa
22. Bank Spółdzielczy w Lipnie
23. Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, Od-

dział w Złotnikach Kujawskich 
24. Jacek Marcinkowski Produkcja – Han-

del – Usługi  „MAR-POL” 
25. F. P. H. U. „BAJA” Jarosław Grodziński 
26. Teresa i Ryszard Chlebowscy „DO-

MEX” Sp. j. 
27. Beata i Stanisław Gerc „BEMAR”
28. Mirosław Ziółkowski FHU „MIKA” 
29. Marcin Ziółkowski Zakład Usług Po-

grzebowych
30. Maria i Marian Gerc „BEMAR”  
31. ZUH Janusz Grodzicki
32. Piotr Lisiński Zakład Mięsny 

„PEKMAR”
33. Beata Maciejewska, Salon Fryzjerski 

„U Beaty” 
34. Helena i Stefan Romanowscy
35. Jan Kasprowicz „Sadownictwo”
36. Zbigniew Bożejewicz „Sadownictwo”

37. Tadeusz Bożejewicz „Sadownictwo”
38. P.H.U. „EWA” Maćkiewicz Edyta
39. Elżbieta Nierychlewska LUKSUS – 

Meble
40. Rafał Nowicki F. H. U. Rafpol 
41. Firma Handolowo Usługowa ,,KON-

KRET” – Urbańska Jacek Urbański
42. UNISYSTEM Sp. j.
43. Salon Fryzjersko Kosmetyczny Styl 

Barbara Grodzińska
44. Iwona Karbowska Biuro rachunkowe
45. „OPTIX” Optyk i okulista
46. Ryszard Czajkowski Piekarnia „PIE-

KARZ”
47. Partner XXI Kleks
48. Zakład Usług Leśnych Helena Prusa-

kiewicz
49. FHU „MEROL”  Sprzedaż olejów, części 

zamiennych Beata Pietruszewska
50. Jarosław Chylicki Usługi asenizacyjne, 

transport konny EKO-JAR
51. F.H.U. HURT-DETAL Janusz Rumiński 
52. Piekarnia cukiernia B.K. Rumińscy
53. ,,Bajkolandia” Marta Nowicka
54. Renata Lipska ,,ORIFLAME”
Do zobaczenia w przyszłym roku – oby 
obfitym w plony!

PP

W związku z dochodzącymi do Urzędu Gminy Czerni-
kowo sygnałami o paleniu śmieci w domowych pale-
niskach przypominamy, iż palenie śmieci jest zabro-

nione ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Zgodnie z art. 191 cyt. ustawy „kto, 
wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalar-
niami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze 
aresztu albo grzywny”. Za łamanie tego zakazu przewidziana 
jest grzywna do 5000 zł.

Nikomu nie zależy na tym, aby karać mieszkańców, nato-
miast wszystkim nam zależeć powinno na zmianie podejścia 
do tego problemu. Postarajmy się, aby nie dochodziło do ta-
kich praktyk, zwłaszcza, że po wejściu w życie nowego systemu 
gospodarki odpadami mieszkańcy – za opłatę przekazywaną 

gminie - mogą oddać wszystkie odpady komunalne wytworzo-
ne we własnym  gospodarstwie domowym. 

Pamiętajmy, że spalanie śmieci w naszych domowych pie-
cach nie jest oszczędne, tylko kosztowne, bo jest szkodliwe dla 
naszego zdrowia. Może spowodować chorobę nowotworową, 
uszkodzenia dróg oddechowych, wątroby, płuc czy nerek, a to 
tylko część długiej listy problemów, z jakimi możemy się bory-
kać wdychając substancje powstające wraz z dymem podczas 
spalania odpadów w domowych paleniskach, kotłowniach lub 
na wolnym powietrzu i - co ważne - ich toksyczny wpływ na 
zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. 
Nie musimy chyba przypominać, jak nieekologiczne jest takie 
postepowanie, które w rażącym stopniu przyczynia się do za-
truwania środowiska.

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców apelujemy, 
aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni 
dla pieca materiał opałowy.

KZ

Nie zatruwajmy!
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Tradycją mazowieckiej parafii pw. św. 
Marcina staje się przenoszenie cha-
rakteru dożynek poza wymiar sa-

kralny i formę mszy dziękczynnej. Organi-
zatorzy liczyli, że skoro w zakresie pogody 
nieprawdziwe okazało się powiedzenie „do 
trzech razy sztuka” – tym razem niebiosa 
wynagrodzą dożynkowiczom chłód i ulewy 
z lat ubiegłych i tegorocznemu dziękczynie-
niu towarzyszyć będą bezchmurne niebo 
i słoneczny uśmiech. Na szczęście aura nie 
spłatała dożynkowiczom figla, z nawiązką re-
habilitując się za minione, burzowe nastroje.

11 września o godzinie 11:15 spod Wiej-
skiego Domu Kultury ruszył barwny koro-
wód, prowadzony przez samochód strażacki, 
orkiestrę dętą i przedstawicielstwa poszcze-
gólnych sołectw, niosące wieńce, chleby do-
żynkowe oraz kosze z owocami. Kwadrans 

później rozpoczęło się nabożeństwo mszal-
ne, celebrowane przez proboszcza parafii 
Mazowsze ks. Zbigniewa Kwiatkowskiego. 
Wierni podzielili się chlebem, a o godzinie 
12:45 przykościelne place parkingowe wy-
pełniły się dożynkowiczami. Wśród gości 
dostrzec można było Wójta Gminy Czer-
nikowo Zdzisława Gawrońskiego, Wójta 
Gminy Ciechocin Jerzego Cieszyńskiego 
i przewodniczącą Rady Gminy Czerniko-
wo Jadwigę Padlewską, a także radnych obu 
gmin wchodzących w skład parafii.

Zabawę otworzył koncert Gminnej Or-
kiestry Dętej, której obecność na mazowiec-
kich dożynkach staje się powoli tradycją. 
Zebrani goście delektowali się smakiem 
grochówki, grillowanych kiełbasek, przeróż-
nych wędlin, chleba ze smalcem i ogórkiem 
oraz dziesiątek ciast, przygotowanych przez 

parafian – za taki posiłek nikt nie musiał 
płacić ani złotówki. Najmłodsi mieli możli-
wość skorzystania z darmowych przejazdów 
bryczką i bezpłatnego wstępu do Mini We-
sołego Miasteczka, które w tym roku obej-
mowało wielką,  „ołówkową” zjeżdżalnię, za-
mek z „Krainy Lodu”, dmuchaną trampolinę 
dla najmłodszych oraz stoisko animatorów, 
malujących dzieciom twarze oraz tworzą-
cych z balonów pieski i kwiatki. Po występie 
orkiestry słowno-taneczny program prze-
stawili uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Mazowszu. Swoje wokalne zdolności za-
prezentowały następnie dziewczęta z Zespo-
łu Wokalnego Gimnazjum w Czernikowie, 
dowodząc, iż znakomity warsztat lokalnych 
talentów muzycznych rozwija się z każdym 
miesiącem. Nie zabrakło konkursów z atrak-
cyjnymi nagrodami: mężczyźni rywalizo-
wali w pompkowo-przysiadowym dwuboju, 
dzieci rzucały ziemniakami i skakały na ska-
kankach. Poznaliśmy także nową mistrzynię 
parafii w piciu piwa przez słomkę.

Chwilę po godzinie 15:00 na scenę wkro-
czyli muzycy formacji „Fermata”, stanowiący 
3/8 folkowego kolektywu „Balkan Express”. 
Bałkańskie rytmy wypełniły dożynkowy 
plac, a artyści dali w pełni profesjonalny 
pokaz śpiewu, gry na klarnecie, jodłowa-
nia i gry na trąbce na światowym poziomie. 
Odważni ruszyli do tańca, do czego następ-
nie zachęcał znakomitą oprawą muzyczną 
zespół Kasi i Marcina Ziółkowskich. Jedną 
z atrakcji był IV Amatorski Konkurs Tańca. 
Jury miało przed sobą wymagające zadanie 
wyłonienia najlepszych par, na które czekały 
pamiątkowe trofea.

Przedsięwzięcie nie mogło opierać się wy-
łącznie na czystych chęciach komitetu orga-
nizacyjnego i księdza proboszcza. Serdecznie 
podziękować należy tym, których zaangażo-
wanie i wsparcie umożliwiło wspólną, do-
żynkową zabawę.

Dożynki Parafialne Mazowsze 2016 finan-
sowo i rzeczowo wsparli:

1. Gmina Czernikowo
2. Gmina Ciechocin
3. Sołectwo Mazowsze
4. Sołectwo Mazowsze-Parcele
5. Sołectwo Kijaszkowo
6. Sołectwo Liciszewy
7. Sołectwo Piotrkowo

Parafialne Święto Plonów 
w Mazowszu
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8. Sołectwo Świętosław
9. Sołectwo Morgowo
10. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
11. Urszula Popielarska Sala Bankietowa 

„Patrycja”
12. Karol, Michał, Ewa, Marcin i Angela 

Osowscy 
13. FHU MEROL Beata i Wojciech Pie-

truszewscy 14. Teresa i Ryszard Chlebowscy 
DOMEX 

15. Zakład Usług Pogrzebowych Marcin 
Ziółkowski 

16. PHU „EL PLAST” Elżbieta Kowalska 
17. AUTO-HANDEL Katarzyna i Jaro-

sław Witkowscy 
18. AMPOL-MEROL 
19. BOR-PAK Łukasz Szczęśniak 
20. Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolni-

czych Mariusz Pawłowski 
21. Wojciech Pawłowski 
22. Robert Malinowski WOJMAL 
23. Usługi Transportowe Przemysław 

Wilczak 
24. Sklep ABC Marcin Luberacki 
25. Usługi Transportowe Henryk Grzelak 
26. Gospodarstwo Rolne Czesław Bolew-

ski 
27. Usługi Remontowo-Budowlane Grze-

gorz Satoła 
28. FHU DOŁPOL Jan Dołasińki 
29. Tadeusz Bielicki 
30. FHU MAJA Małgorzata Przemysław 

Szulc 
31. Usługi Fizjoterapeutyczne RELAKS 

Piotr Świątkowski 
32. ZUH Anna i Janusz Grodziccy 
33. Grzegorz Jurak - skup/sprzedaż zwie-

rząt rzeźnych „Animals” 
34. Sklep spożywczo-przemysłowy 

Agnieszka i Andrzej Gogolińscy 
35. Gospodarstwo Rolne Marzena i An-

drzej Gurtowscy 

36. Transport Samochodowy Marek Ko-
walkowski 

37. Zbigniew Siekierski
38. Sala Zabaw BAJKOLANDIA Marta 

Nowicka 
39. Sklep spożywczo-przemysłowy Da-

riusz Janowski 
40. Zespół Muzyczny HELIOS Piotr Wie-

czyński 
41. FHU MARSID Małgorzata i Marek 

Andrzejewscy 
42. Gospodarstwo Rolne Joanna i Tomasz 

Lewandowscy 
43. Auto Części RAFPOL Rafał Nowicki 
Podziękowania należą się Stowarzyszeniu 

Przyjaciół Mazowsza „Nasz Czas” za pomy-
sły i ogromne zaangażowanie w organizację 
wydarzenia, członkom OSP Mazowsze za 

zapewnienie bezpieczeństwa, Gminnemu 
Zakładowi Komunalnemu za wielką pomoc 
od wczesnych godzin rannych do dnia na-
stępnego, Szkole Podstawowej w Mazow-
szu oraz dyrektor M. Ciechackiej, uczniom 
i nauczycielom za zaangażowanie w przy-
gotowanie uroczystości, autorom wypieków 
i pozostałych dań, Zbigniewowi Krzemiń-
skiemu, Jarosławowi Janowskiemu, Państwu 
Wieczyńskim, Straży Gminnej, Radzie Para-
fialnej oraz inicjatorom i głównym realizato-
rom idei zabawy dożynkowej w Mazowszu 
– Przemysławowi Pujerowi i Tadeuszowi 
Ziółkowskiemu, a także wszystkim tym, któ-
rzy inicjatywą, pomysłowością i ciężką pracą 
przyczynili się do organizacji dożynek.

PP

W czerwcu uczniowie klas pierw-
szych i trzecich gimnazjum 
uczestniczyli w warsztatach eko-

logicznych w Leśnej Szkole na Barbarce pt. 
„Alternatywne Źródła Energii”, w ramach 
projektu pn. „Promocja odnawialnych źró-
deł energii oraz nowoczesnych systemów dy-
wersyfikujących źródła i sposoby ich wyko-
rzystania jako elementu ochrony środowiska 
przyrodniczego w województwie kujawsko-
-pomorskim”, które były podsumowaniem 
całorocznych działań koła chemicznego.

28 sierpnia Zespół Wokalny Gimnazjum 
w składzie: Klaudia Korzeniewska, Ewelina 
Florczak, Katarzyna Popławska, Lidia Woź-
niczka uświetnił swoim występem Dożynki 
Gminno-Parafialne w Czernikowie. Katarzy-
na Popławska wystąpiła również jako solist-
ka.

Zwieńczeniem ubiegłorocznego polsko-
-tureckiego projektu „Learning as the bridge 
to children's hearts” była wizyta członków 

szkolnego Klubu eTwinning w Przedszkolu 
Publicznym w Czernikowie. Nasi uczniowie 
przygotowali dla najmłodszych lekcję języka 

angielskiego na wesoło, w trakcie której za-
prezentowali przedstawienie „On the farm”.

IP

Echa GimLO
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Piknik Rodzinny w Czernikowie

Pierwszego dnia lipca na boisku szkolnym w Czernikowie odbył 
się piknik rodzinny, który zorganizowało sołectwo Czernikowo 
przy udziale Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czerni-

kowie. Wspólna zabawa została poprzedzona występami muzyczny-
mi oraz tanecznymi uczniów z czernikowskich szkół.

Na tegorocznym pikniku nie zabrakło różnorodnych zabaw i kon-
kurencji sportowych, w których zmagały się dzieci od trzeciego roku 
życia, młodzież oraz dorośli. Śmiech i dobra zabawa były nieodłącz-
nym elementem sportowych potyczek. Dla najlepszych były medale, 
a dla pozostałych uczestników - drobne upominki.

Po emocjach związanych z rywalizacją sportową nadszedł czas 
na zabawę przy muzyce Petrusa, czyli Piotra Mazurkiewicza, który 
urozmaicił czas spędzony na boisku. Kolejnym z punktów programu 

pikniku był pokaz zumby i fitness w wykonaniu trenerów z Klubu 
Strefa Formy w Czernikowie - latynoskie rytmy porwały do tańca 
uczestników pikniku. Po energetycznej zumbie do dalszej zabawy 
zachęcał Petrus.

Przez cały czas trwania imprezy można było wziąć udział w lote-
rii fantowej, zorganizowanej przez Radę Rodziców z Zespołu Szkół 
w Czernikowie, oraz posmakować domowych wypieków i smacznej 
grochówki.

Wspomnieć należy także, że sołeckie festyny i pikniki organizo-
wane były w miesiącach wakacyjnych także m.in. w Zimnym Zdroju, 
Liciszewach oraz w Steklinku.
 JP, PP

Kolejna już edycja Narodowego Czytania, zorganizowana 3 września tym razem przy budynku biblioteki, dostarczyła nam wiele rado-
ści z obcowania z jednym z najwybitniejszych  polskich dzieł. Za sprawą „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza mogliśmy przenieść się 
w czasy Nerona. Bardzo dziękujemy za udział Szkół Podstawowych w  Steklinie i Czernikowie, nauczycielom i sympatykom biblioteki, 

jak również wszystkim przybyłym gościom.
W czasie wakacji udało nam się przenieść oddział dziecięcy do odnowionej sali. Mali czytelnicy zyskali więcej miejsca do czytania i za-

bawy. W październiku rusza kolejna edycja "Bajkowych Poranków" z przedszkolakami, a także nowy projekt dla zerówek „Z legendą przez 
świat". 

MS

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
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Razem łatwiej od pięciu lat

Gminne zawody pożarnicze – 
zwycięstwo OSP Steklin

W dniu 17 lipca na stadionie przy Zespole Szkół w Czerniko-
wie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. W ka-
tegorii kobiet na starcie stanęła tylko drużyna ze Steklina, 

w gronie mężczyzn o zwycięstwo rywalizowało siedem jednostek OSP: 
Czernikowo, Steklin, Mazowsze, Witowąż, Osówka, Makowiska oraz 
Steklin II.

Rywalizujące z własnymi ambicjami i słabościami druhny ze Stekli-
na zakończyły zmagania z wynikiem 137,78 pkt. W kategorii mężczyzn 
po sztafecie pożarniczej prowadziła pierwsza drużyna ze Steklina, wy-
przedzając druhów z Czernikowa zaledwie o 0,42 pkt. Z ćwiczeniami 
bojowymi najlepiej poradził sobie także pierwszy zespół OSP Steklin, 
którzy wyprzedzili swoich kolegów z jednostki oraz drużynę OSP Wi-
towąż. 

W zrealizowanej poza głównymi zmaganiami konkurencji musztry 
najlepiej poradził sobie zespół żeński.

Klasyfikacja generalna gminnych zawodów sportowo-pożarni-
czych w kategorii kobiet:

1. OSP Steklin – 138,78 pkt.
Klasyfikacja generalna gminnych zawodów sportowo-pożarni-

czych w kategorii mężczyzn:
1. OSP Steklin I – 99,27 pkt.
2. OSP Steklin II – 106,78 pkt.
3. OSP Czernikowo – 113,72 pkt.

PP

Członkowie stowarzyszenia „Razem 
Łatwiej” wraz z gronem przyjaciół 
wspólnie spotkali się na uroczystym 

obiedzie. Oprócz podsumowania minionych 
lat nie zabrakło podziękowań i życzeń.

Przez ten krótki okres zorganizowano 
wiele działań, nie tylko integrujących śro-
dowisko, ale także promujących Makowiska 
i Kiełpiny. Realizacja projektów, w tym także 
finansowanych ze środków Unii Europej-
skiej, wyzwoliła aktywność i zaangażowa-
nie mieszkańców i naszych przyjaciół. Wy-
cieczki, koncerty, rajdy i pikniki umożliwiły 
wspólną zabawę, pomoc najbardziej potrze-
bującym oraz wsparcie finansowe w wykupie 
i remoncie kościoła w Makowiskach.

Realizowanie zamierzeń możliwe było 
dzięki zaangażowaniu członków stowarzy-
szenia, życzliwości przyjaciół i wsparciu 
starosty toruńskiego Mirosława Graczyka 
oraz wójta gminy Czernikowo Zdzisława 
Gawrońskiego. Szczególne podziękowania 
kierujemy do druhów z OSP w Makowiskach 
oraz sołtysów Makowisk i Kiełpin.

U podstaw naszej aktywności leżała po-
trzeba posiadania własnego, odnowionego 
kościoła. Stąd jednym ze statutowych celów 
stowarzyszenia jest wsparcie remontu ko-
ścioła w Makowiskach. Z racji faktu, że te-
reny naszych miejscowości zamieszkiwały 
osoby pochodzenia niemieckiego, wyznania 
ewangelickiego, budynek kościoła był do 

2012 roku własnością kościoła ewangelickie-
go. W okresie powojennym mieszkańcy ko-
rzystali z budynku na podstawie dzierżawy 
płaconej właścicielowi przez Parafię Rzym-
sko-Katolicką w Suminie. 

Wspólnie z proboszczem parafii w Sumi-
nie udało się wykupić nieruchomość oraz 
wyremontować wieżę kościoła. W bieżącym 
roku podjęliśmy się remontu głównej części 
dachu poprzez naprawę więźby i wymianę 
dachówki. Ogromny koszt tych prac nie był-
by możliwy bez zaangażowania ks. Andrzeja 
Minko i mieszkańców nie tylko sumińskiej 
parafii. Ogrom wsparcia, który otrzymali-
śmy od przyjaciół i życzliwych osób pozwala 

nam zwrócić się tą drogą z apelem kolejnej 
pomocy. Do tych, których nasze zaangażo-
wanie bądź chęć uczestnictwa w tym dziele 
jest wystarczającym powodem do kolejnej 
pomocy finansowej, zwracamy się z prośbą 
o kolejny dar serca. 

Ewentualne wsparcie finansowe możliwe 
jest poprzez wpłatę środków na konto w Ku-
jawskim Banku Spółdzielczym w Aleksan-
drowie Kujawskim Oddział w Czernikowie: 
Nr 68 9537 0000 2003 0031 4585 0002; Pa-
rafia Rzymsko-Katolicka w Suminie – ko-
ściół filialny w Makowiskach.

RŁ
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„Dorośli dzieciom” w Mazowszu

Pogoda towarzysząca organizowanym 
w Mazowszu imprezom plenerowym 
bardzo często bywa kapryśna. Do-

żynkowicze niemal przyzwyczaili się już do 
deszczu, natomiast uczestnicy festynu „Do-
rośli dzieciom”, zorganizowanego 25 czerwca 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Mazowsza 
„Nasz Czas” we współpracy ze Szkołą Pod-
stawową w Mazowszu oraz Ochotniczą Stra-
żą Pożarną w Mazowszu, musieli przygoto-
wać się na palące słońce i temperaturę, która 
nie dawała wytchnienia nawet w cieniu. Tak 
naprawdę aura stanowi tylko dodatek do 
muzyki, jadła i dobrego towarzystwa.

Festyn rozpoczęto o godzinie 14:00. Naj-
młodsi mogli pomalować twarze, oznakować 
rower u przedstawiciela Komendy Policji, 
wyhasać się na przyszkolnym placu zabaw 
oraz wziąć udział w konkursach – na każde-
go rzucającego woreczkiem, skaczącego na 
piłce czy na skakance malucha czekały me-
dale i upominki. Wszyscy mogli posilić się 
darmową grochówką lub ciastem, przegryźć 
grillowaną kiełbaskę czy orzeźwić się chłod-
nym napojem. Na jednym ze stoisk można 
było dokonać zakupu książek.

O godzinie 15:00 uczestnicy zabawy do-
pingowali polskich piłkarzy w arcyważnej 

potyczce z reprezentacją Szwajcarii w ramach 
1/8 finału Mistrzostw Europy 2016. Ogrom-
ne podziękowania należą się Wójtowi Gminy 
Czernikowo Zdzisławowi Gawrońskiemu, 
który nie zawahał się udostępnić organiza-
torom niezbędnego sprzętu multimedialne-
go. W przerwie spotkania druhowie z OSP 
Czernikowo zaserwowali dzieciom i mło-
dzieży pianowo-wodne atrakcje. Zwycię-
stwo Polaków dodało animuszu zebranym, 
którzy uformowali pięć sześcioosobowych 
zespołów, mających rywalizować w Turnie-
ju Sołeckim. Zespoły, składające się z dwój-
ki dzieci, dwóch kobiet i dwóch mężczyzn, 
wystawiły: Stowarzyszenie „Nasz Czas”, OSP 
Mazowsze, Sołectwo Liciszewy, Sołectwo Ki-
jaszkowo (ze sporym akcentem miejscowo-
ści Kijaszkówiec) oraz łączona ekipa sołectw 
Mazowsze i Mazowsze-Parcele.

Drużyny rywalizowały w przeciąganiu 
liny, obieraniu ziemniaków, „Kopciuszku”, 
strzałach na bramkę, rzutach do kosza, biegu 
w workach i rzucie gumowcem. Ostatecz-
nie, po niezwykle wyrównanej i atrakcyjnej 
dla widzów walce, zwyciężyła ekipa Stowa-
rzyszenia, która o jeden punkt wyprzedziła 
Kijaszkowo. Na kolejnych miejscach uplaso-
wały się: Mazowsze/Mazowsze-Parcele, OSP 
Mazowsze oraz Liciszewy. 

Po emocjach sportowych nadszedł czas 
na relaks na trawiastym parkiecie. Zacho-
dzące słońce pozwalało złapać oddech, dzię-
ki czemu do tańca ruszało coraz więcej osób. 
Uczestnicy festynu bawili się do późnych go-
dzin wieczornych.

Członkowie Stowarzyszenia „Nasz 
Czas” pragną podziękować sponsorom oraz 
wszystkim innym osobom i podmiotom, 
które przyczyniły się do organizacji festynu:

• Wójtowi Gminy Czernikowo Zdzisła-
wowi Gawrońskiemu,

• Ewelinie Romanowskiej i Sklepowi 
„ABC”,

• Beacie i Zbigniewowi Siekierskim,
• Marii i Zbigniewowi Błaszkiewicz,
• Katarzynie i Jarosławowi Witkowskim / 

AUTO-HANDEL,
• Annie i Januszowi Grodzickim,
• Agnieszce i Andrzejowi Gogolińskim,
• Beacie i Wojciechowi Pietruszewskim / 

MEROL,
• Małgorzacie i Markowi Andrzejewskim 

/ MARSID,
• Piotrowi Wieczyńskiemu i Zespołowi 

HELIOS,
• Zdzisławowi Kowalskiemu,
• Marcinowi Luberackiemu,
• Komendantowi Miejskiemu Policji 

w Toruniu,
• Halinie Fajfer i sołectwu Kijaszkowo,
• Ryszardowi Dymkowi i sołectwu Lici-

szewy,
• Antoniemu Maćkiewiczowi i sołectwu 

Mazowsze,
• Romualdowi Popławskiemu i sołectwu 

Mazowsze-Parcele,
• Druhom z OSP Mazowsze,
• Druhom z OSP Czernikowo,
• Dariuszowi Janowskiemu,
• Helenie i Stefanowi Romanowskim.

PP
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„Tacy sami, a schody między nami”

Szkoła Podstawowa w Czernikowie oraz Rada Rodziców przy 
wsparciu Powiatu Toruńskiego i Gminy Czernikowo planuje 
cykl imprez charytatywnych na rzecz Rodzinnego Domu Dziec-

ka, prowadzonego od 4 lat w miejscowości gminnej przez Małgorzatę 
i Jerzego Kąkolów. Państwo Kąkolowie rodzicielstwem zastępczym 
zajmują się od 2002 roku. Z ich pomocy skorzystało 20 wychowan-
ków. Dwa lata temu zadecydowali o przeprowadzce do Czernikowa, 
tu kupili dom i starają się go przystosować do potrzeb niepełno-
sprawnych. Największy problem, z którym nie potrafią sobie pora-
dzić, to schody prowadzące do pokojów dzieci, w tym uczennic czer-
nikowskiej szkoły. Wnoszenie i znoszenie córek, kilka razy dziennie, 
staje się dla nich coraz większym wyzwaniem. Rozwiązaniem byłoby 
zainstalowanie windy krzesełkowej. Dotychczasowe starania opieku-
nów w różnych instytucjach nie przyniosły wystarczających efektów 
finansowych. 

Ponieważ w ramach powiatowego budżetu obywatelskiego w pla-
nach mieliśmy dwa koncerty z cyklu „Muzyka mistrzów”, poświę-
cone muzyce The Beatles oraz Markowi Grechucie i Czesławowi 
Niemenowi, a na deser koncert Grzegorza Turnaua i Andrzeja Siko-
rowskiego „Pasjans na dwóch”, postanowiliśmy przy ich okazji wes-

przeć starania Państwa Kąkolów o zamontowanie windy. Pod hasłem 
„Tacy sami, a schody między nami” będziemy prowadzić zbiórkę 
publiczną na wyżej wspomniany cel. Będziemy starali się rozszerzyć 
akcję o inne działania, wciągnąć w nią młodzież szkolną, aby przybli-
żyć jej problemy osób niepełnosprawnych, rodzicielstwa zastępczego 
i pokazać, że niepełnosprawność nie jest końcem marzeń o fajnym, 
spełnionym życiu.  

Harmonogram całej akcji:
Aula szkoły muzycznej w Czernikowie:
• 26.10.2016 r. - koncert piosenek The Beatles w wykonaniu ze-

społu Żuki oraz zespołu  szkoły muzycznej w Czernikowie (wstęp 
darmowy na „wejściówki”);

• 16.11.2016 r.- koncert  „Korowód wspomnień – muzyczne spo-
tkanie z piosenkami Marka  Grechuty i  Czesława Niemena” w wy-
konaniu Joachima Perlika, Ludmiły Małeckiej, Doroty Bułakowskiej, 
Artura Grudzińskiego (wstęp darmowy na „wejściówki”);

• 10.12.2016 r. – koncert Grzegorza Turnaua i Andrzeja Sikorow-
skiego „Pasjans na dwóch” (wstęp - bilety/cegiełki w cenie 70 zł).

Zamówienie i odbiór wejściówek/biletów - Szkoła Podstawowa 
w Czernikowie (tel. 883690234, 600416933).

Inne miejsca:
• Pokaz Zumby (wrzesień, świetlica wiejska w Czernikowie,  20 

zł);
• Zabawa Rady Rodziców – świetlica w Czernikowie/październik;
• Potańcówka „Wspomnienia z muzycznych parkietów” z licyta-

cjami, atrakcjami (Restauracja Da Vinci, październik–listopad,  20 
zł);

• Turnieje sportowe (wrzesień–listopad);
• Zbiórki w szkołach (wrzesień-listopad);
• Kwesta publiczna na terenie gminy (listopad).

Szczegółowe informacje na stronach:
http://spczernikowo.pl/
http://wosp.andrzejm.pl/
http://czernikowo.pl

KB, DJ, PB

W kwietniu cała lokalna społeczność zaangażowana 
była w akcję pomocy trzyletniej, chorej na białacz-
kę Lence. W działaniach brały udział szkoły, przed-

szkola, parafie, kluby sportowe, firmy i osoby prywatne. Efekt 
przerósł najśmielsze oczekiwania - zebrane fundusze znacznie 
usprawniły leczenie dziewczynki, począwszy od zastosowania 
specjalnej diety do prywatnych wizyt u neurologa, okulisty, 

onkologa i innych specjalistów. Pieniądze te pozwalają na od-
budowanie niszczonego chemią organizmu.

Jednak sytuacja zmusza do podjęcia kolejnej akcji pomocy. 
Tym razem prosimy o pomoc trzyletniemu chłopcu, choremu 
na białaczkę Hubertowi ze Steklina, oraz Marzenie – miesz-
kance Czernikowa, której w ubiegłym roku pękł tętniak. Pra-
gniemy poprzez zbiórkę pieniędzy zapewnić im odpowiednie 
leczenie i rehabilitację tak, aby mogli samodzielnie funkcjono-
wać. Marzena znów chciałaby pójść do kuchni. zrobić obiad, 
zaparzyć kawę, przeczytać książkę, zejść po schodach czy po-
rozmawiać przez telefon; Hubercik chciałby cieszyć się dzie-
ciństwem. 

Cała akcja będzie odbywała się w dniach 15-23 październi-
ka. Przewidziane sa turnieje piłki koszykowej, tenisa stołowe-
go, pokera, halowej piłki nożnej, a także maraton zumby. 21 
października w Sofie odbędzie się koncert połączony z licyta-
cjami. Na ulice znów wyjdą wolontariusze z puszkami, a całko-
wity dochód z akcji wpłynie na konta Huberta i Marzeny. Nie 
pozostawimy mieszkańców naszej gminy bez pomocy.

RR

Dla Hubercika i Marzeny
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Makowiska tuż przed wakacjami

W czerwcu uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej 
w Makowiskach odwiedzili płockie ZOO. Pogoda dopi-
sała, więc zwierzęta nie ukrywały się w klatkach, a  nie-

które nawet pozowały do zdjęć. Dzieci były zachwycone zwierzętami 
i z uwagą obserwowały ich codzienne zachowanie. Wiele radości 
sprawiło uczniom „bliskie spotkanie” z wężem, którego beztrosko 
oplatały sobie wokół szyi. Atrakcją wyjazdu był park linowy, w któ-
rym uczniowie mogli dać upust niespożytej energii. Wykazali się 
przy tym niezwykłą zwinnością oraz sprytem. Dzięki interesującym 
opowieściom przewodnika o życiu i zwyczajach tamtejszych zwie-
rząt, sporo przydatnej wiedzy pozostało w pamięci naszych pod-
opiecznych. 

W czerwcu pożegnaliśmy szóstoklasistów. Z tej okazji odbyła się 
uroczysta akademia. Uczniowie wystąpili z zabawnym montażem 
słowno-muzycznym. Na twarzach szóstoklasistów, oprócz radości 
wywołanej ukończeniem szkoły, pojawiły się także łzy. Podczas spo-
tkania klasa V przedstawiła krótki program artystyczny skierowany 
do uczniów klasy VI oraz przygotowała dla nich miłą niespodziankę. 
W tym roku szkolnym najlepszymi absolwentami naszej szkoły zo-
stali Oliwia Jastrzębska oraz Jakub Chrobak. Na zakończenie uroczy-
stości dyrektor oraz zaproszeni goście życzyli absolwentom udanych 
wakacji i sukcesów w dalszej edukacji.

AL, HG

W czerwcu w Przedszkolu Publicz-
nym każdy odliczał dni do końca 
roku. Niektórzy z radością, inni 

ze smutkiem i obawą. W końcu nadszedł 24 
czerwca. W Centrum Integracji Kulturalnej 
zgromadzili się przedszkolaki, rodzice i pra-
cownicy przedszkola. Dyrektor przemówie-
niem rozpoczęła część oficjalną, na którą 
składały się występy grupy Maluchów oraz 
Starszaków, żegnających swoich kolegów od-
chodzących do pierwszej klasy. Nie obyło się 
bez łez, wspomnień, sentymentalnych po-
dróży do wcześniejszych lat i podziękowań.

Publiczna placówka rozpoczęła pracę 
przed nowym rokiem szkolnym już w ostat-
nich dniach sierpnia. Przygotowywaliśmy 
sale na przyjście dzieci, tworzyłyśmy de-
koracje, ostrzyłyśmy kredki… Nabyłyśmy 
także nowe zabawki i kanapy wypoczynko-
we. Wszystko dla dzieci, aby czuły się u nas 
jeszcze lepiej. 1 września oficjalnie przywita-
liśmy „starych” oraz „nowych” przedszkola-
ków. Grupa Starszaków od początku inten-
sywnie przygotowuje się do szkoły. Maluszki 
natomiast adaptują się do nowego miejsca, 
przedszkolanek, nowej sytuacji. 

JW

Przedszkolne końce i początki
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Dnia 16 lipca w Czernikowie odbył się turniej piłki koszykowej, 
w którym wzięło udział siedem drużyn (Jedynka, Kowal Ba-
sket, Kredyts, CSK, Skład Uderzeniowy, Junior Czernikowo, 

Kociaki). Jeden z zespołów przyjechał aż z Kowala, inny z Torunia 
(grali w nim także zawodnicy z Kruszwicy). 

Turniej stał na bardzo wysokim poziomie a każdemu meczowi 
towarzyszyła zacięta walka o punkty. Pojedynki półfinałowe, a na-
stępnie o trzecie i pierwsze miejsce były bardzo emocjonujące, a losy 
wygranej ważyły się do samego końca. W trakcie rozgrywek odbyły 
się konkursy z nagrodami dla dzieci oraz konkurs wsadów dla za-
wodników.
Klasyfikacja:

1. Jedynka,
2. Kowal Basket,
3. Kredyts.

Organizatorami turniej byli Kamil Jakubowski oraz Rafał Rut-
kowski, a podziękowania za pomoc oraz wsparcie należą się:

• Wójtowi Gminy Czernikowo,
• Beacie Murszewskiej - Kancelaria Prawno – Finansowa,
• Beacie Trokowskiej - Sklep Bartek,
• Dorocie Sadowskiej - Sklep Zefir,
• Arkadiuszowi Kwiatkowskiemu,
• Damianowi Jakubowskiemu,
• Martynie Gajewskiej,
• Mariuszowi Wiśniewskiemu,
• Darii Bojarskiej,
• Grzegorzowi Grzywińskiemu.

RR

II Turniej Piłki Koszykowej 
na ul. Kwiatowej

Ty również możesz zostać SUPER W – 
6 września. ruszyła baza Szlachetnej 
Paczki. Mamy przyjemność poin-

formować, że w tym roku powstał Rejon 
Gmina Czernikowo. Chcemy w ten sposób 
dotrzeć z pomocą do rodzin potrzebujących 
z naszego terenu oraz wyjść naprzeciw oso-
bom, które chciałyby zostać Wolontariu-

szem, podejmując działalność na miejscu.
Aby zostać Wolontariuszem Szlachetnej 

Paczki wystarczy: wejść na stronę www.
szlachetnapaczka.pl, kliknąć w zakładkę 
„Super W”, następnie w ikonkę „Zostań Su-
per W Paczki – zgłaszam się”, wybrać wo-
jewództwo kujawsko – pomorskie, rejon 
Gmina Czernikowo, wypełnić krótki for-

mularz rekrutacyjny, a także wziąć udział 
w e-learningu, aby lepiej poznać projekt.

Do zadań Wolontariuszy należy:
• Udział w szkoleniu (jednodniowe, 

ok. 6 godz., które odbędzie się na miejscu 
w Czernikowie);

• Spotkanie z rodziną, zdiagnozowanie 
jej sytuacji, która ma na celu poznanie ich 
konkretnych potrzeb, co pozwoli podjąć de-
cyzję o włączeniu jej do projektu;

• Stworzenie opisu rodziny włączonej do 
projektu;

• Kontakt z Darczyńcą w celu wsparcia 
w stworzeniu paczki zgodnej z potrzebami 
rodziny;

• Udział w Wielkim Finale i dostarczeniu 
paczek do Rodziny.

Wymagania to pełnoletność i względna 
dyspozycyjność. Dodatkowe informacje 
pod nr tel. 506813461. Serdecznie zaprasza-
my!

AP

Zostań Wolontariuszem 
Szlachetnej Paczki!
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VI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Prezesa Zarządu Oddziału Gminne-
go ZOSP RP przeszedł do historii. 

Zawodnicy walczyli o medale i punkty do 
klasyfikacji drużynowej w dziewięciu kate-
goriach, rozstrzygniętych wyjątkowo w ciągu 
jednego dnia rywalizacji – 19 czerwca wal-
czyły zarówno grupy młodsze i kobiety, jak 
i druhowie starsi. Areną zmagań była Szkoła 
Podstawowa w Osówce. Do rywalizacji przy-
stąpiły cztery jednostki - druhowie z Czerni-
kowa, Makowisk, Mazowsza i Osówki.

Singiel dziewcząt poniżej 16 roku życia 
zdominowały reprezentantki Osówki, któ-
re zajęły całe podium. W singlu chłopców 
w tym samym wieku podobną wyższość 
zaznaczyli zawodnicy OSP Czernikowo. 
W gronie kobiet najlepiej punktowały tak-
że Czernikowianki, natomiast w męskiej 
kategorii „17-25” najwięcej ugrali tenisiści 
z Mazowsza. Wszystkie jednostki podobnie 
punktowały w rywalizacji panów od 26 do 42 
roku życia,  a w grupie najstarszej górą byli 
gospodarze.

W konkurencjach gry podwójnej trzy-
krotnie srebro zdobywali reprezentanci OSP 
Mazowsze – dwukrotnie ulegli kolegom 
i koleżankom z Czernikowa, raz – druhom 
z Osówki.

Drużynowo najlepsi okazali się gracze 

z OSP Osówka (51 pkt.), wyprzedzając OSP 
Czernikowo (45 pkt.) i OSP Mazowsze (37 
pkt.). Na czwartym miejscu uplasowała się 
OSP Makowiska (22 pkt.).

 
Kategoria dziewcząt do 16 lat:

1. Weronika Opaczyk (Osówka
2. Aleksandra Bytner (Osówka)
3. Oliwia Lewandowska (Osówka)
4. Zuzanna Kasińska (Makowiska)

Kategoria chłopców do 16 lat:
1. Tomasz Kasiński (Czernikowo)
2. Szymon Kasiński (Czernikowo)
3. Maciej Kubik (Czernikowo)
4. Dawid Lewandowski (Osówka)

Kategoria mężczyzn 17-25 lat:
1. Kazimierz Kłosiński (Mazowsze)
2. Michał Opaczyk (Osówka)
3. Sylwester Kasiński (Czernikowo)
4. Karol Puciński (Mazowsze)

Kategoria debel/mikst do 25 lat:
1. T. Kasiński / S. Kasiński (Czernikowo)
2. K. Kłosiński / K. Puciński (Mazowsze)
3. M. Opaczyk / B. Sztejnagel (Osówka)

Kategoria kobiet powyżej 17 lat:
1. Danuta Chylicka (Czernikowo)

2. Alicja Celmer (Makowiska)
3. Emilia Sulińska (Czernikowo)
4. Joanna Sulińska (Czernikowo)

Kategoria mężczyzn 26-42 lata:
1. Paweł Drygalski (Makowiska)
2. Radosław Świątecki (Czernikowo)
3. Przemysław Pujer (Mazowsze)
4. Wiesław Pierzgalski (Mazowsze)

Kategoria debel/mikst 26-42 lata:
1. R Świątecki / D. Chylicka (Czernikowo)
2. P. Pujer / W. Pierzgalski (Mazowsze)
3. P. Wiśniewski / K. Bartosiewicz (Osów-

ka)

Kategoria mężczyzn powyżej 43 lat:
1. Marek Brzustewicz (Osówka)
2. Zbigniew Wiśniewski (Osówka)
3. Marek Pierzgalski (Mazowsze)
4. Ryszard Ałtyn (Osówka)

Kategoria debel/mikst powyżej 43 lat:
1. M. Brzustewicz / Z. Wiśniewski (Osów-

ka)
2. M. Pierzgalski / L. Duszyński (Mazow-

sze)
3. P. Kubiak / K. Gołębiewski (Makowi-

ska)
PP

OSP Osówka najlepsza w tenisowych 
mistrzostwach strażaków

Po awansie Victorii Czernikowo do wyższej klasy roz-
grywkowej można było mieć obawy co do tego, czy 
drużyna nadal kroczyć będzie od zwycięstwa do zwy-

cięstwa. Początek sezonu był jednak dla futbolistów Victorii 
niezwykle udany – w trzech pierwszych kolejkach „A-klasy” 
zespół nie przegrał meczu i w tabeli rozgrywek zajmuje 3. 
miejsce, ustępując liderowi jedynie gorszym stosunkiem bra-
mek. Warto wspomnieć, że w gronie dotychczasowych rywali 
Victorii nie było outsiderów. 

W Pucharze Polski w I rundzie Victoria wyeliminowała 
Unię Wąbrzeźno, jednak w II rundzie musiała po dogrywce 
uznać wyższość V-ligowej Iskry Ciechocin. Aby śledzić wy-
niki spotkań z udziałem czernikowskiego zespołu, wystarczy 
polubić klubowy fanpage na facebooku.

JL, PP/fot. R. Papierski

Victoria nie zwalnia tempa



15 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

Liga Pokera Sportowego – 
mamy nowego mistrza!

Poker sportowy zagościł w gminie Czernikowo w 2011 roku. 
Dotychczas rozegrano ponad sześćdziesiąt turniejów w trzyna-
stu różnych odmianach i wariantach, a Liga Pokera Sportowe-

go doczekała się zwieńczenia szóstego sezonu. 
Graczy, którzy pamiętają czasy, gdy w klasyfikacji generalnej 

triumfował kto inny, niż Przemysław Pujer, i rywalizują w Lidze do 
dziś, można policzyć na palcach jednej ręki. Epoka dobiegła jednak 
końca, a zwycięzcą sezonu został Adrian Szalkowski. 

Pasjonującą walkę o tytuł toczyli późniejszy mistrz, obrońca ty-
tułu oraz torunianin Łukasz Marciniec. Dość szybko odskoczyli od 
reszty stawki i do ostatniej ligowej kolejki tasowali się w zestawie-
niach. Jeden triumf i aż pięć drugich miejsc pozwoliły wygrać Ligę 
Adrianowi Szalkowskiemu. Czterokrotnemu mistrzowi Przemysła-
wowi Pujerowi 9/10 miejsc w Top-5 wystarczyło tylko do ugrania 
„srebra”. Brązowy medal zdobył Marciniec, którego przed dwoma 
laty w ostatnim turnieju z podium zepchnął… Szalkowski. O tym, 
jak znakomitą dyspozycję zaprezentowali medaliści niech świadczy 
fakt, że mogliby właściwie nie grać w kolejnych dwóch turniejach 
i tak czy inaczej pozostaliby na podium. Ponadto, wynik punktowy 

Łukasza w każdym z poprzednich sezonów gwarantowałby mistrzo-
stwo.

Rywalizację podczas kolejki finałowej obserwował Wójt Gminy 
Czernikowo Zdzisław Gawroński, bez organizacyjnego wsparcia któ-
rego gra byłaby niemożliwa.

Lp. Nazwisko i imię Pkt
1 SZALKOWSKI Adrian 285
2 PUJER Przemysław 274
3 MARCINIEC Łukasz 270
4 STAŃCZYK Radosław 226
5 CHYLICKA Danuta 208
6 ZIÓŁKOWSKI Zbigniew 195
7 FURMAŃSKI Jakub 185
8 KWIATKOWSKI Jan 165
9 POŻOGA Marcin 150
10 SEWERYN Krzysztof 144
11 PARADOWSKI Sebastian 130
12 LEWANDOWSKI Wojciech 123
13 PACZKOWSKI Józef 117
14 LORENC Jarosław 115
15 GAŁKOWSKI Karol 105
16 LEWANDOWSKI Maciej 100
17 JANKOWSKI Tomasz 96
18 ZIELIŃSKI Rafał 78
19 DOBRZEŃSKI Dawid 53
20 GRĄBCZEWSKI Krzysztof 42

PP



 Dożynki gminno-
parafialne 2016


