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XXIII Sesja Rady Gminy Czernikowo

D

nia 24 lutego 2017 r.
o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy
w Czernikowie odbyła się XXIII
Sesja Rady Gminy w Czernikowie. W tym dniu sala posiedzeń wypełniona była po brzegi.
Oprócz radnych oraz innych,
stałych uczestników sesji, na
obrady przybyła liczna grupa
nauczycieli i rodziców. Radni
przyjęli porządek posiedzenia
i protokół XXII Sesji, po czym
przystąpili do zadań zaplanowanych w porządku obrad.
Radny Tomasz Krasicki zgłosił wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad punktu doty-

czącego wyłączenia się z udziału
w głosowaniu radnych będących
pracownikami Zespołu Szkół
w Czernikowie. W ocenie wnioskodawców w kontekście art. 25a
ustawy o samorządzie gminnym,
możliwe byłoby naruszenie ,,interesu prawnego” i unieważnienie podjętej uchwały przez
Wojewodę. Wniosek został
przegłosowany. Zgodnie z wcześniejszym wnioskiem o przygotowanie przez radcę prawnego
obsługującego gminę opinii na
ten temat, wyjaśnień udzieliła sekretarz Anna Baranowska,
która na podstawie pozyskanych informacji uzasadniła, iż

w przypadku tej uchwały pomiędzy radnymi zatrudnionymi
w Zespole Szkół w Czernikowie,
a treścią uchwały, nie zachodzi
„interes prawny”, gdyż uchwała
tylko potwierdza dotychczasowy
plan sieci szkół podstawowych
i gimnazjum oraz określa projekt
planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
i wynikających z nich granic
obwodów. Ośmioletnich szkół
podstawowych nie powołuje
Rada Gminy, lecz tworzone są
z mocy ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo oświatowe.
Zgodnie z porządkiem obrad, jako pierwszą procedowano
uchwałę intencyjną w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie
z procedurą wójt Zdzisław Gawroński omówił główne założenia przedmiotowej ustawy oraz
przebieg działań i decyzji podjętych przez komisje Rady Gminy, na podstawie których opracowano projekt uchwały, którą
następnie Wójt zaprezentował
zebranym.
Radni Andrzej Czarnecki
oraz Rafał Rutkowski na swój

wniosek wyłączyli się z głosowania nad uchwałą, zaś radna
Jadwiga Padlewska nie wyłączyła się z głosowania, szczegółowo
uzasadniając swoją decyzję.
W przedmiotowym głosowaniu udział wzięło 13 radnych
- uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała intencyjna zostanie skierowana do Kuratorium
Oświaty w Bydgoszczy i po pozytywnym zaopiniowaniu poddana zostanie ponownemu procedowaniu.
Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Czernikowo w 2017 r. Po przedstawieniu przez wójta jej treści oraz
opinii komisji przystąpiono do
głosowania. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, uchwałę
podjęto jednogłośnie.
Treść wszystkich uchwał
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Czernikowo w zakładce Rada
Gminy w Czernikowie.
HK

Remont sali gimnastycznej przy czernikowskiej
podstawówce – dzieci już ćwiczą

M

inisterstwo Sportu i Turystyki oferuje różnym
podmiotom finansowe
wsparcie w zakresie szerokiej
gamy inwestycyjnej – od wielkich przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla polskiego
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. Na projekt
„Remont sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej im. K.
K. Baczyńskiego w Czernikowie”
otrzymaliśmy wsparcie w wysokości połowy całkowitej wartości inwestycji, wynoszącej 229
952,74 zł.
W listopadzie, w postępowaniu przetargowym wyłoniony
został wykonawca przedsięwzięcia - Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz.
W końcu marca 2017 roku nastąpił odbiór obiektu, dzięki czemu uczniowie czernikowskiej

podstawówki przed zajęciami
z wychowania fizycznego przebierać się będą z o wiele większym animuszem.
Remont polegał na wymianie systemu parkietowego na

podłogę sportową, wymianie
stolarki drzwiowej, wykonaniu
prac stolarskich i malarskich,
przebudowie magazynu sprzętu
sportowego, wymianie instalacji
c.o. oraz opraw oświetleniowych

awaryjnych. Ponadto, na bazie
istniejącej konstrukcji stalowej
powstał nowy magazynek sprzętu sportowego.
PP
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Infrastrukturalna ofensywa trwa

W

zakresie pozyskiwania
środków w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Gmina Czernikowo aktywna była na przestrzeni całego
okresu jego funkcjonowania.
W ubiegłym roku w miejsce
popularnych
„schetynówek”
wprowadzono Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 20162020, co nie wpłynęło jednak na
naszą skuteczność w aplikowaniu o środki. Z przyjemnością
możemy Państwa poinformować, że 17 lutego 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie inwestycji „Przebudowa
drogi gminnej Nr 101119C w m.
Steklinek i Jackowo”.
Stosowne podpisy pod dokumentami, obok Wójta Zdzisława Gawrońskiego i Skarbnik
Ewy Olkiewicz, złożył Stanisław

Detmer, wiceprezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp.
z o. o. w Lipnie – podmiotu,
którego oferta okazała się najkorzystniejsza w toku postępowania przetargowego.
Całkowita wartość inwestycji
wyniosła 805 695,02 zł, z czego
50% pokryte zostanie w ramach
otrzymanego
dofinansowania. Na identycznym poziomie
wsparte zostanie także wynagrodzenie inspektora nadzoru, którego koszt to 8862,64 zł.
W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogowy
o długości 1299,78 mb, którego
nawierzchnię stanowi obecnie
żużel i kruszywo wapienne. Gmina Czernikowo poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego
poprzez wykonanie nawierzchni z obustronnymi poboczami,
zatoką autobusową z peronem
i przejściem dla pieszych. Finali-

Krzyże Zasługi dla sołtysów, Medale za
Długoletnią Służbę – dla urzędników

zacja zadania planowana jest na
III kwartał tego roku.
Ledwie zdążył zastygnąć tusz
na umowie „schetynówkowej”,
gdy kolejne dokumenty pieczętujące realizację infrastrukturalnego zadania zostały podpisane.
3 marca 2017 roku niezbędne
dla wykonawstwa przebudowy
czernikowskich ulic Toruńskiej,
Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej podpisy złożone zostały
w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Czernikowo. Kolejne
egzemplarze parafował ten sam
skład sygnatariuszy, gdyż przetargowa oferta Przedsiębiorstwa
Robót Drogowych Sp. z o. o.
w Lipnie ponownie okazała się

T

rzech sołtysów z gminy
Czernikowo oraz siedmioro pracownic i pracowników Urzędu Gminy w Czernikowie zostało odznaczonych
Krzyżami Zasługi oraz Medalami za Długoletnią Służbę. Podczas uroczystości, która odbyła
się 9 grudnia 2016 r., w imieniu
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Dariusz Zagrabski - Dyrektor Delegatury Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu. Gratulacje odznaczonym
złożyli również wójt Zdzisław
Gawroński oraz Przewodnicząca
Rady Gminy Jadwiga Padlewska.
Krzyże stanowią uhonorowanie
za zasługi na rzecz społeczności
lokalnej, natomiast medale wręczono za wzorowe i sumienne
wykonywanie obowiązków wy-

najkorzystniejsza.
Całkowita wartość inwestycji
„Przebudowa ulicy Toruńskiej,
Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo” to 1 584
350,38 zł, z czego 63,63% kosztów kwalifikowalnych pokryte
zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Do
powyższej wartości doliczyć należy wynagrodzenie inspektora
nadzoru w kwocie 20 596,56 zł.
Finalizacja zadania planowana
jest na III kwartał tego roku.
PP

nikających z pracy zawodowej.
Srebrny Krzyż Zasługi nadano sołtysowi Czernikowa Stanisławowi Kamińskiemu, a Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali
radny i sołtys Makowisk Krzysztof Plewa oraz sołtys Pokrzywna
Józef Wojciechowski.
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę wyróżnieni zostali:
Marek Brzustewicz, Mirosław
Buczkowski, Dariusz Kowalski
i Zbigniew Zgliński. Srebrnym
Medalem za Długoletnią Służbę odznaczona została Ewa Olkiewicz, natomiast Brązowymi
Medalami uhonorowane zostały
Ewa Barszczyk oraz Magdalena
Krasuska.
PP
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Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

G

mina Czernikowo informuję, iż
w związku z wejściem w życie ustawy
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie
ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:
• drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób
fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
• drzew w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, których obwód pnia na
wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm w przypadku topoli, wierzb,
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,
• drzew lub krzewów usuwanych w celu
przywrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego.
Powyższe zwolnienia nie obowiązują
w stosunku do drzew będących pomnikami
przyrody, zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, w parku krajobrazowym, na obszarze chronionego krajobrazu
oraz drzew objętych ochroną konserwatora
zabytków.
Więcej informacji znajdziecie Państwo
na stronie www.gdos.gov.pl.
Na terenie wielu parków krajobrazowych
i obszarów chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony
przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego
albo budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. To
czy na danym obszarze obowiązuje ten zakaz
można sprawdzić w uchwale sejmiku województwa (lub rozporządzeniu wojewody)
powołującej dany obszar chroniony.
W przypadku wprowadzenia tego zakazu
- wycinka drzew przydrożnych, nadwodnych
i śródpolnych w parku krajobrazowym czy
obszarze chronionego krajobrazu jest niedopuszczalna, ponieważ kwestia możliwości
wycięcia drzew stanowiących zadrzewienia
została już przesądzona przez prawodawcę na poziomie wojewódzkim. Ewentualna
możliwość usunięcia zadrzewień może zachodzić jedynie w przypadku, kiedy zastosowanie ma odstępstwo od tego zakazu.
Obszar Chronionego Krajobrazu występuje również na terenie Gminy Czernikowo.
W obszarach Natura 2000 nie istnieje
zdefiniowany katalog inwestycji, które mogą
być na objętych nimi terenach realizowane lub nie realizowane. Możliwość podjęcia
konkretnej inwestycji uzależniona jest od
oddziaływania, jakie inwestycja ta może powodować w odniesieniu do celów ochrony
obszaru Natura 2000. Zgodnie z art. 33 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody, zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub
w połączeniu z innymi działaniami, znaczą-

co negatywnie oddziaływać na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
• pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych
lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla
których ochrony wyznaczono obszar Natura
2000;
• wpłynąć negatywnie na gatunki, dla
których ochrony został wyznaczony obszar
Natura 2000;
• pogorszyć integralność obszaru Natura
2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
Drzewa oraz grupy drzew objęte ochroną w postaci pomnika przyrody objęte są
zakazami niszczenia, uszkadzania lub przekształcania. Gdy wycięcie drzewa stanowiącego pomnik przyrody jest konieczne, należy w pierwszej kolejności znieść z danego
drzewa formę ochrony w postaci pomnika

przyrody. Jest to możliwe tylko w przypadku
utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody. Albo w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego,
jeśli brakuje rozwiązań alternatywnych lub
konieczności zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego. Zniesienia wymienionej formy ochrony przyrody, dokonuje rada gminy
w drodze uchwały, której projekt wymaga
uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Wszystkie drzewa stanowiące pomniki
przyrody, zlokalizowane na terenach niezabudowanych, podlegają ochronie aż do ich
samoistnego, całkowitego rozpadu - jeżeli
nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia.
MG/gdos
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Ptasia grypa
coraz bliżej!

P

osiadasz drób przyzagrodowy? Zgłoś utrzymywanie drobiu lub innych
ptaków do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu (tel.
56 655-30-30 lub e-mail torun.
miw@wetgiw.gov.pl)!
Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu
wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich, jak i drobiu. Wobec
powyższego hodowcy drobiu
powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji,
minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do
gospodarstwa. W szczególności
należy:
- zabezpieczyć paszę przed
dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których
drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie
odzież i obuwie ochronne oraz
po każdym kontakcie z drobiem
lub dzikimi ptakami umyć ręce
wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób
Hodowco! Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz
weterynarii prywatnej praktyki,

Spotkanie Zespołu Roboczego
ds. opracowania Programu
Rewitalizacji dla Gminy
powiatowy lekarz weterynarii, Czernikowo na lata 2017-2023
wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia
choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone
padnięcia drobiu).
Objawy kliniczne wysoce
zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj,
miękkie skorupy jaj, objawy
nerwowe, zasinienie i obrzęk
grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność,
biegunka. Padnięcia ptaków
mogą być nagłe, bez widocznych
objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.
Inspekcja Weterynaryjna monitoruje sytuację epizootyczną
dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków i prowadzi od kilku
miesięcy działania prewencyjne.
Aktualne informacje dotyczące
grypy ptaków na terenie kraju
znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii
(www.wetgiw.gov.pl). Wszystkim hodowcom drobiu oraz właścicielom przydomowych stad
polecamy zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych
z wystąpieniem wysoce zjadliwej
grypy ptaków.
WW

G

minny Program Rewitalizacji wkrótce stanie się
dokumentem niezbędnym w kontekście aplikowania
o środki unijne w wielu programach. We wrześniu ubiegłego
roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne projektu, natomiast 9 marca rewitalizacyjne
potrzeby argumentowali mieszkańcy sołectw Liciszewy i Kiełpiny, tworzący Zespół Roboczy ds.
opracowania dokumentu.

Głównym punktem spotkania było zaakcentowanie potrzeb i oczekiwań społeczności
lokalnej oraz określenie zakresu
ich udziału na każdym etapie
wdrażania Programu. Spotkanie
poprowadził Marcin Ługawiak,
pracownik firmy Lider Projekt
Sp. z o.o. – wykonawcy Gminnego Programu Rewitalizacji.
PP

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

W

związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez
Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.
Wysokość środków przekazanych do rozdysponowania w ramach konkursu w roku 2017 wyniosła 70.000 zł.

Lp.

Nazwa podmiotu

Kwota przyznana
przez członków
komisji

Tytuł zadania publicznego

1.

LZS w Steklinie

Organizacja rozgrywek w piłkę nożną

17.500,00 zł

2.

dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udział w rozgrywkach
KS „Olimpijczyk” Czernikowo Szkolenie
ligowych, turniejach piłki siatkowej

1.050,00 zł

3.

UKS „Comets” Mazowsze

Baseball, softball

12.300,00 zł

4.

LZS „Victoria” Czernikowo

Rozgrywki piłkarskie drużyn LZS VICTORIA, klasa A, kategoria Żak,
sezon wiosna/jesień 2017

28.150,00 zł

5.

UKS „ Kopernik”

Jiu-jitsu - szkolenie dzieci i młodzieży

5.000,00 zł

6.

UKS „Piątka” w Osówce

Szkolenie dzieci w zakresie poprawy umiejętności gry w piłkę nożną

6.000,00 zł

Razem: 70.000,00 zł
HK
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Podsumowanie konkursu
„Poznaj swoich bohaterów”
przybyłej młodzieży.

Lista laureatów:
KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI:
1 miejsce - Agata Sawicka
2 miejsce - Zuzanna Konrad
3 miejsce - Zuzanna Kamińska
Wyróżnienia: Paulina Urbańska, Patrycja
Szydłowska, Miłosz Jaranowski.
KONKURS PLASTYCZNY w gimnazjum:
1 miejsce - Karina Prusakiewicz
2 miejsce - Aleksandra Sadowska
3 miejsce - Zuzanna Grąbczewska
Wyróżnienia: Wiktoria Kozicka, Inez
Sara Biernat, Emil Maślewski, Adrian Bocek,
Agata Sawicka, Mateusz Urbański, Monika
Kinga Lewandowska.

P

ieśnią "Ostatni list", wykonaną przez
Katarzynę Popławską, rozpoczęto finał
drugiej edycji konkursu historyczno-literackiego i plastycznego pt. "Poznaj swoich Bohaterów". Liczny udział w konkursie,
objętym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, wzięła młodzież ze
wszystkich szkół gminy Czernikowo.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. Bożena
Przybyłowska, córka Żołnierzy Wyklętych,

Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty
Maria Mazurkiewicz, szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy płk. Maciej Sandomierz, komendant WKU w Toruniu płk. Andrzej Koprowski, kpt. Dariusz
Mazur, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Czernikowie ks. Maksymilian Skorek,
Sekretarz Gminy Czernikowo Anna Baranowska, dyrektorzy szkół z terenu gminy
Czernikowo oraz nauczyciele i opiekunowie

Dzień Kobiet z Teatrem „Afisz”

KONKURS PLASTYCZNY w szkołach podstawowych:
1 miejsce- Patrycja Kropkowska
(SP Czernikowo)
1 miejsce - Karol Machtylski
(SP Czernikowo)
2 miejsce - Aleksandra Paurowska
(SP Steklin)
3 miejsce - Oliwia Cichoszewska
(SP Osówka)
Wyróżnienia: Magdalena Lisińska (SP
Czernikowo), Monika Rutkowska (SP Osówka), Agata Cichorska(SP Steklin), Patrycja
Wais (SP Osówka), Bartosz Łuszczak (SP
Czernikowo).
ZJ

K

oncerty organizowane przez Wójta
Gminy Czernikowo z okazji święta
płci pięknej stały się już lokalną tradycją. Tegoroczne przedsięwzięcie spotkało się
z równie gorącym przyjęciem przez społeczność lokalną, co ubiegłoroczny koncert Ivana
Komarenki, a wykonawcy teatralnego widowiska spokojnie stanęli na wysokości zadania, jakim było zainteresowanie i rozbawienie
czernikowskiej widowni.
Preludium do spektaklu stanowiły muzyczne występy młodych, lokalnych artystów:
Zespołu „Dobro” rodzeństwa Dobrowolskich,
Aleksandry Pryl i Joanny Pejkowskiej. Wokaliści zebrali nie tylko gromkie brawa, ale także
sporo ciepłych słów ze strony gwiazd wieczoru. Teatr Impresaryjny „Afisz” przedstawił
publiczności „Miłość po włosku” - opartą na
hydraulice i pożądaniu, śpiewaną opowieść,
utrzymaną w klimacie Ala Bano i Rominy Power, Drupiego czy Adriano Celentano.
Przed koncertem życzenia wszystkim Paniom złożył Wójt Zdzisław Gawroński, zapraszając je jednocześnie na słodki poczęstunek,
który miał miejsce zaraz po występie akotrów
„Afiszu”. Zebrani mogli skosztować pysznego ciasta oraz rozgrzać się kawą lub herbatą
– chociaż można być pewnym, że atmosfera
wydarzenia wymagać mogła raczej studzenia
emocji.
PP
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Spotkanie z seniorami
Z życia Gminnej Biblioteki
w Osówce
Publicznej

W

W

dniu
21
lutego
w czernikowskiej bibliotece odbyły się zajęcia
z uczniami klasy IV „a” Szkoły
Podstawowej w Czernikowie w ramach konkursu „Eksperymentuj,
odkrywaj, działaj - Bądź jak Maria"
organizowanego przez FRSI i Wydawnictwo Widnokrąg. Podczas
spotkania dzieci obejrzały prezentację i filmik o życiu Marii Skłodowskiej-Curie. Następnie uczest-

dniu
19
listopada 2016 roku
w świetlicy wiejskiej
w Osówce odbyło się spotkanie z seniorami mieszkającymi
na terenie sołectwa oraz w jego
okolicach.
Zorganizowane
przez Radę Rodziców przedsięwzięcie cieszyło się sporym
zainteresowaniem.
Na spotkaniu pojawili się
goście w różnym wieku. Imniczyły w lekcji i doświadczeniach preza miała na celu integrację
pokoleń, wymianę doświadchemicznych.

W czasie ferii przeprowadziliśmy warsztaty detektywistyczne
"Po nitce do kłębka" dla harcerzy
ze SP w Czernikowie. Dzieci rozwiązywały łamigłówki, łamały tajne szyfry i kody, zbierały dowody
o kilku latach posuchy
przestępstwa i odciski linii papilarna polu możliwości ponych.
zyskania dofinansowania
MS w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
Gmina Czernikowo przystąpiła do konkursu obejmującego
operacje typu „Gospodarka
wodno-ściekowa”
ramach
Programu
Rozwoju
Obszarów
wyróżnienia dla Lidii Gąsiewicz
ze Szkoły Podstawo- Wiejskich na lata 2014-2020,
w myśl którego wybudowawej w Czernikowie, nych zostać ma sto biologiczSzymona
Choj- nych oczyszczalni.
nackiego z TM
1 marca 2017 roku Zarząd
w Toruniu oraz Województwa Kujawsko-PoDariusza Ja- morskiego przyjął listę operacji
niszewskiego, zawierającą informację o kolejnauczyciela ności przysługiwania pomocy.
c z e r n i k ow - Wniosek Gminy Czernikoskiej szkoły wo znalazł się na 18 miejscu
podstawowej. w przedmiotowym zestawiePrace zosta- niu, w którym uwzględniono
ły wystawione 98 projektów. W odniesieniu
w Szkole Mu- do limitu środków przeznazycznej w Czerni- czonych na operacje tego typu
znaleźliśmy się w gronie jedkowie.
GOD nostek potencjalnie objętych

Konkurs na logo Gminnej Orkiestry
Dętej rozstrzygnięty

W

pierwszych dniach marca rozstrzygnięty
został konkurs na logo Gminnej
Orkiestry
Dętej. Wpłynęło kilkanaście,
wykonanych
różnymi technikami, prac,
spośród których na symbol orkiestry
wybrano pracę
Zuzanny
Gałczyńskiej z Zespołu
Szkół w Czernikowie. Przyznano również

czeń oraz poglądów i została
połączona z zabawą taneczną
oraz poczęstunkiem. Przebiegła w niezwykle przyjemnej atmosferze i trwała do późnych
godzin wieczornych. Za inicjatywę podziękowania należą się
organizatorom: radnej Bogumile Lewandowskiej, Zarządowi Rady Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Osówce oraz
dyrektorowi placówki Ryszardowi Ałtynowi.
ZS

Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków – czekamy na ostateczne
rozstrzygnięcia

P

wsparciem, od którego dzieli
nas jeszcze kontrola administracyjna, której podlegają
wszystkie wnioski uwzględnione na liście.
Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych
warunków
i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej,
z możliwości budowy oczyszczalni w ramach PROW
wyłączeni zostali mieszkańcy terenów aglomeracji, co
w przypadku gminy Czernikowo oznaczało teren sołectwa
Czernikowo. Na podstawie terminu zgłoszenia zamiaru przystąpienia do programu przez
mieszkańców oraz związanego
z tym czasu oczekiwania na realizację przez Gminę budowy
„przydomówek”
wyłoniono
sto gospodarstw domowych,
na terenie których przedsięwzięcie zostanie zrealizowane.
PP
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Echa GimLO

D

nia 17 lutego Karolina Kamela, Patrycja Murawska i Weronika Pierzgalska
zajęły III miejsce w Powiatowym
Konkursie „Czytam i znam”, organizowanym pod patronatem Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy. Tegoroczna edycja poświęcona była poezji. Dziewczęta wykazały się dużą
wiedzą z zakresu analizy tekstów poetyckich
oraz umiejętnością pracy zespołowej. Ponadto, Patrycja została laureatką (II miejsce)
międzyszkolnego powiatowego konkursu

D

„Gwiazdorskie lektury”, którego druga edycja odbyła się 13 marca w ZS nr 24 w Toruniu. Uczennica po raz kolejny udowodniła,
że warto pracować nad rozwijaniem swoich
pasji.
W czwartek 23 lutego uczniowie naszego
gimnazjum brali udział w zawodach powiatowych w piłce nożnej halowej, rozgrywanych w Lubiczu Górnym i Grębocinie. Nasi
zawodnicy po zaciętej walce w finałach uplasowali się na podium zajmując III miejsce.

26 stycznia w Turznie odbyły się zawody powiatowe w drużynowym tenisie stołowym. Nasze gimnazjum reprezentowali:
Aleksandra Bytner, Oliwia Lewandowska,
Szymon Kasiński, Tomasz Kasiński i Maciej
Kubik. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy
uplasowali się na II miejscu.
21 lutego uczniowie naszego LO brali udział w zawodach z cyklu „Licealiada”
w piłce siatkowej w Chełmży. Nasze zawodniczki i zawodnicy zameldowali się na podium, zajmując III miejsce.
14 stycznia Zespół Wokalny Gimnazjum
w składzie: Ewelina Florczak, Klaudia Korzeniewska i Katarzyna Popławska zdobył
I miejsce w Konkursie Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych w ZS nr 14 w Toruniu.
Dwa tygodnie później solistka Katarzyna
Popławska zdobyła II miejsce w Konkursie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Kowalewie Pomorskim. 18
lutego Kasia triumfowała w II Konkursie
Wokalnym Piosenki Niespełnionej Miłości
w Domu Harcerza w Toruniu, natomiast 24
lutego otrzymała Nagrodę Starosty, a wyróżnienie i nominację na Finał Wojewódzki Piosenki w Żninie uzyskała w duecie z Eweliną
Florczak. Katarzyna Popławska została wyróżniona również w Powiatowym Festiwalu
Piosenki „Śpiewajmy Razem” w Chełmży.
Uczennica Roksana Kwiatkowska została
laureatką konkursu języka hiszpańskiego, a
Patryk Kotkiewicz zdobył tytuł finalisty konkursu z fizyki i astronomii. Serdecznie gratulujemy osiągnięć.
ZS

25. Finał WOŚP za nami

zięki ofiarności darczyńców podczas tegorocznego finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
ustanowiono nowy rekord Gminy Czernikowo pod względem
kwoty zebranych pieniędzy.
Udało się uzyskać 33 152,71 zł.
Wszyscy spisali się na medal.
Sztab przygotował szereg atrakcji w okresie całego tygodnia poprzedzającego Finał. W szkołach
gminy Czernikowo odbyły się
kwesty, licytacje gadżetów, zabawy, gry i zawody sportowe.
14 stycznia Teatr Nowy
z Krakowa zaprezentował odważną sztukę według powieści
„Lubiewo”. Artyści byli zachwyceni publicznością. Jak mówili
- w Czernikowie widać teatralne „wyrobienie”. Publiczność
dopisała w liczbie ponad 300
widzów i nie szczędziła datków
do puszki. Po spektaklu odbył
się tradycyjny Bal Charytatywny pod hasłem „Srebrne Gody,
Czyli Muzyczna Karuzela”. Do
szalonej zabawy poprowadzili

nas jak zwykle niezawodni aktorzy Teatru Impresaryjnego
„Afisz” z Torunia oraz pianista
i wokalista zespołu „Żuki” Joachim Perlik. W trakcie balu zlicytowaliśmy wiele wspaniałych
gadżetów, a najważniejszy z nich
– złote serduszko - wylicytował
M. Zglinicki.
W niedzielę 35 wolontariuszy
kwestowało na terenie gminy,
a w „największych” puszkach
pojawiły się kwoty powyżej 800
zł! Sztab miał pełne ręce roboty i rozliczał pieniądze do późnych godzin popołudniowych.
W Auli Szkoły Muzycznej odbył
się piękny koncert z udziałem
dzieci i młodzieży ze Szkoły
Podstawowej w Czernikowie,
Zespołu Szkół oraz Szkoły Muzycznej. Występom towarzyszyły
również licytacje, które przyniosły spory zysk dla WOŚP.
Wielkie słowa uznania należą
się członkom czernikowskiego
Sztabu. Bez Was nic by nie zagrało. Dzięki dla: Marioli Wasilewskiej, Grażyny Kasprowicz,

Joli Linkiewicz, Magdy Affeldt,
Justyny Koperskiej, Eli Maciejewskiej, Zuzanny Stawickiej,
Jurka Zglinickiego, Grzegorza
Wasilewskiego, Rafała Dzwonkowskiego, Darka Janiszewskiego, Stanisława Lewandowskiego,
Mirka Maćkiewicza, Roberta
Szwajkowskiego i Leszka Affeldt.
Szczególne podziękowania
kierujemy dla mieszkańców,
którzy wsparli akcję w różnych
formach poprzez udział w balu,
spektaklu teatralnym, zawodach
sportowych, niedzielnym koncercie w auli oraz dla kwestującej
młodzieży.
Osobne podziękowania należą się sponsorom, darczyńcom
i społecznikom, którzy włączyli
się w organizację Finału. Oto oni:
Starostwo Powiatowe w Toruniu,
Urząd Gminy Czernikowo, Jerzy
i Bogusława Zgliniccy (USM),
Jan Bieńkowski (Da Vinci),
Piotr Lisiński, Krzysztof Karbowski, Wiesław Podlaszewski,
Marcin Zglinicki, Kujawski Bank
Spółdzielczy oddział w Czerni-

kowie, WSHU w Czernikowie,
Halina i Ryszard Czajkowscy,
Sklep Miliszewy (p. Romanowscy), Stanisław Strychalski, Jacek i Monika Kamińscy, Teresa
i Ryszard Chlebowscy, Elżbieta i Mirosław Nierychlewscy,
nauczyciele i pracownicy SP
w Czernikowie, Szkoła Muzyczna w Czernikowie, Robert Zaworski, Mirosław Miętkiewicz,
Mariusz Dworak, Marek Zarzycki, Marek Woźniak, Magda
i Leszek Affeldt, Firma Almar,
Andrzej Mielniczuk, Sławomir
Komorowski, Daria Bylewska studio urody, Janina Buczyńska,
Jan Kasprowicz, Restauracja Pub
Sofa, Mirosław Maćkiewicz, Beata Maciejewska salon fryzjerski,
Andrzej Bajkowski, Dariusz Dąbrowski, wolontariusze i opiekunowie, Restauracja Jimmy's
Steakhouse, Stanisław Jurewicz,
Beata i Jarosław Grodzińscy.
Do zobaczenia na 26 Finale!
Siema!
PB
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Nowinki z Makowisk

G

rudzień w Szkole Podstawowej w Makowiskach obfitował w wiele radosnych wydarzeń. Przygotowania do
świąt rozpoczęliśmy od pieczenia pierniczków bożonarodzeniowych w oddziale przedszkolnym. Starsi uczniowie przygotowali
montaż słowno - muzyczny, którym wprowadzili zebranych w atmosferę nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego.
W grudniu uczeń Bartosz Marciniak odebrał nagrodę za zajęcie II miejsca w gminnym
konkursie ekologiczno-literackim „EKO-RYM”. Maluchy z oddziału przedszkolnego
wysłuchały koncertu Majki Jeżowskiej, na

W

który wybrały się do Torunia. Wróciły rozśpiewane i zafascynowane dziecięcą twórczością artystki.
Z okazji 25. finału WOŚP w szkole zorganizowano rozgrywki sportowe, odbyła
się loteria fantowa, rodzice oraz panie ze
stowarzyszenia przygotowały pyszne ciasta.
Tradycyjnie już przeprowadzona została
licytacja gadżetów WOŚP oraz innych cennych przedmiotów, przekazanych specjalnie
na tę okazję. Wolontariusze zbierali datki do
puszek również w niedzielę. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i ofiarności darczyńców
udało się zebrać kwotę ponad 4000 złotych.

W styczniu uczniowie klas I-VI wybrali
się do teatru na spektakl pt. „Dwanaście miesięcy.” Przepiękne kostiumy, bogata scenografia, doskonałe efekty dźwiękowe i świetlne
oraz perfekcyjna gra aktorów wprowadziły
widzów w niepowtarzalną atmosferę zaczarowanego świata baśni.
Tuż przed feriami zimowymi w szkole
zorganizowana została choinka noworoczna.
Z tej okazji uczniowie klas I-III przygotowali zabawne przedstawienie pt. „W wiosce
smerfów” oraz specjalny karnawałowy taniec. Następnie zabawę taneczną prowadzili zaproszeni animatorzy z grupy teatralnej.
Wszystkie dzieci otrzymały paczki, przygotowane przez Radę Rodziców. Słodkie upominki ufundowało także stowarzyszenie
„Razem łatwiej” oraz OSP z Makowisk.
W marcu przedszkolaki pojechały do
Torunia, gdzie zwiedziły Żywe Muzeum
Piernika oraz Manufakturę Cukierków.
Skorzystały z możliwości własnoręcznego
wykonania pierników według najlepszych
receptur. W manufakturze obserwowały
produkcję wyrobów cukierniczych, począwszy od wylania gorącego karmelu, po zabarwienie, nadanie smaku oraz krojenie. Dzieci
przeżyły wspaniałą przygodę samodzielnie
kręcąc kolorowe lizaki, które zabrały ze sobą
do domu. Wyjazd okazał się ucztą dla ich
wszystkich zmysłów.
AL, HG

Wieści ze SP w Steklinie

czasie ferii zimowych bardzo duża
grupa uczniów z klas III – VI
uczestniczyła w warsztatach, podczas których dzieci rozwijały swoje umiejętności. Podczas warsztatów przyrodniczych
uczniowie wykonywali doświadczenia (,,Lawowa lampa”, ,,Nadmuchaj balon w inny
sposób” itp.) z wykorzystaniem octu i sody.
Umiejętności manualne ćwiczyły na warsztatach plastycznych. Z zastosowaniem papieroplastyki uczestnicy zajęć wykonali figurkę
,,kamiennego kota”. W trakcie warsztatów
teatralnych uczniowie doskonalili terminologię związaną z teatrem, odgrywali scenki
dramowe, zrealizowane na podstawie znanych wierszy J. Brzechwy. Poprzez ,,zabawę
w teatr” dzieci uczyły się ruchu scenicznego
oraz umiejętności wyrażania emocji poprzez
gesty i mimikę. Finałem zajęć było przygotowanie i wystawienie przedstawienia Bezpieczne ferie. Następnego dnia odbyła się
wycieczka autokarowa do Torunia. Swoją
sprawność fizyczną wszyscy mogli sprawdzić
na Jump Arenie. Zajęcia i wyjazd były finansowane ze środków przydzielonych przez
Urzędy Gmin w Czernikowie i Kikole.
12 grudnia 2016 r. uczniowie wystawili
jasełka Betlejemska dobranocka w Ośrodku
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „Tratwa”
w Steklinku. Jak zwykle zostali serdecznie
przyjęci przez pana Marka Piernika, dzieci

i ich opiekunów przebywających na grudniowym turnusie rehabilitacyjnym. Uczniowie z klas IV-VI ponownie zaprezentowali baśniowe jasełka dla całej społeczności
szkolnej 22 grudnia na spotkaniu wigilijnym
oraz 15 stycznia 2017 r. w kościele parafial-

nym w Czernikowie.
W ostatnią sobotę przed feriami zimowymi, cała społeczność szkolna i lokalna
bawiła się na zabawie karnawałowej, którą
rozpoczął Teatr Dorośli-Dzieciom. Nauczyciele, pracownicy obsługi i rodzice, poprzez
ruch, mimikę, słowo lektora, odpowiednie
stroje i muzykę zilustrowali Kaczkę Dziwaczkę Jana Brzechwy. Uwieńczeniem balu
kostiumowego była wizyta Mikołaja, który
wręczył dzieciom słodkie prezenty ufundowane przez Radę Rodziców.
Z okazji Dnia Kobiet, chłopcy z klas IV-VI przygotowali program artystyczny o kobietach i dla kobiet. W przedstawieniu było
dużo zabawnych scen, które w ciekawej formie oraz w żartobliwy sposób ukazywały codzienne zajęcia kobiet. Inną atrakcją dnia był
występ chłopców, którzy na czas apelu "stali
się" kobietami i zrozumieli, jak trudno chodzić w butach na obcasach. Na zakończenie
przekazano serdeczne życzenia i słodki upominek.
W grudniu Samorząd Uczniowski organizował akcję „CZYŻ-NIE warto zostać św.
Mikołajem w gminie Czernikowo”. Zebrane pieniądze ze sprzedaży maskotek, ozdób
świątecznych i pierników przekazane zostały
Czernikowskiemu Stowarzyszeniu „CZYŻ-NIE”.
MP, MR, ASz
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Zima w Szkole Podstawowej w Mazowszu

D

rugi tydzień grudnia przebiegał pod
hasłem „Rok 2016 rokiem Henryka
Sienkiewicza”. Tę imprezę czytelniczą
przygotowała Ewa Sulecka-Jaskólska. Projekcja filmu "W pustyni i w puszczy" stanowiła "wstęp" do innych działań. Ogłoszono
konkurs na najbardziej pomysłowe przebranie za ulubionego bohatera powieści o przygodach Stasia i Nel. W kolejnych dniach
uczniowie udali się z wizytą do Oblęgorka
i Woli Okrzejskiej, słuchali i czytali fragmenty wybranych utworów pierwszego polskiego laureata literackiej Nagrody Nobla. Na
piątek zaplanowano zabawy sprawnościowe
przygotowane przez Roberta Szwajkowskiego, naukę piosenek, pląsy, majsterkowanie,
tworzenie w zespołach konturów Afryki
i nanoszenie pustyni, dżungli, wypisywanie
nazw zwierząt i roślin. Grupy wykonywały
zadania z ogromnym zaangażowaniem, bawiąc się przy tym znakomicie. Bardzo ciekawe i różnorodne przebrania zaprezentowały
Amelia Urbańska, Maja Urbańska i Alicja
Sulecka. Były to fajne, interdyscyplinarne
zajęcia, wzbogacające wyobraźnię, aktywizujące wszystkich uczniów i - mamy nadzieję
- zachęcające do czytania.
Grosiki policzone, spakowane i wysłane.
Jak co roku Krystyna Blonkowska zorganizowała zbiórkę „Góra Grosza” dla Towarzystwa
Nasz Dom i jak co roku uczniowie pokazali,
że chcą i potrafią pomagać. Zebrali łącznie
343,96 zł. Dziękujemy wszystkim za każdy
grosik.
Jak uchronić się przed wypadkiem, jak
spędzić ferie miło i bezpiecznie? O tym
wszystkim uczniowie klas II - V i dzieci

z oddziału przedszkolnego mogli porozmawiać z policjantami z Komisariatu Policji
w Lubiczu, którzy oprócz pogadanki przygotowali prezentację zawierającą najważniejsze
zasady gwarantujące bezpieczeństwo i wskazujące właściwe zachowanie w różnych sytuacjach.
Z okazji swego święta na zaproszenie
wnucząt do Wiejskiego Domu Kultury licznie przybyły Babcie, razem z nimi Dziad-

kowie, a i Rodziców nie zabrakło. W trakcie
spotkania był czas na życzenia, upominki,
tańce i wiele rozmów przy pysznych ciastach.
24 lutego gościliśmy w szkole Bartosza Pałuckiego, doktoranta fizyki na UMK. Chętni
uczniowie mogli wziąć udział w naukowych
eksperymentach. Wybuchowe (i nie tylko)
pokazy zachwyciły uczestników. Bartosz
Pałucki mówi o sobie: "Popularyzacja nauk
ścisłych to mój konik. Często wykorzystuję
efektowne doświadczenia, aby tajniki nauk
przyrodniczych przytoczyć uczniom w jak
najlepszy sposób". Udało się w stu procentach!
Miłym akcentem kończącym naukę
w pierwszym półroczu był bal przebierańców, zorganizowany we współpracy z Radą
Rodziców. Ogromne podziękowania dla
wszystkich nauczycieli i rodziców za przygotowanie i poprowadzenie imprezy.
W ramach akcji „Lubimy czytać”, propagującej czytelnictwo wśród najmłodszych,
uczniowie drugiej klasy w lutym wzięli
udział w "lekcji bibliotecznej", przygotowanej i poprowadzonej przez bibliotekarkę
Donatę Luberacką. Dzieci obejrzały teatrzyk
i wysłuchały baśni "Brzydkie kaczątko", wykonały też prace plastyczne.
18 lutego odbył się w SP Czernikowo Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju uczestniczył Patryk
Tejza. Zajął I miejsce w grupie szkół podstawowych na szczeblu gminnym, tym samym
zakwalifikował do turnieju na szczeblu powiatowym. Gratulujemy Patrykowi i opiekunowi - Ryszardowi Osińskiemu.
MC

Nowoczesne technologie w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko”

N

owoczesne
technologie są wszechobecne,
towarzyszą nam wszędzie. Dlatego przed placówkami
oświatowymi stawia się ważne,
a jednocześnie odpowiedzialne
i trudne zadanie, aby wszechstronnie wspomagać rozwój
dziecka i wykształcić mądrego,
podejmującego
odpowiednie
wybory człowieka, który będzie
potrafił świadomie i racjonalnie
wykorzystywać dostępne technologie.
Jedną z ich zalet jest stymulowanie rozwoju intelektualnego
dzieci. Rozwija się spostrzegawczość i logiczne myślenie, kształtuje pomysłowość i wyobraźnia,
dziecko ćwiczy pamięć i koncentrację. Korzystanie z zasobów
oraz różnorodnych programów
pozwala wspierać rozwój umiejętności matematycznych dzieci,
kształtować zdolności rozróżniania kolorów, kształtów, liczb,
wielkości i kierunków.
Trzeba jednak pamiętać także o zagrożeniach, jakie niosą
nowoczesne urządzenia. Stąd
ważna rola nauczycieli i rodziców, aby wykształcić wśród dzie-

ci właściwe nawyki korzystania
z tych nowoczesnych rozwiązań.
Jednym
z nowoczesnych
urządzeń
wykorzystywanych
w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” jest Magiczny
Dywan. Jest to pierwsza polska
podłoga interaktywna. Ta innowacyjna pomoc dydaktyczna
pozwala, poprzez gry i zabawy,
rozwijać u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową,

spostrzegawczość i szybkość
reakcji, a jednocześnie ćwiczyć
pamięć i uczyć się. Zabawa na
Magicznym Dywanie jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy,
dostarcza potrzebnych wiadomości za pośrednictwem dźwięku oraz obrazu. To nauczanie
wielokodowe, które przyczynia
się do uruchamiania aktywności
spostrzeżeniowej, intelektualnej
oraz motorycznej. Urządzenie

posiada wiele ciekawych programów typu ,, Planety”, ,,Pianino”, ,,Piłka nożna”, Archeologia”,
,,English for fun”.
Drugim urządzeniem wykorzystywanym w naszej placówce
jest tablica interaktywna. Praca,
a raczej zabawa z tablicą rozwija
percepcję wzrokowo–słuchową.
Dzieci mają możliwość treningu
manualnego – poprzez rysowanie kształtów, wypełnianie kolorami, wzorami. Interaktywność
absorbuje dziecko, angażuje jego
zmysły – wzrok, dotyk, słuch.
Rozwija umiejętność wykonywania złożonych poleceń, które
aktywizują myślenie abstrakcyjne. Stosowanie nowoczesnych
technologii pozwala na łączenie
nauki z zabawą, a przede wszystkim pozwala na wszechstronne
rozwijanie różnorodnych umiejętności i zainteresowań dzieci.
O tym mogli także przekonać
się rodzice oraz dzieci uczestniczące 18 marca w dniu otwartym
w przedszkolu. Więcej o nas
na naszej stronie internetowej
www.sloneczko-przedszkole.
com oraz na facebooku.
IL
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Co słychać w SP im. K. K.
Baczyńskiego w Czernikowie?

SP Czernikowo bierzemy udział
w projekcie "Edukacja globalna...”,
organizowanym przez ORE, KPCEN w Toruniu i MSZ RP. W ramach I modułu odbyły się obchody Tygodnia Edukacji Globalnej. W grudniu uczniowie wzięli
udział w spotkaniu z Weroniką Brączek wolontariuszką pracującą z dziećmi migrantów w argentyńskiej Cordobie, a nauczyciele
w ramach swoich lekcji przypominali o Prawach Dziecka i Prawach Człowieka. Przez
nami II moduł i intensywna praca.
Z okazji obchodów Roku Rzeki Wisły
planujemy cykl proekologicznych działań
pod hasłem „Nie lejemy wody”: wycieczki, grywalizacja, warsztaty i pokazy filmów,
konkursy (fotograficzny „Z Wisłą w tle”,
plastyczny na projekt muralu dot. Wisły lub
oszczędzania wody, literacki).
27 stycznia uczniowie złożyli wizytę
w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt
we Włocławku, by przekazać dary po akcji
"Paczka Dla Bezdomniaczka". Zawieźliśmy
około 120 kg najbardziej potrzebnych rzeczy.
Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom
za przekazane dary. Dzieci uczestniczyły także w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbierając pieniądze do puszek i uczestnicząc w występach. Sztab WOŚP przy SP
Czernikowo zebrał rekordowa kwotę.
W corocznej akcji „Czyż-nie warto zostać świętym Mikołajem w gminie Czernikowo”, dzięki pomocy wielu rodziców, udało się zaangażować olbrzymią grupę dzieci.
W nagrodę kilka klas pojedzie na wycieczkę
do Torunia i Włocławka. Odbyło się zimowisko harcerskie z różnorodnymi zajęciami
w szkole, w terenie, w bibliotece.
Wiercipięty dokarmiały zwierzęta, kontynuując nasze tradycje z programu „Myśliwi
dzieciom-dzieci zwierzętom”. Kolejne klasy
uczestniczą w projekcie „Umiem pływać”.
Odbył się konkurs „Czy znasz wielkich ma-

larzy?”, poświęcony w tym roku Arturowi
Grottgerowi.
Amelia Rumińska zajmowała medalowe
miejsca na wokalnych przeglądach i konkursach w Golubiu–Dobrzyniu, Toruniu, Żninie, Kowalewie Pomorskim i Chełmży, wzięła też udział w Eliminacjach Ogólnopolskich
do 38. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Chór Pikolo w listopadzie wziął udział w Koncercie Galowym
Chórów Regionu Bydgoskiego w ramach
programu Akademii Chóralnej Śpiewająca
Polska w Bydgoszczy.
Zespół teatralny 4-5-6 przygotował jasełka; wystawiono je na wigilijnych spotkaniach
w szkole i w kościele parafialnym.
Dwie drużyny Odyseuszy prowadzone
przez D. Pucińską oraz M. Szarszewską i B.

Siekierską przygotowywały się do Międzynarodowego Konkursu Odysei Umysłu.
26 lutego odbyły się eliminacje regionalne
konkursu w Łodzi. Obie drużyny osiągnęły najlepsze wyniki w swoich kategoriach
wiekowych i zakwalifikowały się do Finału
Ogólnopolskiego w Gdyni.
W konkursie plastycznym CHRZEST
966 nagrodę otrzymała Weronika Janowska,
Wiktor Mąkólski zdobył II m. w wojewódzkim konkursie plastycznym "Farbką, kredką,
ołówkiem... - kolorowa gęś". W IX. Międzyszkolnym Konkursie "Dzieci w Europie"
wyróżnione zostały Ada Kozłowska i Weronika Janowska. W Powiatowym Konkursie
Plastycznym "Mieszkam w ciekawym miejscu..." nagrodę otrzymała Amelia Rumińska.
Wśród wyróżnionych znaleźli się O. Brzyski,
J. Laskowski i F. Chlebowski oraz K. Lewicz
i K. Wieczyński.
Osiągaliśmy sukcesy sportowe na arenie
gminnej, powiatowej, wojewódzkiej (drużynowo oraz indywidualnie K. Sivickis,
B. Łuszczak i F. Lewandowski (szachy), P.
Żuławska, A. Kolczyńska, M. Rumińska (biegi). K. Iwaniuk, B. Łuszczak i M. Wiśniewska
zakwalifikowali się do finału konkursu regionalnego konkursu o ziemi dobrzyńskiej,
a w finale zajęli I miejsce. Szkoła była organizatorem zawodów sportowych i konkursów plastycznych. W gminnym konkursie
ekologiczno-literackim "Eko-Rym" Mikołaj
Bułakowski zajął 1 miejsce, wyróżnienie
- Kinga Cywińska. Do finałów konkursu
przedmiotowego z przyrody przystępują
Paweł Prochera i Natalia Nocna. W wojewódzkim konkursie przedmiotowym pod
patronatem Kuratora z Historii w Bydgoszczy finalistą został P. Prochera. W konkursie
regionalnym recytacji poezji Twórców regionu DOBRZE ZIEMIO nagrodę otrzymali m
in. Kinga Iwaniuk i Karol Machtylski.
DC

Razem łatwiej - jak zawsze aktywne

Z

początkiem roku członkowie stowarzyszenia „Razem łatwiej” uczestniczyli w kilku wydarzeniach. Styczeń
połączył naszych mieszkańców w ramach
XXV. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Kolejny rekord bardzo cieszy, tym
bardziej, że mogliśmy w nim uczestniczyć.
Wspólnie z OSP wsparliśmy Radę Rodziców
w organizacji choinki szkolnej. Także bal
charytatywny na rzecz naszej mieszkanki był
okazją nie tylko do zabawy, ale pozwolił też
otworzyć serca i portfele. Zorganizowaliśmy
także Dzień Kobiet.
Miłym wydarzeniem był wspólny wyjazd
na Targi Poznańskie w celu poszukiwania
wiosny.
RŁ
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Świątecznie i smacznie
w Przedszkolu Publicznym

Z

imowa aura nie spowolniła działań
w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie. W grudniu odbyły się tradycyjne spotkania świąteczne z rodzicami. W tym
roku połączyliśmy siły i jednego dnia odbył
się wspólny występ Maluchów i Starszaków,
połączony z poczęstunkiem dla gości. 8
stycznia grupa Starszaków wystąpiła w kościele parafialnym w Czernikowie z koncertem kolęd. Piękne głosy i dobór repertuaru
doprowadziły niejednego słuchacza do uronienia łzy.
W nowym roku kontynuujemy spotkania z osobami wykonującymi różne zawody.
W styczniu odwiedziła nas krawcowa Ewelina Jabłońska. Opowiedziała na czym polega
jej praca, przedstawiła niezbędne do wykonywania zawodu sprzęty. Każdy mógł spróbować swoich sił w szyciu na profesjonalnej
maszynie. 23 stycznia odbył się bal karnawałowy. Pomysły na przebrania przeszły najśmielsze oczekiwania.
Cały czas kontynuujemy spotkania
w Gminnej Bibliotece Publicznej, w której
panie bibliotekarki w świetny i pomysłowy
sposób przekazują nam wartości płynące
z książek. W dniach 26-27 stycznia odbyły
się grupowe Dni Babci i Dziadka. W tym
roku nietypowo z sal przedszkolnych przenieśliśmy się do Centrum Integracji Kulturalnej. Dziadkowie byli wzruszeni występami wnucząt oraz zachwyceni prezentami
wykonanymi przez dzieci (z małą pomocą
opiekunek). Po części oficjalnej goście raczyli się kawa, herbatą i pysznymi ciastami,
upieczonymi przez mamy.
Hucznie obchodziliśmy Walentynki. Każdy mógł skorzystać z poczty walentynkowej
i napisać list do dziecka. Korespondencja została przeczytana podczas zajęć i wywołała
lawinę wzruszeń. Dzieci odbyły zajęcia do-

tyczące miłości, przyjaźni, szacunku. Maluchy wykonały również serca, które wręczyły
rodzicom. Kucharki również zagwarantowały każdemu dziecku prezent walentynkowy
w postaci buraczanego serduszka do obiadu.
Z okazji przypadającego 17 lutego Dnia
Kota zorganizowaliśmy w naszej placówce zbiórkę dla schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Toruniu. Dzieci i rodzice stanęli
za wysokości zadania - pełen bagażnik karmy, koców i zabawek zawieźliśmy do schroniska. Na koniec miesiąca odwiedził nas
teatr kukiełkowy, który wystawił przedstawienie o "Bałwanku Psotniku".
Od połowy miesiąca można nas podglądać nie tylko na stronie na facebooku,
ale również na stronie internetowej Gminy
Czernikowo w zakładce Szkoły.
Luty zakończyliśmy intensywnie - 23 lutego odbyliśmy wycieczkę do zakładu fryzjerskiego państwa Młodziejewskich, aby

poznać tajniki zawodu fryzjera. Marzec rozpoczęliśmy z kulinarnym przytupem z powodu Dnia Gofra. Tego samego dnia w grupie Maluchów odbyły się zajęcia otwarte
z rodzicami z zakresu edukacji matematycznej. Zajęcia otwarte u Starszaków, również
matematyczne, przeprowadzono 10 marca.
Natomiast cztery dni wcześniej przedszkolaki odwiedziły Instytut Kosmetyczny Lux-Spa
w Czernikowie. Panie zapoznały dzieci z wykonywanymi czynnościami, pokazały zasady
masażu. Chętne dzieci mogły wypróbować
manicure na własnej skórze, a raczej paznokciach. Nie zapomnieliśmy także o Dniu Kobiet. Chłopcy wręczyli koleżankom i paniom
piękne tulipany.
Wiosna w Przedszkolu zapowiada się
bardzo interesująco. Zachęcamy do czytania
kolejnych artykułów o naszej placówce i zapoznania się z kolejnymi działaniami.
JW

I Warsztaty dla Orkiestr Dętych i Chórów

W

dniu 25 stycznia 2017 r. w budynku Szkoły Muzycznej w Czernikowie odbyły się
I Warsztaty dla Orkiestr Dętych i Chórów.
Organizatorem wydarzenia był Urząd Gminy Czernikowo oraz Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie.
W warsztatach udział brały: Gminna Orkiestra
Dęta z Czernikowa, Orkiestra Dęta Gminy Obrowo,
Chór ,,Kopernikanie" z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie, Schola ,,KANAAN" z Parafii
pw. św. Bartłomieja w Czernikowie, Chór Szkoły Muzycznej I stopnia w Czernikowie, Chór Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku oraz Zespoły Wokalne
z Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.
Zwieńczeniem warsztatów był koncert kolęd
w kościele parafialnym w Czernikowie. Orkiestry grały pod dyrygenturą Anny Kaźmierczak, Paulino Taica
Friasa, Mateusza Filbrandta oraz Stanisława Tejzy.
Wykładowcy: Anna Dzwonkowska, Katarzyna
Szeler, Anna Kaźmierczak, Paulino Taica Frias, Stanisław Tejza, Ewa Zwolińska, Izabela Król-Styś oraz
Mateusz Filbrandt.
SM
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Zimowy czas w „Naszym Czasie”

Z

imowe miesiące w Stowarzyszeniu Przyjaciół Mazowsza "Nasz Czas" rozpoczęły się bardzo aktywnie. Już na
początku grudnia chętni wzięli
udział w warsztatach rękodzielniczych - wykonanie obrazów
metodą decoupage, prowadzonych przez Małgorzatę Górecką. 13 grudnia przedstawiciele
Stowarzyszenia wzięli udział
w zorganizowanym przez Szkołę
Podstawową w Mazowszu historycznym IV Turnieju Pokoleń
"Tak powstała Polska - 1050 lat
chrztu". Przemysław Pujer ze
swoją drużyną zajął pierwsze
miejsce w kategorii "Społeczeństwo".
Rok 2017 tradycyjnie już rozpoczęliśmy Orszakiem Trzech
Króli. 6 stycznia, pomimo wiatru i mroźnej pogody, aktorzy dzielnie wędrowali przez
Mazowsze za Trzema Królami
w poszukiwaniu małego Jezuska. Następnie włączyliśmy się
w działania Szkoły Podstawowej
w Mazowszu na rzecz chorego
na mukowiscydozę Dawidka –
pod koniec stycznia odbył się
bal charytatywny, z którego dochód został przekazany na walkę
chłopca z chorobą. Członkowie Stowarzyszenia włączyli się
w pomoc poprzez pozyskiwanie

voucherów na licytację. Chcemy
podziękować osobom i firmom,
które okazały wielkie serce: Restauracji „Sofa” z Czernikowa,
„Strefie Formy” z Czernikowa,
„Osadzie Karbówko” z Elgiszewa, Salonowi „Gracja” z Lubicza
Górnego, Justynie Krasińskiej
„Usługi kosmetyczne”.
W dniu 17 lutego odbyło się
walne zebranie Stowarzyszenia. Podsumowaliśmy działania
w 2016 roku i zaplanowaliśmy
kolejne akcje na rok 2017. 4
marca odbył się Dzień Kobiet.
Stowarzyszenie "Nasz Czas" zorganizowało dla pań z Mazowsza
oraz Mazowsza-Parceli spotkanie ze stylistką. Anna Deperas
– Lipińska opowiedziała o tym,

czym jest styl, jak ubierać się
modnie, ale i adekwatnie do figury. Niespodziankę przygotowała męska część Stowarzyszenia – dla pań zaśpiewał Krzysztof
Krawczyk. Po koncercie czekała
kawa, herbata, ciasto oraz egzotyczne drinki, serwowane przez
członka Stowarzyszenia.
Koniec marca był bardzo
aktywny. Zakończono go spontaniczną, ale świetnie zorganizowaną akcją charytatywną,
z której dochód został przeznaczony dla małej Wiktorii z Kijaszkowa. 19 marca Wiejski Dom
Kultury w Mazowszu zapełnił się
ludźmi dobrego serca. W koncercie wzięła udział Gminna
Orkiestra Dęta z Czernikowa,

a także chór Szkoły Podstawowej
w Mazowszu z piosenkami z lat
20. i 30., uczniowie szkół muzycznych w Czernikowie i Toruniu oraz Zespół Muzyczny HELIOS. W międzyczasie można
było wziąć udział w loterii fantowej, zakupić piękne rękodzieło, posilić się pieczona kiełbaską
oraz osłodzić czas pysznym, domowym ciastem.
Pierwszy kwartał tego roku
obfitował w wiele działań. Gdyby nie pełni pomysłów i chęci
do działania członkowie Stowarzyszenia - większości z nich nie
udałoby się zrealizować. Dziękujemy!
JW

ria Luberadzka. Treningi szachowe odbywają się raz w tygodniu pod opieką instruktora
Andrejusa Sivickisa, ZS w Czernikowie jest jedyną szkołą w powiecie, która może się pochwalić tak dużą ilością zawodników
z kategoriami szachowymi zarejestrowanymi w Kujawsko-Pomorskim Związku Szachowym.

IV kategorię zdobyli Kacper
Siarnowski i Kacper Radzikowski, a V kategorię - Wiktoria Luberadzka, Oskar Bielski, Kacper
Krasiński, Kacper Witomski,
Wnukowski Arkadiusz, Hubert
Borowicz.
W dniu 21 lutego w Bydgoszczy odbył się XIX. Finał
Kujawsko-Pomorskich Igrzysk

Młodzieży Szkolnej w Szachach.
Drużyna Szkoły Podstawowej
w Czernikowie w składzie: Kornelia Sivickis, Bartosz Łuszczak,
Franciszek Lewandowski i Janusz Szypik zajęła bardzo wysokie, ósme miejsce. Gratulujemy!

Sukcesy szachistów

D

użym zainteresowaniem
cieszy się w naszych
szkołach królewska gra
- szachy. Nasi gimnazjaliści
są już wicemistrzami powiatu
w szachach z trzema medalami
indywidualnymi: złoto zdobył Miłosz Jaranowski, brąz Kacper Radzikowski, a srebro
wśród dziewcząt ugrała Wikto-

AS/SC
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Samorządowe odbijanie piłeczki –
czernikowscy urzędnicy ponownie najlepsi
organizacyjnych. Pomimo wystosowania kilkudziesięciu zaproszeń, chęć do gry znalazły
zaledwie cztery drużyny –te same, które rywalizowały w roku ubiegłym.
Pod względem sportowym ponownie 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 integracyjny i dobra zabawa. Organizatorzy pragną podziękować wszystkim
uczestnikom za współtworzenie świetnego
przedsięwzięcia, a także Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za finansowe wsparcie.

Ś

wietlica wiejska w Czernikowie była
25 marca areną drużynowych rozgrywek tenisa stołowego, w których rywalizowali radni i pracownicy samorządowi.
Oprócz gospodarzy, w zmaganiach uczestniczyły reprezentacje Urzędu Gminy Lipno,
Urzędu Gminy Kikół oraz Starostwa Powia-

towego w Toruniu.
Ubiegłoroczny turniej, wygrany przez gospodarzy, był pierwszą tego typu inicjatywą
w regionie. Uprawnieni do reprezentowania
jednostek są burmistrzowie, wójtowie, starostowie ze swymi zastępcami, etatowi pracownicy urzędów oraz podległych im jednostek

1. Urząd Gminy Czernikowo (Przemysław Pujer, Marek Brzustewicz, Andrzej Prusakiewicz, Jan Zdzisław Kwiatkowski, Piotr
Kalinowski)
2. Urząd Gminy Lipno (Andrzej Piotr
Szychulski, Patryk Szajgicki, Andrzej Chojnicki, Zbigniew Agaciński, Sebastian Rozpędowski)
3. Urząd Gminy Kikół (Jacek Sadowski,
Krzysztof Baranowski, Rafał Baranowski,
Grzegorz Gołębiewski, Przemysław Opuszyński)
4. Starostwo Powiatowe w Toruniu (Katarzyna Słupczewska, Radosław Brzustewicz,
Marek Nicewicz)
PP

Tenisowe odbijanie piłeczki w duchu WOŚP

W

dniu 15 stycznia 2017 r., pod
patronatem
UKS „Piątka”, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Tony Halika
w Osówce, odbył się Turniej Gry Deblowej w Tenisa Stołowego. Zawody
rozegrano w trzech kategoriach.
Klasyfikacja końcowa debla kobiet:
I. Danuta Chylicka
i Karolina Kozłowska
II. Weronika Opaczyk
i Hanna Ordon-Chabowska
III. Aleksandra Bytner
i Oliwia Lewandowska
Klasyfikacja
końcowa
miksta:
I. Danuta Chylicka
i Piotr Kalinowski
II. Mateusz Bytner

i Aleksandra Bytner
III. Hanna Ordon-Chabowska i Grzegorz
Mrowiński
Klasyfikacja końcowa debla mężczyzn:
I. Grzegorz Mrowiński
i Sławomir Trzymkowski
II. Michał Opaczyk
i Wiesław Pierzgalski
III. Rafał Zgliński i Antoni Zgliński
W ramach zbiórki charytatywnej z okazji XXV.
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
przy Kaplicy Parafialnej
w Osówce zebrano 307,50
zł., z Turnieju Gry Deblowej w Tenisa Stołowego
- 436,32 zł. Dziękujemy
uczniom, wolontariuszom
i wszystkim uczestnikom
turnieju; zwycięzcom gratulujemy!
RA
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Sprawozdanie z przebiegu turnieju gry
indywidualnej w tenisa stołowego
,,O Puchar Starosty Toruńskiego”

T

urniej gry indywidualnej w tenisa
stołowego ,,O Puchar Starosty Toruńskiego”, który odbył się w dniach 1819 marca 2017 r. w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej im. Tony Halika w Osówce, realizowany był w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.

Klasyfikacja końcowa w kategorii dziewcząt do 13 lat
I miejsce - Aleksandra Bytner
(Dąbrówka)
II miejsce - Oliwia Lewandowska
(Osówka)
III miejsce - Daria Nowak (Makowiska)
IV miejsce - Monika Kasińska
(Makowiska)
Klasyfikacja końcowa w kategorii chłopców do 13 lat
I miejsce - Bartłomiej Markowski
(Witowąż)
II miejsce - Norbert Gąsiewicz (Osówka)
III miejsce - Szymon Opatrzyk
(Rozstrzały)
IV miejsce - Dariusz Dąbrowski
(Steklinek)
Klasyfikacja końcowa w kategorii chłopców gimnazjum
I miejsce - Tomasz Kasiński

(Czernikowo)
II miejsce - Maciej Kubik (Czernikowo)
III miejsce - Dariusz Nowak
(Makowiska)
IV miejsce - Szymon Kasiński
(Czernikowo)
Klasyfikacja końcowa w kategorii kobiet
pow. 13 lat
I miejsce - Danuta Chylicka (Steklinek)
II miejsce - Karolina Kozłowska
(Czernikowo)
III miejsce - Patrycja Brzustewicz
(Osówka)
IV miejsce - Weronika Opaczyk (Łazy)
Klasyfikacja końcowa w kategorii mężczyzn 16-40 lat
I miejsce - Piotr Kalinowski (Witowąż)
II miejsce - Mateusz Bytner (Dąbrówka)
III miejsce - Michał Sumiński
(Czernikowo)
IV miejsce - Przemysław Pujer
(Mazowsze-Parcele)
Klasyfikacja końcowa w kategorii mężczyzn pow. 41 lat
I miejsce - Sławomir Trzymkowski
(Pigża)
II miejsce - Zbigniew Kielak (Chełmża)
III miejsce - Wiesław Pierzgalski

(Mazowsze-Parcele)
IV miejsce - Dariusz Łuszczyk
(Głuchowo)
Dodatkowymi nagrodami uhonorowani
zostali:
- najmłodszy uczestnik zawodów - Bartłomiej Kaliszewski (10 lat)
- najstarszy uczestnik zawodów - Dariusz
Łuszczyk (72 lata)
Organizatorzy zawodów (R. Ałtyn, J.
Padlewska, Z. Stawicka, R. Dzwonkowski)
dziękują wszystkim tenisistom za aktywne
uczestnictwo i sportową rywalizację oraz
Staroście Toruńskiemu Mirosławowi Graczykowi i Wójtowi Gminy Czernikowo Zdzisławowi Gawrońskiemu za ufundowanie
nagród, udostępnienie obiektów sportowych
i oprawę kulinarną na zakończenie turnieju.
Jednocześnie zapraszamy do zapoznania
się z informacjami, które w najbliższym czasie ukażą się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Czernikowo, dotyczącymi organizacji w dniach
13-14 maja 2017 r. na terenie gminy Czernikowo ,turnieju piłki halowej w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.
RA

17 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

S

Setbol Czernikowo świętuje
25-lecie i wygrywa ligę!
nowskiej lidze trzecie miejsce,
a w latach 2012-2014 wygrywali
Regionalną Ligę Siatkówki, obejmującą także region włocławski. Szczególne podziękowania
za pomoc i wsparcie należą się
wszystkim sponsorom i osobom
od lat związanym z Setbolem:
Urzędowi Gminy w Czernikowie i Wójtowi Zdzisławowi
Gawrońskiemu,
Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Czernikowie Dariuszowi Chrobakowi,
Prezesowi UKS Olimpijczyk
Grzegorzowi
Grzywińskiemu
oraz firmom: Max-Mont (Jarosław Makowski), Rafpol (Rafał
Nowicki), USM (Jerzy i Marcin
Zgliniccy) i Ker-Byd (Stanisław
Chylicki).
DJ

etbol Czernikowo w najlepszy możliwy sposób uhonorował 25-lecie istnienia
- siatkarze wygrali bardzo wyrównaną Lipnowską Amatorską
Ligę Piłki Siatkowej. Setbol odniósł pięć wygranych w siedmiu
meczach. Najlepszym zawodnikiem ligi został wybrany Tomasz
Janiszewski. Na słowa pochwały
zasłużyli również wszyscy pozostali zawodnicy: Grzegorz Grzywiński, Waldemar Gutowski,
Cyprian Gutowski, Artur Drzażdżewski, Bartłomiej Duszyński,
Tomasz Lewandowski, Michał
Wiśniewski, Radosław Szylo
i Radosław Świątecki.
To kolejny sukces siatkarzy
z Czernikowa, którzy w 2015
roku, grając w mocno okrojonym składzie, zajęli w lip-

„Złoty Karaś” sezon zaczyna pod lodem

U

Punktacja końcowa - sezon wędkarski spinningowy 2016 r.
Lp.

Nazwisko i imię

I Zawody

II Zawody

III Zawody

Razem

1.

Popławski Dariusz

-

100

100

200

2.

Popławski Jarosław

-

80

60

140

3.

Gajewski Marian

-

45

80

125

4.

Sobociński Andrzej

-

60

32

92

5.

Podlaszewski Adrian

-

32

50

82

6.

Kozłowski Marcin

-

36

45

81

Punktacja końcowa - sezon wędkarski spławikowo-gruntowy 2016 r.
Lp.

Nazwisko i imię

I Zawody

II Zawody

III Zawody

IV Zawody

V Zawody

Razem

1.

Grąbczewski Remigiusz

100

45

100

80

40

365

2.

Makowski Jarosław

80

80

32

100

29

321

3.

Usenko Bohdan

-

100

80

50

80

310

4.

Podlaszewski Adrian

-

32

60

40

45

177

5.

Gajewski Marian

-

22

45

60

40

167

6.

Sobociński Andrzej

-

50

36

36

24

146

bi e g ł oro c z ny
sezon wędkarski w wariancie
spinningowym zakończył się przekonującym zwycięstwem Dariusza Popławskiego
(który okazał się lepszy
od Jarosława Popławskiego i Mariana Gajewskiego), natomiast
w ostatecznym rozrachunku sezonu spławikowo-gruntowego
triumfował Remigiusz
Grąbczewski przed Jarosławem Makowskim
i Bohdanem Usenko.
W tym roku Stowarzyszenie
„Złoty
Karaś” sezon otworzyło I Zawodami Podlodowymi, które odbyły
się 5 lutego 2017 roku
na jeziorze Klonowo.
Najlepszy okazał się
R. Grąbczewski, drugą
lokatę zajął B. Usenko,
zaś trzecią – J. Popławski.
PP
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Piętnasty sezon baseballowy rozpoczęty

P

iętnaście
lat
temu
w naszej gminie pojawił
się baseball, niczym grom
z jasnego nieba. Wielu pukało
się w głowę i nie wróżyło nam
zbyt długiej przyszłości. Jednak
dzięki zaangażowaniu działaczy
klubu, samych zawodników, ich
rodziców, zagranicznych organizacji oraz wsparciu finansowemu instytucji, baseball znalazł
swoje miejsce w naszej gminie.
Od samego początku wspierał
nas Urząd Gminy Czernikowo,
a dzięki tej pomocy doczekaliśmy się także boiska, zaplecza
w postaci magazynku z szatnią i toaletą. Pomoc finansowa
to możliwe szkolenie dziecięcych drużyn. Dzieci i młodzież
z terenu naszej gminy mogły
poznawać tajniki tej dyscypliny
sportu i uczestniczyć w zawodach różnej rangi, począwszy od
meczów towarzyskich, poprzez
Mistrzostwa Województwa, Mistrzostwa Polski, kończąc na
Mistrzostwach Europy. W latach
2008 – 2012 nasi zawodnicy grali w II i I lidze baseballu w Polsce, a wielu z nich doczekało się
powołań do kadr narodowych.
Spotkaliśmy się z astronautą,
a także nawiązaliśmy współpracę z organizacją HiS Print, dzięki
której corocznie goszczą u nas
trenerzy z USA. Z biegiem czasu pojawiła się także drużyna
dziewczęca, która rozpoczęła grę
w softball.
Z początkiem marca br. rozpoczęliśmy nasz piętnasty sezon.

Dziewczęta wyjechały na halowy
turniej softballu do Krośniewic.
W organizowanym przez trenera kadry narodowej juniorek
młodszych turnieju uczestniczyły trochę starsze zespoły, jednak
nie przeszkadzało nam to w tym,
by móc zdobywać kolejne szlify.
W turnieju zajęliśmy czwarte
miejsce, a Agata Buczkowska została powołana do kadry narodowej juniorek młodszych. Niespełna tydzień później mieszana
grupa dziewcząt i chłopców udała się na Międzynarodowy Turniej Halowy w baseballu o Puchar Prezydenta RP rozgrywany

w Działdowie. Turniej corocznie
silnie obsadzany jest przez kluby
zza wschodniej granicy. Tak było
i tym razem, w turnieju uczestniczyło 11 drużyn zagranicznych
oraz 7 z Polski. Choć wszystkie
mecze przegraliśmy i zajęliśmy
ostatnie miejsce, wyjazd należy
zaliczyć do udanych. Rozegraliśmy mecze międzynarodowe
z Ukrainą, Białorusią i Litwą.
Mogliśmy sprawdzić swoje
umiejętności i przeanalizować
własną grę. Turnieje halowe są
trochę nieprzewidywalne i rządzą się własnymi prawami. To
nie to samo, co gra na świeżym

powietrzu, jednak warto w nich
uczestniczyć.
Wkrótce towarzyskie zmagania z Dębami Osielsko i weekendy Małej Ligi, podczas których
dziewczęta zmagać się będą
o Mistrzostwo Polski Małej Ligi
w Softballu. Chłopcy zaś powalczą w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików. Odbędzie się także Jubileuszowy
Turniej Baseballu i Softballu oraz
spotkanie szkoleniowe z trenerami z Teksasu. Sezon uważamy za
otwarty!
RS

„Świata nie dziedziczymy po naszych rodzicach,
pożyczamy go od naszych dzieci”

W

dniu 7 marca 2017 r.
uczniowie Szkoły Podstawowej im. T. Halika
w Osówce, na zaproszenie Leśnictwa Wylewy, uczestniczyli
w pogadance na temat gospodarki leśnej, która opiera się na równowadze między wycinką, a sadzeniem nowych drzew. Wiosna
to najbardziej intensywny okres
nie tylko w rolnictwie, ale i w leśnictwie. Tylko w Nadleśnictwie
Dobrzejewice przybywa ok. 500
mln drzew, które zastępują na
zrębach wcześniej wycięte.
Spotkanie miało miejsce nieopodal szkoły, na powierzchni
odnawianej w tym roku. Dzieci
miały okazję wysłuchać lekcji
prowadzonej przez leśniczego Tomasza Szymaniaka, który

opowiedział o nowoczesnej produkcji kontenerowej drzewek
w Szkółce Leśnej Bielawy, od
nasionka po sadzonkę. Dzięki
zastosowaniu
innowacyjnych

technologii i dbałości na każdym etapie produkcji, wyhodowane drzewka są odporne na
niesprzyjające warunki i szybciej
rosną.

Podleśniczy Tomasz Myszke
streścił i zaprezentował prawidłowe metody sadzenia drzewek
za pomocą kostura. Każdy uczeń
spróbował swoich sił i samodzielnie posadził co najmniej
jedną sosenkę. W najbliższych
latach będziemy wnikliwie przyglądać się losom drzewek, ich
pielęgnacji i dalszej hodowli.
Na koniec dyrektor Ryszard
Ałtyn, wraz z nauczycielami,
podziękował pracownikom Leśnictwa za ciekawą i żywą lekcję przyrody wraz z zajęciami
praktycznymi, które niezwykle
spodobały się uczniom naszej
szkoły.
ŻS
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Ułóż z nami swoją przyszłość
w LO w Czernikowie

Kontakt:

www.gimloczernikowo.pl
facebook.com/Zespół-Szkół-im-Mikołaja-Kopernika-w-Czernikowie
tel. (54) 288-92-72

Od 1 września 2017 roku rozpatrujemy utworzenie
wielozawodowej szkoły branżowej

Dzień Kobiet
z Teatrem „Afisz”

