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Dobre wieści dla mieszkańców Liciszew
i Kiełpin – GPR coraz bliżej

G

minny Program Rewitalizacji wkrótce stanie się
dokumentem niezbędnym w kontekście aplikowania
o środki unijne w wielu programach. Gminie Czernikowo
udało się uzyskać unijne wsparcie na jego przygotowanie,
a uroczyste podpisanie umów
o dofinansowanie miało miejsce 30 maja 2017 r. w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Swoje podpisy złożyli wójt
Zdzisław Gawroński i skarbnik
Ewa Olkiewicz oraz marszałek
Piotr Całbecki i wicemarszałek
Zbigniew Ostrowski. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

2014-2020 wydatki związane
z przygotowaniem GPR pokryte zostaną w 90%, co stanowi
kwotę 41 584,50 zł.
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ul. Słowackiego 12
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Województwo: kujawsko-pomorskie
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Powierzchnia: 169,37 km2
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W trakcie prac nad dokumentem zachowywana jest
dbałość o udział społeczności
lokalnej na każdym etapie jego

opracowywania. W dniach 9-23
czerwca odbyły się konsultacje
społeczne Programu, w toku
których można było przekazać
swoje uwagi do proponowanej
jego treści pisemnie, poprzez
odpowiedni formularz, bądź
ustnie - na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 22
czerwca w Restauracji „Słoneczna” w Czernikowie. Na
ostatnim ze spotkań przewidzianych w ramach projektu
wspartego środkami Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna partycypujący w procesie tworzenia GPR spotkają się
20 lipca.
PP
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Wójt Gminy Czernikowo
wyróżniony przez marszałka

P

erspektywa programowa na lata 20072013 stanowiła złoty okres dla Gminy
Czernikowo w zakresie pozyskiwania środków unijnych. 8 czerwca 2017 roku
w toruńskim Dworze Artusa Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr
Całbecki zorganizował spotkanie podsumowujące minione „rozdanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na które
zaprosił przedstawicieli władz samorządowych.
Podczas uroczystości marszałek wręczył
pamiątkowe certyfikaty za wkład w najefektywniejsze w Polsce wykorzystanie środków
finansowych w ramach RPO 2007-2013
przez województwo kujawsko-pomorskie.
Certyfikat ten otrzymał także Zdzisław Gawroński.
W perspektywie programowej 2007-2013
Gmina Czernikowo pozyskała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P
blisko 12 milionów zł.
PP
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Na bieżąco – „dwa słowa” wójta

esteśmy na etapie wprowadzania reformy oświaty. Od 1 września
będziemy mieli pięć szkół podstawowych ośmioklasowych (o różnej liczbie dzieci) oraz Zespół Szkół. Stan techniczny, wyposażenie i wielkość budynków są zróżnicowane. Czekają nas spore nakłady
na ich modernizację i doposażenie. W szkole w Makowiskach nie ma
sali gimnastycznej, budynek jest niedocieplony. Nieco lepiej pod tym
względem jest w Steklinie, gdyż jest mała sala gimnastyczna, ale za to
niewielka liczba sal lekcyjnych. Do szkół podstawowych musimy zakupić wyposażenie, wyższe stoliki i krzesła, niezbędne wyposażenie
pracowni chemicznej, fizycznej oraz biologicznej. Brakować będzie
lektur, map itp. Będzie także potrzeba dostosowania pomieszczeń,
w których odbywać się będą zajęcia praktyczne, do wymogów służb,
m.in. sanepidu i straży pożarnej.
Spore koszty dostosowania szkół trzeba będzie ponieść zapewne
ze środków własnego budżetu. Jak podało Ministerstwo Edukacji,
nie będzie na ten cel środków z rezerwy subwencji oświatowej, którą
przeznaczono głównie na gimnazja przekształcane w szkoły podstawowe. Rząd wycofał się też z propozycji nowego podziału subwencji oświatowej, która miała wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku.
Propozycja polegała na mieszanym naliczaniu subwencji oświatowej większej części na oddział i tylko około 1/3 obecnej części na 1
ucznia. W przypadku naszej gminy, gdzie mamy rozbudowaną sieć
szkół z małymi oddziałami, byłaby ona korzystna. Niestety jej wprowadzenie przesunięto, wejdzie w życie prawdopodobnie dopiero po
2020 roku. Dużym zamieszeniem w przyszłym roku szkolnym będzie uzgadnianie planów lekcyjnych między szkołami, aby nauczyciele mogli dojechać do nich na swoje zajęcia.
Utworzyliśmy formalnie nowe szkoły: Branżową I Stopnia i Technikum o profilu ekonomicznym i informatycznym. Ponieważ szkolnictwo ponadgimnazjalne to zadanie powiatu, musieliśmy uzyskać
zgodę Rady Powiatu Toruńskiego - mamy podpisane porozumienie
z Zarządem Powiatu, a także pozytywną opinię PRRP w Toruniu.
Ciekawa oferta pozwala mieć nadzieję, że znajdą się chętni uczniowie, którzy zechcą skorzystać z naszej propozycji edukacyjnej (jest
też Liceum Ogólnokształcące). Cały czas próbujemy poszerzać ofertę
oświatową gminy, wykraczającą poza ramy kształcenia podstawowego. Takim działaniem było powołanie liceum, szkoły muzycznej
oraz pomysł utworzenia bezobwodowej szkoły sportowej. Starania te

podjęliśmy dla dobra naszych dzieci i młodzieży. Mimo tych zmian
nadal po całej gminie kursować będą autobusy dowożące do II i III
klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Trasa dowozu i liczba kilometrów się nie zmienią, będzie tylko mniej pasażerów, zatem
koszty pozostaną takie same.
Drugim trudnym tematem jest gospodarka odpadami ze względu na znacznie wzrastające koszty obsługi. Opłata dla firmy Gentor
po czwartym przetargu (obowiązuje od 1 lipca 2017 r.) w porównaniu z pierwszym przetargiem po wprowadzeniu ustawy o odpadach
wzrosła o 69% i będzie wynosić 90 tys. złotych miesięcznie. Zbierane
od mieszkańców opłaty nawet przy stuprocentowej ściągalności (jest
to mało realne) nie wystarczają na pokrycie opłat dla Gentoru. Zabraknie miesięcznie prawie 5 tys. zł. Całkowity koszt funkcjonowania tego systemu wynosi miesięcznie około 113 tys. zł. Zakładając, że
wszyscy, którzy złożyli deklarację (7799 osób), zapłacą, do budżetu
gminy może wpłynąć 85 tys. zł, a więc brakować będzie 28 tys. zł, co
daje rocznie brak pokrycia na kwotę 336 tys. zł. W przyszłym roku
różnica wzrośnie, bo wyższa opłata dla Gentoru będzie obowiązywać
przez cały rok. Wówczas uzbiera się kwota 450-500 tys. zł, którą trzeba będzie pokryć. Rada Gminy w najbliższym czasie, po dokonaniu
analiz, będzie musiała podjąć trudną decyzję. Jeśli nie zostaną podniesione opłaty, trzeba będzie kwoty planowane na inwestycje przeznaczyć na ten cel. Na to zadanie gminy nie otrzymują subwencji,
gdyż założenie jest takie, iż system ten powinien się samofinansować.
W większości gmin powiatu toruńskiego obowiązują wyższe stawki
opłat.
Wzrost opłat dla Gentoru bierze się m.in. z wprowadzenia dodatkowego worka na odpady („papier”) oraz wzrostu kosztów pracy. Poza tym występuje u nas niekorzystna specyfikacja gminy: duży
obszar zamieszkały jest tylko przez dziewięć tysięcy mieszkańców,
bardzo rzadkie zaludnienie części południowej gminy także wywiera
niekorzystny wpływ na wycenę. W innych gminach mieszka więcej
mieszkańców na znacznie mniejszej powierzchni oraz jest wyższa
gęstość zaludnienia. Kwota 500 tys. złotych to ok. 1,5-2 km drogi
asfaltowej, a zakładając dofinansowanie zewnętrzne - może to być
nawet 5 km.
ZG
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Dobry czas dla gminnych dróg

P

rzebudowa drogi gminnej Nr 101119C w m.
Steklinek i Jackowo” to
inwestycyjne zadanie, na które w połowie lutego podpisana
została umowa z wykonawcą.
Wartość przedsięwzięcia to 814
557,66 zł (uwzględniając wynagrodzenie inspektora nadzoru). Połowa tej kwoty pokryta
zostanie ze środków Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2020 - dokumenty potwierdzające przyznane wsparcie
zostały uroczyście podpisane 21
kwietnia 2017 roku w Bydgoszczy.
Stosowne
podpisy
pod
umową złożyli wójt Zdzisław
Gawroński i skarbnik Ewa Olkiewicz oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bog-

Z

danowicz. 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. Finalizacja zadania planowana jest na III kwartał tego
roku.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Lipnie intensywnie pracuje też nad realizacją
zadania „Przebudowa ulicy
Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej
oraz Strumykowej z odnogami
w miejscowości Czernikowo”.
Roboty trwają już na każdym

z planowanych do przebudowy
odcinków dróg, a niektóre z nich
znajdują się na finalnym etapie
wykonawstwa.
Całkowita wartość inwestycji 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. Zakończenie zadania planowane jest na III kwartał
tego roku.
8 czerwca 2017 roku podpisana została umowa na realizację
inwestycji drogowej w Kiełpinach. W ramach zadania zwycięskie w przetargu lipnowskie
PRD przebuduje drogę gminną

nr 101136C. Przedsięwzięcie stanowi drugą część „Przebudowy
dróg gminnych w miejscowościach Steklin-Kolonia i Kiełpiny” i stanowić będzie kolejny
krok w kierunku stworzenia
optymalnych warunków transportowych z terenów Ograszki
i okolic ku Makowiskom i gminie Kikół. Przebudowa 160-metrowego odcinka kosztować
będzie gminę 138 990,00 zł i potrwa do końca lipca.
Opisując inwestycje infrastrukturalne należy wymienić
także „Przebudowę placu manewrowego jednostki OSP
w Czernikowie”, która najprawdopodobniej rusza w momencie
lektury przez Państwa niniejszego artykułu. Zadanie obejmuje
demontaż istniejącej nawierzchni betonowej, wykonanie prac
ziemnych i kanalizacyjnych,
wykonanie nowej podbudowy,
nawierzchni z kostki brukowej
oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci
uzbrojenia terenu. Druhowie
czernikowskiej jednostki OSP
nowym placem powinni móc
cieszyć się już pod koniec lipca.
Wartość przedsięwzięcia to 81
808,65 zł.
PP

Wielka zmiana dla
przedszkolaków coraz bliżej

integrowane Inwestycje Terytorialne
dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru
Funkcjonalnego stanowią dla Gminy
Czernikowo główne spektrum pozyskiwania
środków unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w obecnym programowaniu. Druga połowa bieżącego roku będzie
dla nas w przedmiotowym zakresie niezwykle aktywna.
Niecierpliwie wyczekiwaną przez społeczność lokalną inwestycją jest przeniesienie Przedszkola Publicznego do skrzydła
budynku Zespołu Szkół, przygotowanego do
tego celu w wysokich standardach i z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań. Projekt „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu
Szkół w Czernikowie na przedszkole” po-

winien sprostać oczekiwaniom najbardziej
wymagających rodziców – zakłada bowiem
utworzenie czterech sal edukacyjno-zabawowych dla czterech grup przedszkolnych,
przestronnej sali do rytmiki, stołówki, pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń szatniowych, dwóch dużych łazienek (i dodatkowej
dla niepełnosprawnych) oraz magazynku
i pomieszczenia gospodarczego. Na otoczonym ścianami budynku placu powstanie
teren rekreacyjny z urządzeniami zabawowymi. Zakłada się, że realizacja projektu pozwoli uczęszczać do Przedszkola Publicznego 84 dzieciom.
Nowy obiekt przedszkolny będzie niezwykle barwny i funkcjonalny. Charakterystycznym tematem przewodnim będzie
zaprojektowanie dekoracji podłóg i ścian

tak, by uczyły zasad ruchu drogowego – na
korytarzu będziemy mieli więc dwukierunkową jezdnię ze „skrzyżowaniami” do sal, na
ścianach – m.in. drogowe znaki. W salach
wyodrębnione zostaną strefy: zabawowo-ogólnorozwojowa, edukacyjna (ze stołami
i krzesłami) oraz relaksacyjna (z miękkim
podłożem oraz mnóstwem poduch i poduszek). Do poszczególnych stref prowadzić
będą „przejścia dla pieszych”.
Całkowita wartość projektu, obejmująca
roboty budowlane, wyposażenie oraz promocję projektu, oszacowana została na 1 273
735,29 zł, z czego przeszło milion złotych
gmina otrzyma w ramach dofinansowania.
PP
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Nowe zasady segregacji odpadów w 2017 roku

O

d 1 lipca 2017 r. na podstawie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Rozporządzenie
wprowadza jednakowy model selektywnego zbierania śmieci na terenie całego kraju. Od tej pory będą one dzielone na cztery części.
Zgodnie z nowymi zasadami odpady z papieru (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury) zbierane będą w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”. Odpady ze szkła (w tym odpady opakowaniowe ze szkła) w pojemnikach koloru
zielonego oznaczonych napisem „Szkło”. Metale i tworzywa sztuczne trafią do pojemnika żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa
sztuczne". Do tego samego pojemnika będziemy wyrzucać opakowania wielomateriałowe. Natomiast odpady ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będą zbierane w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD
(tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Jackowo.
JM

Metale i tworzywa sztuczne – worek żółty

Papier – worek niebieski

Wrzucamy:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach
akcji dobroczynnych,
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po
mleku i sokach),
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
• aluminiowe puszki po napojach i sokach,
• puszki po konserwach,
• folię aluminiową,
• metale kolorowe,
• kapsle, zakrętki od słoików,
• zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile
nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
• butelek i pojemników z zawartością,
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
• opakowań po olejach silnikowych,
• części samochodowych,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• puszek i pojemników po farbach i lakierach,
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Odpady ulegające biodegradacji
(BIO)–worek brązowy
Wrzucamy:
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki
itp.),
• gałęzie drzew i krzewów,
• skoszoną trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew,
• resztki jedzenia.
Nie wrzucamy:
• kości zwierząt,
• odchodów zwierząt,
• popiołu z węgla kamiennego,
• leków,
• drewna impregnowanego,
• płyt wiórowych i MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Wrzucamy:
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma,
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe.
Nie wrzucamy:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
• kartonów po mleku i napojach,
• papierowych worków po nawozach, cemencie
i innych materiałach budowlanych,
• tapet,
• pieluch jednorazowych i podpasek,
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
• ubrań.

Szkło – worek zielony
Wrzucamy:
• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
• szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
• szkła okularowego,
• szkła żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek,
• reflektorów,
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych,
• luster,
• szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
• termometrów i strzykawek.
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Usuwanie wyrobów zawierających
azbest – wykonawca wyłoniony

ójt Gminy Czernikowo
informuje o zakończeniu procedury wyboru
wykonawcy zadania „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Czernikowo
w 2017 roku”.
Wykonawcą przedsięwzięcia zostało Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe „KOLMEX” z Lipna. Realizacja zadania przyniesie wymierne korzyści w postaci osiągniętego
efektu rzeczowego i ekologicznego. Wyroby zawierające azbest,
w postaci płyt azbestowo-cementowych zostaną zdemonto-

wane z obiektów budowlanych
oraz odebrane z nieruchomo-

ści zlokalizowanych na terenie
Gminy Czernikowo. W wyniku

Dekada targów na Kolejowej

realizacji zadania zdemontowanych i przekazanych do unieszkodliwiania zostanie 19,041 Mg
wyrobów (odpadów) zawierających azbest oraz odebranych
i przekazanych do unieszkodliwiania zostanie 36,939 Mg odpadów zawierających azbest.
Całkowity koszt wykonania
przedsięwzięcia wyniesie 23
809,10 zł. Na realizację zadania
Gmina Czernikowo uzyskała
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu.
MG

Szkoła Branżowa i Technikum
w czernikowskim Zespole
Szkół

O
W

lipcu bieżącego roku
mija dziesięć lat od
dnia, w którym przeniesiono targowisko gminne
z ulicy – a jakże – Targowej na
plac przy ulicy Kolejowej.
Środowy jarmark w centrum
Czernikowa miał wielu zwolenników, spora część spośród
których długo musiała przyzwyczajać się do nowej, handlowej rzeczywistości. Niezadowolonych ze zmiany lokalizacji
targowiska przy negatywnych
odczuciach utrzymywało głównie wieloletnie przyzwyczajenie
– znacznie więcej było tych, którzy narzekali na wielogodzinny

paraliż komunikacyjny miejscowości gminnej oraz wątpliwą
wizytówkę gminy, która tętniła
życiem w środy, a odrzucała
pustką w pozostałe dni tygodnia.
Jednym z głównych powodów
zmian były także przepisy dotyczące handlu zwierzętami.
1 sierpnia 2007 roku odbył
się pierwszy jarmark w nowym
miejscu i taki stan rzeczy trwa
do dziś. Odciążenie centrum wsi
jest jednym z dwóch głównych
pozytywów zmiany – równie
istotne jest to, w jaki sposób ewoluował teren dawnego targowiska. Dzięki estetycznemu zmysłowi projektantów, należytemu

wykonawstwu, a w kolejnych
latach – zaangażowaniu pracowników Gminnego Zakładu
Komunalnego i zamiłowaniu do
terenów zielonych zastępcy kierownika tej placówki, Zbigniewa
Zajączkowskiego, dziś możemy
spacerować kwiecistymi alejami, odpocząć na ławeczce lub
nadwodnym mostku w naprawdę pięknej i dopracowanej scenerii. Czy wciąż znajdą się tacy,
którzy woleliby w miejscu Parku
700-lecia kupować nioski, miotły, figi i koła do taczek? Wątpię.
PP

d przyszłego roku szkolnego absolwenci szkół
gimnazjalnych
będą
mogli skorzystać z lokalnej, rozbudowanej oferty edukacyjnej.
W Zespole Szkół w Czernikowie
utworzona zostanie Szkoła Branżowa I stopnia oraz Technikum:
ekonomiczne i informatyczne. Powyższe stanowi element
poszerzenia oferty edukacyjnej oraz zmniejszenia kosztów
i uciążliwości związanych z dojazdami do szkół w innych miejscowościach.
Utworzenie szkół ma na celu
doprowadzenie do uzyskania
wysokiego poziomu kształcenia,
umożliwiającego kompleksowe
przygotowanie się do podjęcia
pracy zawodowej. Dzięki temu
nastąpi dynamizacja rozwoju
szkolnictwa oraz wzrost lokalnego potencjału zawodowego.
Zachęcamy młodzież do skorzystania z oferty.
PP
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Strażacy-ochotnicy świętowali
Dzień św. Floriana

S

woją bezinteresownością i ochotniczym
zaangażowaniem członkowie jednostek OSP na dzień świąteczny zasługują bezwzględnie. 7 maja 2017 roku odbyły
się obchody Dnia św. Floriana. Uroczystość
zapoczątkowała msza święta, celebrowana
w Kościele Parafialnym pw. św. Bartłomieja
w Czernikowie przez kapelana gminnej OSP,
ks. dziekana Piotra Siołkowskiego, oraz wikariusza ks. Damiana Donderowicza. W obchodach wzięli udział m.in. Prezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

dh Zdzisław Dąbrowski, Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st.
bryg. Kazimierz Stafiej, Naczelnik Wydziału
Operacyjno-Szkoleniowego PSP w Toruniu
mł. bryg. Dariusz Fabisiak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP
RP Mirosław Graczyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Zdzisław
Gawroński i Przewodnicząca Rady Gminy
Czernikowo Jadwiga Padlewska.
Strażackie święto było okazją do wręczenia medali i odznaczeń, czego dokonano na

Członkowie prezydium
Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP
odznaczeni

przykościelnym placu. Medal Honorowy im.
Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku otrzymał dh Wiesław Ziółkowski. Srebrne
medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie Dariusz Ziółkowski i Sylwester Maślewski, natomiast brązowy wręczono druhowi Mieczysławowi Bojarskiemu.
Odznaki „Wzorowy Strażak” zostały przypięte do piersi druhów i druhen: Julii Paurowskiej, Bernadetty Marchlewskiej, Kingi
Kotkiewicz, Szymona Borowicza, Klaudii
Lewandowskiej, Damiana Ryłowicza, Oskara Weissa, Mateusza Maślewskiego, Błażeja
Gabrychowskiego i Kamila Łęgowskiego.
Wręczono także odznaki „Za Wysługę Lat”
dla Arkadiusza Bojarskiego i Patryka Ziółkowskiego (10 lat) oraz Mariny Ziółkowskiej
i Marty Maślewskiej (5 lat). Kapituła Medalu
Zasłużonych dla Pożarnictwa Gminy Czernikowo uhonorowała tym wyróżnieniem następujące osoby: Czesława Lewandowskiego,
Jerzego Zglinickiego, Edmunda Brzustewicza, Stanisława Skowrońskiego, Józefa Rogalskiego, ks. Piotra Siołkowskiego, Stanisława
Bendlina, Józefa Bendlina, Gabriela Wierzbickiego, Jana Pińskiego, Izydora Cichorackiego, Romana Balinę, Stanisława Świąteckiego, Zygmunta Ćwiklińskiego, Mariana
Wachowskiego i Ryszarda Błaszkiewicza.
Część nieoficjalna przedsięwzięcia odbyła
się w świetlicy wiejskiej w Steklinie.
PP

Wielki sukces ucznia
Szkoły Muzycznej

S

olec Kujawski był 10 czerwca 2017 roku
gospodarzem IV Zjazdu Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP. W wydarzeniu wzięło udział trzech
członków prezydium Zarządu Oddziału
Gminnego w Czernikowie, którzy zostali
uhonorowani wysokiej rangi odznaczeniami.
Do piersi Prezesa Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP druha Zdzisława Gawrońskiego przypięto Złoty Znak Związku OSP, będący najwyższym związkowym
odznaczeniem. Komendanta Gminnego
druha Wiesława Ziółkowskiego odznaczono Srebrnym Krzyżem Zasługi. Ponadto,
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP druh Ryszard Ałtyn otrzymał
Brązowy Krzyż Zasługi.
PP

U

czeń klasy IC4 Szkoły Muzycznej I Stopnia w Czernikowie,
podopieczny Krzysztofa Sypki
Mikołaj Młotkowski wziął udział w Międzynarodowym Konkursie ,,VIII International Music Competition 2017'',
który odbył się 9 maja w Belgradzie. Rywalizujący w sekcji kontrabasu Mikołaj
zajął tam drugie miejsce.
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Koncert dla Wiktorii

a przełomie kwietnia
i maja w Czernikowie
znów zawrzało - wszystko z powodu 1,5 rocznej Wiktorii, mieszkanki Kijaszkowa, cierpiącej na rozszczep kręgosłupa
i wodogłowie. To dla niej Rafał
Rutkowski zorganizował kolejny
koncert. Znów Pub Sofa wypełnił się po brzegi ludźmi o wielkim sercu, chcącymi pomóc
potrzebującemu dziecku. To
był magiczny wieczór: radość,
uśmiech, współpraca. Kolejne
dziecko pokazało to, jak silnym
i współczującym społeczeństwem jesteśmy, jak potrafimy
zadbać o najmniejszych i bezbronnych.
W niedzielny wieczór 30

kwietnia wystąpiły dwa zespoły
- pierwszy tworzyli Karol Lisiński, Paweł Trawczyński, Kamila
Sikorska oraz Marcel Maniew-

ski, drugi to duet skrzypcowy
Queens of Violins z Bydgoszczy
w składzie Anita Tubaja–Sobków
oraz Karolina Wróbel-Krysz-

toforska. Publiczność dała się
porwać w rytm dobrze znanych
utworów, a zabawa trwała do
wczesnych godzin porannych.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierali i pomagali
w czasie akcji, a w szczególności
M., G., M. i M. Wiśniewskim –
Pub Restauracja Sofa, Wójtowi
Gminy Czernikowo Z. Gawrońskiemu, A. Mielniczukowi, B.
Witkowskiemu, R. Szwajkowskiemu, D Zatorskiemu. Jeżeli
ktoś chciałby osobiście wesprzeć
Wiktorię proszę o wpłaty na
konto: Bank Milennium S.A., 66
1160 2202 0000 0002 0985 7176,
z dopiskiem „dla Wiktorii Insadowskiej”.
RR

„Dorośli dzieciom” w Mazowszu

P

ogoda towarzysząca organizowanym w Mazowszu
imprezom
plenerowym
bardzo często bywa kapryśna.
Dożynkowicze niemal przyzwyczaili się już do deszczu,
a i uczestnicy festynu „Dorośli
dzieciom”,
zorganizowanego
17 czerwca przez Stowarzyszenie Przyjaciół Mazowsza „Nasz
Czas” we współpracy ze Szkołą Podstawową w Mazowszu
oraz Ochotniczą Strażą Pożarną
w Mazowszu, niepewnie spoglądali w niebo, w chmurach wypatrując zwiastunów dobrej aury.
Pogoda była jednak na medal.
Festyn rozpoczęto o godzinie 14:00. Najmłodsi mogli pomalować twarze, wyhasać się
na przyszkolnym placu zabaw,

skorzystać z wodnych atrakcji
(przygotowanych przez druhów
z OSP Czernikowo), poznać zasady udzielania pierwszej pomocy (dzięki instruktażowi druhów
z OSP Mazowsze) oraz wziąć
udział w konkursach – na każdego rzucającego woreczkiem, skaczącego na piłce czy na skakance
malucha czekały medale i upominki. Wszyscy mogli posilić
się darmowym bigosem lub ciastem, przegryźć grillowaną kiełbaskę czy orzeźwić się chłodnym
napojem. Na jednym ze stoisk
można było dokonać zakupu rękodzieła, skrzętnie wykonanego
przez Ewę Sulecką – Jaskólską,
która zadbała także o przygotowanie wokalne otwierających
swym występem festyn dzieci

z mazowieckiej podstawówki.
Przed zabranymi taneczno-gimnastyczne umiejętności zaprezentowały też dzieci z Przedszkola „Kujawiaczek”, kierowane
przez instruktor zumby Jessicę
Jędrzejewską. Elementem festynu była też akcja charytatywna
wsparcia potrzebującej Wanessy.
Kulminacyjnym
punktem
przedsięwzięcia był sportowy
Turniej Sołecki. Zespoły, składające się z dwójki dzieci, dwóch
kobiet i dwóch mężczyzn, wystawiły: Stowarzyszenie „Nasz
Czas”, OSP Mazowsze, Sołectwo Liciszewy/Kijaszkowo oraz
Sołectwo Mazowsze. Drużyny
rywalizowały w przeciąganiu
liny, obieraniu jabłek i ogórków,
strzałach na bramkę, rzutach do
kosza i rzucie gumowcem. Ostatecznie, po niezwykle atrakcyjnej dla widzów walce, zwyciężyła ekipa Stowarzyszenia. Na
kolejnych miejscach uplasowały
się: Mazowsze, Liciszewy/Kijaszkowo i OSP Mazowsze. Uczestnicy festynu bawili się do późnych godzin wieczornych.
Członkowie Stowarzyszenia
„Nasz Czas” pragną podziękować sponsorom oraz wszystkim

innym osobom i podmiotom,
które przyczyniły się do organizacji festynu:
• Wójtowi Gminy Czernikowo Zdzisławowi Gawrońskiemu,
• Ewelinie Romanowskiej
i Sklepowi „ABC”,
• Beacie i Zbigniewowi Siekierskim,
• Annie i Januszowi Grodzickim,
• Janowi Dołasińskiemu,
• Małgorzacie i Markowi Andrzejewskim „MARSID”,
• Elżbiecie i Zdzisławowi Kowalskim „EL-PLAST”,
• Halinie Fajfer i sołectwu Kijaszkowo,
• Antoniemu Maćkiewiczowi
i sołectwu Mazowsze,
• Romualdowi Popławskiemu
i sołectwu Mazowsze-Parcele,
• Druhom z OSP Mazowsze,
• Druhom z OSP Czernikowo,
• Jarosławowi Janowskiemu,
• Marioli Ciechackiej i Szkole
Podstawowej w Mazowszu,
• Ewie Suleckiej – Jaskólskiej
oraz wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie festynu.
PP
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Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej

F

estiwal Bibliotek Powiatu
Toruńskiego został zorganizowany przez Powiatową
i Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Juliana Prejsa w Chełmży
wspólnie z Gminnymi Bibliotekami Publicznymi z terenu
Powiatu Toruńskiego w ramach
akcji Tydzień Bibliotek 2017 pod
hasłem „Biblioteka Oczywiście”.
Plenerowa akcja czytelnicza
odbyła się na Chełmżyńskim
Rynku 13 maja 2017 r. Imprezę poprowadził Michał Malinowski z Muzeum Bajek, Baśni
i Opowieści w Warszawie, któ-

Certyfikat i medal
25-lecia WOŚP dla
Sztabu z Czernikowa

S

ztab WOŚP Czernikowo został uhonorowany
certyfikatem i medalem
25-lecia. Jest to forma podziękowania Fundacji WOŚP za
wieloletnie wsparcie i zaangażowanie wszystkich wolontariuszy.
PB

ry przeprowadzi także zabawy
kreatywne dla publiczności. Do
atrakcji podczas festiwalu należały: spotkanie z autorką książki
„Jak w życiu” Barbarą Bursztynowicz (znaną z popularnego
serialu „Klan”), występ amatorskiego kabaretu z Chełmży
„Teraz My” oraz podsumowanie
dwóch powiatowych konkursów
plastycznych, popularyzujących
książkę, czytelnictwo i biblioteki
publiczne, gdzie I miejsce zdobyła Amelia Urbańska ze Szkoły
Podstawowej w Mazowszu a wyróżnienie - Mikołaj Bułakowski

ze Szkoły Podstawowej w Czernikowie. Statuetkę „Przyjaciela
Biblioteki” otrzymała Grażyna
Brzustewicz.
W Tygodniu Bibliotek 11
maja w Filii w Osówce mieliśmy
okazję gościć Zofię Stanecką, autorkę mądrych i przesiąkniętych
humorem książek dla dzieci.
Spotkanie połączone z warsztatami dostarczyło pozytywnych
wrażeń.
W czerwcu przypada Dzień
Smerfa, który my świętowaliśmy
wspólnie z dziećmi z Przedszkola Publicznego. W pokonywaniu

toru przeszkód pomagał nam
Laluś, który gdzieś zgubił swoje lusterko. Starszacy wykonali
smerfne obrazki i dostali pamiątkowe zawieszki ze zdjęciem
w związku z zakończeniem cyklu Bajkowych Poranków w tym
roku szkolnym
W Osówce nadal prowadzone są zajęcia z dziećmi pt. "Stacja
Biblioteka". Dzieci uczestniczą
chętnie w czytaniu i grach prowadzonych przez Agnieszkę Romanowską.
MS

Koło Gospodyń Wiejskich z Witowąża w V Mistrzostwach
Kół Gospodyń Wiejskich Obszaru LGD

W

czwartek 27 kwietnia
2017 r. „Gwieździste Niebo” w Chlebowie gościło Koła Gospodyń
Wiejskich w ramach Festiwalu
Smaków i V Mistrzostw KGW
obszaru LGD. Zadaniem kon-

kursowym było przygotowanie
czterech potraw oraz zaprezentowanie tańca nowoczesnego lub
wykonanie utworu muzycznego.
W konkursie wzięło udział
dziesięć kół oraz stowarzyszeń.
Gminę Czernikowo godnie re-

prezentowało Koło Gospodyń
Wiejskich w Witowążu. W konkursie artystycznym nasze panie
zaprezentowały nowoczesny taniec Zumby do tradycyjnej pieśni ludowej „W moim ogródeczku”. Na konkurs kulinarny KGW
Witowąż przygotowało następujące potrawy: w kategorii dania
mięsne - „Danie a’la Strogonoff ”,
w kategorii przystawka - „Kolorowy półmisek”, w kategorii
deser - „Leśne Runo”, w kategorii napoje alkoholowe - „Wino
z dzikiej róży”.
W następstwie oceny komisji konkursowej nasze reprezentantki zajęły II miejsce. Po
ogłoszeniu wyników i wręczeniu
nagród nastąpiła degustacja potraw oraz biesiada.
MP
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Wiosna w Mazowszu – konkursy i nie tylko

M

nogość inicjatyw realizowanych
przez Szkołę Podstawową w Mazowszu oraz ponadlokalna aktywność uczniów imponują. W ostatnim dniu
marca w Turznie odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej. Mazowiecką placówkę i gminę Czernikowo reprezentował
Patryk Tejza, który zajął wysokie, drugie
miejsce.
30 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej odbył się Konkurs Recytatorski „Przywitaj Wiosnę Poezją” pamięci L. Staffa. Natalia
Luberacka zajęła III miejsce. 22 kwietnia
uczennice Julia Sulecka i Urszula Jagielska
brały udział w konkursie recytatorskim poezji K. K. Baczyńskiego, organizowanym
w SP w Czernikowie. Ula otrzymała Nagrodę Głównego Jury, Julka - wyróżnienie
Głównego Jury i wyróżnienie Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Czernikowie.
W czwartek 27 kwietnia podsumowaliśmy projekt „Katyń - ocalić od zapomnienia”. Gościliśmy wójta Z. Gawrońskiego,
prof. A. B. Strzelczyk-Brąszkiewicz, G. Jasińskiego, B. Perczaka, M. i B. Taczaków,
M. Kozłowską, K. Piechocką, dyr. M. Dulczewską wraz delegacją Szkoły Podstawo-

wej w Ciechocinie, delegację Szkoły Podstawowej w Świętosławiu, dyr. H. Graczyk
wraz z delegacją Szkoły Podstawowej w Makowiskach, dyr. R. Ałtyna wraz z delegacją
Szkoły Podstawowej w Osówce, J. Wieczyńską i P. Pujera ze Stowarzyszenia Przyjaciół
Mazowsza „Nasz Czas”, Radę Rodziców SP
w Mazowszu oraz nauczycieli i uczniów
naszej szkoły. Nagrody przyznano za prezentacje multimedialne, prace plastyczne
i prace literackie. J. Wieczyńska i D. Kuźmiński zwyciężyli w kategorii prezentacji
multimedialnych; E. Sulecka - Jaskólska, Sz.
Rzymowski, Sz. Wojtulski, A. Skrzeszewski,
J. Matyjasik, A. Urbańska i P. Matiakowski
w kat. prac plastycznych; P. Pujer, M. Grabowska i D. Dąbrowska w kat. prac literackich. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe podziękowania. Dyrektor Szkoły
wręczyła Nagrodę Specjalną prof. Alicji
Barbarze Strzelczyk-Brąszkiewicz za prezentację i niezwykle cenny artykuł poświęcony losom wojennym ojca autorki - kpt.
inż. Longina Kiejstuta Bobrowicza.
„Przyroda – moja miłość” – pod takim
hasłem, podczas tygodnia ekologii, uczniowie wykonywali różnorodne zadania: plakaty, prace przestrzenne z odpadów i surowców wtórnych, rozpoznawali rośliny na
ścieżce ekologicznej, a na zakończenie przygotowali pokaz mody ekologicznej. Barwnie podsumowano wszystkie działania,
wręczono wyróżnienia i słodkie nagrody;

Gra Miejska w Toruniu

W

dniu 15 czerwca 2017 r. na toruńskiej starówce odbyła
się gra miejska „Toruń w literaturze współczesnej i filmie”, w której uczestniczyli uczniowie szkół toruńskich
i drużyna czernikowskiego gimnazjum w składzie: Inez Biernat,
Kasia Biernat, Agata Wytrykowska, Roksana Rumińska i Paulina Burak. Nasi uczniowie uczestniczyli w grze po raz pierwszy
i świetnie poradzili sobie szczególnie w grze terenowej. Ostatecznie dziewczęta zajęły czwarte miejsce.
ZS

w klasach przyznano Ordery Uśmiechu dla
najsympatyczniejszych koleżanek i kolegów.
Dzień Flagi i Święto Niepodległości to
temat lekcji historii, w której uczestniczyła
cała szkolna społeczność. Wspólne oglądanie filmu "Konstytucja 3 Maja" i śpiewanie
pieśni patriotycznych zakończyła prezentacja flagi - każda klasa szyła „swój kawałek”.
10 maja dzieci z oddziału przedszkolnego i klas II-III wyjechały do Lipna na
spektakl teatralny „Baśnie Pana Andersena”
w wykonaniu aktorów Katolickiego Teatru
Edukacji z Krakowa, natomiast pod koniec
maja grupa obejrzała w toruńskim Teatrze
im. W. Horzycy spektakl „Dwanaście miesięcy”.
12 maja w Szkole Podstawowej im. O.
Kolberga w Ciechocinie odbył się II Wojewódzki Konkurs Krasomówczy „Z Oskarem Kolbergiem przez Polskę”. Naszą szkołę
reprezentowały Julia Matyjasik i Kornelia
Szwajkowska. Julia otrzymała wyróżnienie
Jury, Kornelia zaś wygrała w swej kategorii
oraz otrzymała Nagrodę Specjalną Wójta
Gminy Ciechocin. Gratulacje dla młodych
"bajarek" i Bożeny Pałaszyńskiej.
Piętnaścioro uczniów z klasy II i III zakończyło swój udział w programie sportowym "Umiem pływać". Raz w tygodniu
przez trzy miesiące dzieci pod okiem instruktora pływania opanowywały tę sztukę
w jednej z toruńskich pływalni.
MC
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To wydarzyło się w Makowiskach…

W

marcu w Szkole Podstawowej w Makowiskach
gościliśmy
grupę taneczną „No Name”
z Włocławka. Zespół zaprezentował swoje niezwykłe umiejętności i zaraził uczniów miłością
do tańca breakdance.
W
Gminnej
Bibliotece
w Czernikowie odbył się Gminny
Konkurs Recytatorski pt. „Przywitaj Wiosnę Poezją" pamięci
Leopolda Staffa. Nasz uczeń
Igor Strychalski zajął II miejsce.
W kwietniu z wizytą do biblioteki wybrał się oddział przedszkolny. Wielką niespodzianką dla
dzieci było przedstawienie bajki
„Jaś i Małgosia" techniką cieniową. Uczniowie klas starszych
po raz kolejny uczestniczyli
w warsztatach teatralnych organizowanych przez SP w Czerni-

kowie. Dzieci musiały wykazać
się kreatywnością, nagrywając
fragment scenariusza, wykonując lalki oraz prezentując scenki
za pomocą teatru cieni.
Z okazji Święta Ziemi uczniowie przygotowali apel okolicznościowy, w którym wierszem
i piosenką zachęcali do dbania
o naszą planetę przez cały rok.
Przy tej okazji odbył się konkurs
wiedzy oraz na zabawkę ekologiczną. Chętni zaprezentowali
także niezwykłe stroje w pokazie
mody ekologicznej.
W maju uroczystym apelem uczciliśmy kolejną rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Podczas akademii wręczone zostały dyplomy za udział w konkursie plastycznym, zorganizowanym w ramach projektu
„Katyń, ocalić od zapomnienia”.

Klaudia Korzeniewska
„Trzyma Formę”

W

dniach 7-9 czerwca 2017 r. uczennica
Gimnazjum w Czernikowie, Klaudia Korzeniewska,
brała udział w Finale Ogólnopolskiego Projektu „Trzymaj
Formę”. Klaudia jako jedyna reprezentowała powiat toruński,
a wspólnie z koleżanką z Bydgoszczy - województwo kujawsko – pomorskie. Uczennica

uzyskała tytuł Finalisty i znalazła
się w grupie 21 uczniów, którzy
zakwalifikowali się do finału
ogólnopolskiego spośród 8 tys.
uczestników. Jest to wielki sukces naszej uczennicy, jak i opiekuna - Anny Woźniczki, gdyż
tematyka konkursu obejmowała
wiedzę pozaprzedmiotową.
AW

Szymon Rzymkowski za swoją
pracę konkursową otrzymał nagrodę.
Aktywnie
przyłączyliśmy
się do próby pobicia rekordu
w Polsce w masowym czytaniu książek, w ramach akcji pt.
„Jak nie czytam, jak czytam!"
Z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka zorganizowaliśmy
zawody sportowe i zabawy na
świeżym powietrzu. Rada Rodziców zakupiła lody, medale dla
zwycięzców oraz zorganizowała
ognisko. W tym dniu otrzymaliśmy wsparcie finansowe i organizacyjne również od strażaków
z Makowisk. Przygotowali oni
tor przeszkód, wyłonili zwycięzców oraz wręczyli ufundowane
przez nich medale i dyplomy.
Serdecznie dziękujemy!
Uczniowie klas I-VI uczest-

niczyli w wycieczce do Torunia,
gdzie złożyli wizytę w Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
i poskakali w Jump Arenie.
W Steklinie odbył się Gminny Konkurs Matematyczny,
w którym Zuzanna Fornalik zajęła I miejsce w kategorii klas IV.
Zbliżają się wakacje, a wraz
z nimi różne niebezpieczeństwa.
Aby zapobiec nieszczęśliwym
wypadkom, zorganizowana została pogadanka profilaktyczna z funkcjonariuszami policji,
którzy przestrzegali dzieci przed
niebezpiecznymi
sytuacjami
w okresie wakacyjnym, spowodowanymi często beztroską lub
brakiem wyobraźni.
AL/HG

Gimnazjaliści na Bałkanach

W

dniach 3-11 czerwca
uczniowie gimnazjum,
już po raz trzeci, wyjechali na Zieloną Szkołę do Grecji.
Łagodny i ciepły klimat
śródziemnomorski
sprzyjał
poznawaniu kolebki antycznego świata. Stanęliśmy m.in. na
wzgórzach Akropolu w Atenach,
u stóp mitycznej góry Olimp, zatrzymaliśmy się w Termopilach,

pod pomnikiem Leonidasa. Popłynęliśmy także statkiem na
wyspę Skiathos, syciliśmy wzrok
pięknem krajobrazów i niepowtarzalnym greckim folklorem.
Atrakcyjności naszemu wyjazdowi dodawało towarzystwo koleżanek i kolegów z gimnazjów
z Karnkowa, Wielgiego i Radomic.
JP
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Co słychać w SP im.
K. K. Baczyńskiego w Czernikowie?

W

SP Czernikowo od
marca wiele się działo - obchodziliśmy
między innymi kolejną rocznicę
nadania imienia. W ramach projektu na święto Patrona odbyły
się podsumowania konkursów:
plastycznego,
recytatorskiego
i literackiego. Najciekawszym
punktem programu, w którym
w charakterze gościa i członka
jury obecna była kurator Mazurkiewicz, były wspaniałe wystąpienia uczniów w ramach
„Trzech minut dla klasy”.
Nadal
bierzemy
udział
w projektach „Cyfrowobezpieczni” (ankiety na stronie) oraz
„Edukacja globalna” (Tydzień
Edukacji Globalnej, warsztaty
czy marsz „Razem dla pokoju”).
Z okazji obchodów Roku Rzeki
Wisły odbyły się: cykl proekologicznych działań pod wspólnym hasłem „Nie lejemy wody”,
wycieczki, grywalizacja, pokazy
filmów, konkursy: fotograficzny
„Z Wisłą w tle”, plastyczny na
projekt muralu, literacki i poetycki o Wiśle, multimedialny
„Niech się mieni Wisła”. Wymalowaliśmy płot na Rok Wisły, stworzyliśmy dekoracje na
korytarzach. Nasza biblioteka
organizowała wystawy i działania, m.in. czytanie klasom, noc
bibliotek, konkurs pięknego czytania.
Wobec ciągłych niepokojów związanych z powstaniem

podstawowej szkoły sportowej
wystąpiliśmy z propozycjami
innowacji pedagogicznych z języka angielskiego i wychowania
fizycznego. Odbyło się spotkanie
z rodzicami, na którym przedstawiliśmy prezentacje multimedialne o naszych akcjach i sukcesach oraz nasze propozycje.
Na dzień otwarty zaprosiliśmy
przedszkolaki. Były prezentacje chóru, zespołu tanecznego,
teatru, a potem dzieci uczestniczyły w zajęciach ruchowych,
teatralnych, plastycznych, czytelniczych, fizycznych itp. Był
pokaz talentów i lekcje otwarte
w klasach starszych. Odbył się
wraz ze strażą gminną i jednostkami OSP, motocyklami, quadami i samochodami przemarsz
na Dzień Otwarty ulicami Czernikowa. Nasi uczniowie (A.
Rumińska, zespół, M. Rybska,
harcerze) i absolwenci (J. Kaczmarkiewicz, D. Bułakowska, K.
Pokorzyńska, D. Zatorski) wzięli
udział w występach przed Wolną
Grupą Bukowina. Absolwenci
M. Grzywińska, K. Szarszewska, M. Buczyńska wzięli udział
w wystawie obok J. Kamińskiego, A. Bajkowskiego, J. Drapały.
Odbył się XII dobrzyński plener
malarski nadwiślański i wystawa
prac Jacka Kamińskiego.
Grupa
nieformalna
z SP Czernikowo zorganizowała
w ramach środków z funduszu
obywatelskiego starostwa kon-

certy Mariana Opani, duetu Sikorowski-Turnau, Wolnej Grupy
Bukowina.
Kolejne klasy uczestniczą
w projekcie „Umiem pływać”.
Amelia Rumińska wzięła udział
w eliminacjach do 38. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Wiktoria Sivickis została mistrzynią
województwa w szachy. Zespół
teatralny 4-5-6 otrzymał wyróżnienie w OKT w Rypinie i Grand
Prix w Lipnie, zorganizował
dziewiąte warsztaty „Przygoda
z Teatrem”. Odbyły się warsztaty ekologiczno-przyrodnicze
i warsztaty plastyczno-fotograficzne „Klejnoty Powiatu”.
Odbył Konkurs J. Ang. dla
Najmłodszych "The Champions" pod patronatem Kuratora
Oświaty, kolejny już rajd rowerowy z PTTK. W konkursie przedmiotowym z przyrody mamy
dwóch laureatów, z historii - finalistę.. W konkursie wojewódzkim recytacji poezji K.K. Baczyńskiego „Znów wędrujemy
ciepłym krajem...” zdobyliśmy
dwie nagrody. W ogólnopolskim
konkursie „Ambasador Szkolnej
Wynalazczości 2017” nagrodzono W. Mąkólskiego Mini Patentem Urzędu Patentowego RP.
Nagrodę główną Urzędu Patentowego RP oraz MEN otrzymały
Z. Młodziejewska oraz E. Rylich.
SP otrzymało tytuł „Ambasady
Szkolnych Wynalazców”. K. Ma-

zur i W. Mąkólski przygotowali
prezentację multimedialną na
X Dobrzyński Konkurs Multimedialny pt. „Niech nam się
mienią rzeki”, zdobyli II miejsce.
W VI Międzynarodowym Przeglądzie Filmów Animowanych
Autorstwa Dzieci „Halo Echo
2017” laureatem został Odział
Przedszkolny, także w Ogólnopolskim Konkursie "Kocham
moje Przedszkole. W wojewódzkim konkursie krasomówczym
w Ciechocinie III miejsce wyrecytowała J. Murszewska, wyróżnienie - A. Pracowity. Antonia
Stepinska zajęła I miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym „Niezapominajka Polska”.
Dzieci aktywnie brały udział
we wszystkich konkursach
szkolnych,
międzyszkolnych,
gminnych oraz powiatowych,
zdobywając nagrody i wyróżnienia („Rzeczy Niepokój”, konkurs
plastyczny na interpretację wiersza K.K. Baczyńskiego, „Znów
wędrujemy ciepłym krajem...",
"Edi", „Kangurek”, „Mała liga
zadaniowa”, „Muzyka Mistrzów”
„Promyczek - Andersenowski
Czar Par”, „Żołnierze Wyklęci”,
„Przestrzenie przyrody - niezwykły świat płazów”, „Akcja
–Integracja”, „Tu czy tam, czytam!”, „Mieszkam w ciekawym
miejscu”. Zespół ludowy Mali
Czernikowianie
uczestniczył
w VIII Przeglądzie Tańców
Ludowych w Toruniu. Instrumentaliści zdobyli wyróżnienie
w XI. Chełmżyńskim Konkursie
Uczniów klas gitary klasycznej
Szkół Muzycznych I stopnia.
Zdobywaliśmy podium w szachowych Mistrzostwach Powiatu Toruńskiego i Gminnym Turnieju Szachowym o Puchar
Wójta. Niewątpliwym sukcesem
i zaszczytem dla uczniów naszej
szkoły była publikacja ilustracji
legend w książce „Bajki i legendy
powiatu toruńskiego”. W trakcie
roku zorganizowanych zostało
kilka konkursów plastycznych
z języka angielskiego (m.in.
Halloween poster, Christmas
cracker, Valentine's card, Easter
bonnet) i "The Champions".
Wiercipięty systematycznie wędrowały. Wyjeżdżaliśmy do opery w Bydgoszczy, na warsztaty
w Galerii i Ośrodku Plastycznej
Twórczości Dziecka w Toruniu
pod nazwą "HaDwaO”, do teatru, muzeum czy filharmonii.
DC
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Koniec roku za przedszkolnym pasem

A

ch jak ten czas ucieka… Szczególnie,
gdy wypełniony jest pracą i zabawą. Niedawno obudził się pierwiosnek, a my w pochodzie witaliśmy wiosnę
- a tu już rok szkolny u schyłku. Drugie półrocze w Przedszkolu Publicznym obfitowało w wiele atrakcji i wrażeń. Odwiedził nas
iluzjonista ze wspaniałym występem. Wzięliśmy udział w wycieczce do Piwnic, gdzie
podglądaliśmy gwiazdy. Dzielnie wystąpiliśmy podczas uroczystości z okazji Dnia
Mamy i Taty, obchodziliśmy liczne urodzinki i imieninki. Uczestniczyliśmy w cyklu pokazów fizyczno-chemicznych, zawsze miło
i sympatycznie spędzaliśmy też czas podczas

„Poranków bibliotecznych”.
Nasze dzieci osiągały sukcesy w konkursach: plastycznym oraz recytatorskim „Mały
Artysta”. Praca wychowawczo-dydaktyczna była bardzo owocna. Zrealizowaliśmy
wszystkie tematy kompleksowe przewidziane na rok szkolny 2016/2017, zgodnie
z Podstawą Programową Wychowania
Przedszkolnego oraz Rocznym Planem Pracy Przedszkola, a także Programem Wychowawczym. Nauczycielki w obydwu grupach
wiekowych przeprowadziły końcową obserwację i diagnozę pedagogiczną. Systematycznie prowadziły też pracę indywidualną.
Ostatniego dnia szkoły na dzieci czekała

jeszcze wielka atrakcja – wyjazd na Motoarenę do Torunia. Na dziecięcych buziach nadal
dużo uśmiechu, a na usta dzieci kończących
przedszkole cisnęły się słowa piosenki „Czeka na nas szkoła, książki i ćwiczenia, zabieramy dziś z przedszkola wesołe wspomnienia”.
Dziękujemy Radzie Rodziców za udaną
współpracę oraz wszystkim, którzy angażowali się w życie naszej społeczności. Życzymy wszystkim przedszkolakom i rodzicom
radosnych i bezpiecznych wakacji. Już za
kilka dni, za dni parę, wezmę plecak swój
i gitarę...
MM

Dzieci ze „Słoneczka” podziękowały Gimnazjaliści
swoim rodzicom
w Wałczu

W

D

nia 27 maja 2017 r. w pięknej scenerii cała społeczność Niepublicznego
Przedszkola „Słoneczko” spotkała się
na pikniku rodzinnym pod hasłem ,,Rodzina – bezpieczna kraina”. Swoją obecnością
zaszczycili nas także goście, z członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Anetą Jędrzejewską oraz wójtem Zdzisławem Gawrońskim na czele.
Spotkanie rozpoczęło się od wzruszającego i niezwykle barwnego występu dzieci.
Były wiersze, piosenki, tańce, upominki dla
rodziców. Wszystkich obecnych oczarowała
swoim tańcem Maja Blonkowska.
Po występie cała społeczność przedszkol-

na rzuciła się w wir zabawy. Były konkursy
z nagrodami, tańce, pląsy, wspólne ognisko, malowanie twarzy. Promienie słońca,
wirujące gigantyczne bańki oraz zabawne
konkursy sprawiły, że uśmiech gościł na twarzach małych i dużych.
Przed nami lato - z pewnością ta pora
roku będzie inspirująca do kolejnych działań.
Więcej o „Słoneczku” na naszej stronie
internetowej www.sloneczko-przedszkole.
com oraz na facebookowym profilu placówki.
IL

dniach 11-14 czerwca 2017 roku
grupa uczniów gimnazjum, realizująca innowacyjny program wychowania fizycznego, przebywała w Zielonej
Szkole Sportowo-Profilaktycznej w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.
Podczas czterodniowego pobytu uczniowie
trenowali na hali sportowej, pełnowymiarowym stadionie lekkoatletycznym, boisku
do piłki plażowej, siłowni oraz sali z ergometrami. Podczas przerw między zajęciami
korzystali z sali „chillout” i innych. Uczniowie byli również uczestnikami zajęć profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia, które
przeprowadzono w formie prezentacji multimedialnej, warsztatów i projekcji filmu. Natomiast zajęcia w plenerze z nordic walking
posłużyły poznaniu walorów przyrodniczo-krajoznawczych jeziora Raduń nad którym
znajduje się najdłuższy wiszący most w Polsce. Niezapomniane wrażenia uczestników
wyjazdu na pewno pozostaną w ich pamięci
na długo.
JP
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VII Mistrzostwa Gminy Czernikowo w Makao
Tradycyjnym – mamy nowego mistrza

J

uż po raz trzynasty amatorzy gminnych rozgrywek
karcianych przystąpili do
wyłonienia lokalnego czempiona w makao tradycyjnym,
po raz siódmy dokonując tego
w wariancie „pełnego stołu”.
W pierwszej z rund eliminacyjnych awans do finału wywalczył czterokrotny mistrz gminy
w tym formacie, broniący tytułu Przemysław Pujer. Walkę
o drugie premiowane przepustką do finału miejsce w ostatniej
partii wygrała Danuta Chylicka,
pokonując nieznacznie Zdzisława Kwiatkowskiego. Druga
grupa kwalifikacji to miażdżąca
przewaga mistrza z 2014 roku,
Sebastiana
Paradowskiego,
i festiwal dogrywek o ostatnie
miejsce przy stole finałowym.
Zwycięsko z baraży wyszedł

ostatecznie Adrian Szalkowski,
wyprzedzając Marcina Pożogę
i zniesmaczonego takim obro-

tem sprawy wieloletniego medalistę, Krzysztofa Seweryna.
W rundzie finałowej roze-

grano sześć partii. Fatalny początek zaliczył Pujer i pomimo
zwycięstw w dwóch ostatnich
rozdaniach musiał zadowolić
się brązowym medalem. Drugie miejsce, w dość kontrowersyjnych okolicznościach, zajął
Sebastian Paradowski, a mistrzowski puchar trafił w ręce
Adriana Szalkowskiego, który
na podium meldował się także
przed rokiem. Adrian, po ubiegłorocznym odebraniu Przemysławowi Pujerowi prymatu
w ramach Ligi Pokera Sportowego, z bezpieczną przewagą
prowadzi także w tabeli obecnego sezonu zmagań pokerzystów.
Podziękowania za ufundowanie trofeów sportowych
należą się Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
PP

Czernikowianie
Koncertowy dar serca
z wędkarskim srebrem

W

L

okalni wędkarze, zrzeszeni w stowarzyszeniu
„Złoty Karaś”, rokrocznie w ostatnich dniach czerwca godnie reprezentują gminę
podczas wędkarskich zawodów maratonowych.
W tegorocznej rywalizacji, zorganizowanej w dniach
23-25 czerwca na jeziorze
Szańce, wzięły udział dwie
nasze drużyny. Sukcesu nie

osiągnął team A. Laskowskiego, J. Paczkowskiego i N.
Podlaszewskiego, lecz druga
czernikowska drużyna przypomniała sobie swe najlepsze
lata i zajęła drugie miejsce
w klasyfikacji końcowej. Zespół tworzyli Jan Zdzisław
Kwiatkowski, Jarosław Makowski i Adrian Podlaszewski.
PP

niedzielę 4 czerwca
po raz kolejny otworzyliśmy nasze serca dla potrzebujących. W tym
roku Stowarzyszenie „Razem
łatwiej”, OSP Makowiska i społeczność lokalna wspólnie pomagali Nadii. Rozpoczęto koncertem w kościele w wykonaniu
orkiestry dętej gminy Zławieś
Wielka. Standardy światowe,
przeplatane marszami i papieską
"Barką", zmusiły orkiestrę do bisów. Po wrażeniach duchowych
w Szkole Podstawowej w Makowiskach odbyła się część świecka, w której mieszkańcy i goście,
korzystając z kawiarenki, mogli
uczestniczyć w licytacjach oraz
w loterii fantowej.
Dziękujemy
wszystkim

mieszkańcom oraz gościom,
którzy w tym dniu byli razem
z Nadią i jej mamą. W imieniu
organizatorów
(Stowarzyszenia "Razem łatwiej" oraz OSP
w Makowiskach) gorące podziękowania kierujemy do starosty
toruńskiego Mirosława Graczyka za sfinansowanie koncertu.
Wójtowi Zdzisławowi Gawrońskiemu oraz sołtysom Kiełpin
i Makowisk, Mariannie Ostrowskiej i Krzysztofowi Plewie, dziękujemy za finansową pomoc.
Ogromne
podziękowania
składamy wszystkim uczestnikom za dar serca i łzy wzruszenia, które pojawiały się podczas
całej imprezy.
RŁ
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„O Puchar Starosty Toruńskiego” w ramach
powiatowego budżetu obywatelskiego

W

dniach 13-14 maja odbył się turniej
piłki halowej „O Puchar Starosty
Powiatu Toruńskiego”, realizowany
w ramach budżetu obywatelskiego powiatu
toruńskiego. Sędzią głównym zawodów był
Mateusz Wróblewski.
Kategoria chłopców szkół podstawowych
(do 13 lat):
I miejsce - SP Obrowo (trener – Jacek
Makowski)
II miejsce - SP Osówka (trener – Zuzanna Stawicka)
III miejsce - SP Turzno (trener – Sławomir Ćwikliński)
Król strzelców: Justin de Frankrijker
(Obrowo)
Najlepszy bramkarz: Szymon Opatrzyk
(Osówka)
Kategoria dziewcząt szkół podstawowych
(do 13 lat):
I miejsce - SP Łysomice (trener – Marcin
Ćwikliński)
II miejsce - SP Czernikowo (trener –
Grzegorz Grzywiński)
III miejsce - KS Olimpijczyk (trener –
Danuta Chylicka)
Król strzelców: Laura Nowicka (Łysomice)

P

Najlepszy bramkarz: Maja Paczkowska
(SP Czernikowo)
Kategoria
dziewcząt
gimnazjum
(do 16 lat):
I miejsce - ZS Czernikowo (trener – Rafał
Dzwonkowski)
II miejsce - ZS Łysomice (trener – Joanna
Jabczyńska)
III miejsce - ,,Szymańska TEAM” (trener
– Anna Szymańska)
Król strzelców: Joanna Markowska
(Czernikowo)
Najlepszy bramkarz: Wiktoria Kozicka
(Czernikowo)
Kategoria
chłopców
gimnazjum
(do 16 lat):
I miejsce - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Osówka (trener – Dawid Opatrzyk)
II miejsce - ZS Czernikowo ,,Dzwonek
TEAM” (trener – Rafał Dzwonkowski)
III miejsce - ZS Turzno (trener – Sławomir Ćwikliński)
Król strzelców: Miłosz Kozicki (Osówka)
Najlepszy bramkarz: Jakub Grzybek
(Osówka)
Kategoria mężczyzn (pow. 16 lat):
I miejsce - USM Rafpol (trener – Jerzy

Zglinicki)
II miejsce - Osówka TEAM (trener – Dawid Opatrzyk)
III miejsce - Victoria Czernikowo (Grzegorz Grzywiński)
Królowie strzelców: Łukasz Skowroński
(Rafpol)
Najlepszy bramkarz: Jakub Opatrzyk
(Osówka)
Organizatorzy dziękują Staroście Toruńskiemu Mirosławowi Graczykowi i Wójtowi
Gminy Czernikowo Zdzisławowi Gawrońskiemu za wsparcie finansowe oraz pomoc
przy organizacji i przeprowadzeniu projektu
w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego pn. ,,Organizacja zawodów
sportowych: tenisa stołowego i piłki halowej
o puchar starosty toruńskiego”. Dziękujemy
nauczycielom wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Czernikowie i Szkoły Podstawowej w Osówce, pielęgniarce Zofii Zajączkowskiej za opiekę medyczną, dyrektorowi
Zespołu Szkół Andrzejowi Padlewskiemu za
udostępnienie obiektu i oprawę fotoreporterską oraz wszystkim uczestnikom–zawodnikom za udział i zaangażowanie w duchu
fair play.
RA

Czernikowianie na ogólnopolskich
zawodach w brazylijskim jiu jitsu

omimo wielu trudności związanych
z wyjazdem do Lubonia na ogólnopolskie zawody w brazylijskim jiu jitsu, dzień zakończył się pomyślnie. Open Gi
2017 dla UKS Kopernik Czernikowo to wiele ciekawych walk i kolejne, bezcenne doświadczenie. W formule Gi Dariusz Nowak
zdobył srebrny medal w kat. do 64 kg, Adam
Bugdalski był drugi w kat. do 69 kg, Tomasz
Popławski zgarnął srero w grupie do 74 kg,
a Jakub Dobrzeński wywalczył brąz w tej samej kategorii.
Po raz pierwszy Adam Bugdalski wystartował w formule No Gi, czyli submission.
Dodatkowym wyzwaniem było to, że pod-

jął walkę w kategorii wagowej wyższej niż
jego naturalna. Stoczył ciężkie pojedynki
z silniejszymi i bardziej doświadczonymi zawodnikami. W finale musiał uznać wyższość
przeciwnika, co w rezultacie przyniosło mu
II miejsce w kategorii do 71,5 kg. Pozostali nasi zawodnicy (Miłosz i Jakub) odpadli
w walkach o ćwierćfinały ze zwycięzcami
kategorii.
Gratulacje dla wszystkich zawodników,
bo dali z siebie wszystko, walczyli do końca.
Czasem zabrakło trochę szczęścia, czasem
trochę siły. Liczy się jednak szacunek za podjęcie walki.
ZS
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Comets Mazowsze zdobywa Mistrzostwo Polski

W

dniach 2-4 czerwca na obiektach
Europejskiego Centrum Szkoleniowego Małej Ligi Baseballowej
w Kutnie rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Małej Ligi Baseballowej w kategorii Little
League Softball (dziewczęta w wieku 10-12
lat). Drużyna Comets Mazowsze LL zdobyła
Mistrzostwo Polski i reprezentować będzie
nasz kraj w Mistrzostwach Europy i Afryki
w ostatnich dniach lipca. Przeciwnikami naszych dziewcząt będą drużyny z Włoch, Holandii, Czech, Słowenii i Nigerii. Dodatkowo
w trakcie Mistrzostw będziemy mogli korzystać z rad amerykańskiego trenera uniwersyteckiej drużyny softballu Eagles Winthrop
-Marka Cooka.
W finałowym dwumeczu nasze dziewczęta pokonały drużynę Brzeg LL 44:9 oraz 20:9.
Wysokie wygrane były wynikiem doskonałej
gry w ataku i w obronie. Na wyższym poziomie grały również nasze miotaczki. Warto
wspomnieć, że mistrzostwa poprzedzone
były rozgrywkami weekendowymi, w których wygraliśmy 4 z 5 spotkań.
Do tych mistrzostw przygotowywaliśmy

się od ponad roku. Dziewczęta trenowały
2-3 razy w tygodniu po dwie godziny. Przed
nami ciężka praca, by obecną formę i dyspozycję podkręcić i wyszlifować. Czy nam
się uda? Trudno ocenić. Europa była zawsze
mocna. Zwycięzca bierze wszystko, w tym
przypadku Mistrzowie Europy wyjadą na
sierpniowe Mistrzostwa Świata w Portland
w amerykańskim Oregonie. Jest więc o co
walczyć.
Były to pierwsze Mistrzostwa Polski
w młodzieżowym softballu, w których wzięliśmy udział. Być może jest to początek
wspaniałej przygody i tworzenia nowej historii. Wygrana z Brzegiem to nie byle jakie
zwycięstwo - Brzeg jest najbardziej zasłużonym ośrodkiem w Polsce w promowaniu kobiecego softballu. Trzymajcie za nas kciuki,
a najlepiej przyjedźcie do Kutna w dniach
27-30 lipca 2017 roku, by nas dopingować.
Skład drużyny Comets Mazowsze LL: Baranowska J., Faryńska J., Grabowska D., Jankowska K., Matyjasik J., Michałkiewicz M.,
Stawicka L., Szwajkowska K., Woźniak M.,
Wróblewska M., Szwajkowski R. (trener),

Gutmański B. i Krasiński K. (asystenci trenera).
Dwaj nasi kadeci - Bartosz Gutmański
i Kacper Krasiński, grający w tym roku na
wypożyczeniu w Dębach Osielsko - rozegrali z tamtejszą drużyną półfinały Mistrzostw
Polski Juniora Młodszego. W grupie północnej Osielsko zajęło drugie miejsce i weźmie
udział w Mistrzostwach Polski tej kategorii.
Młodzicy UKS Comets Mazowsze wezmą
udział w Mistrzostwach Województwa Młodzików, gdzie powalczą o udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików.
MMM to najwyższy poziom rozgrywek młodzika w Polsce pod patronatem Polskiego
Związku Baseballu i Softballu. Eliminacje
wojewódzkie odbędą się na Boisku Baseballowym im. Raymonda Doleckiego w Mazowszu 21 czerwca.
W wakacje czeka nas jeszcze spotkanie
z trenerami z USA, gdzie oprócz szlifowania
formy sportowej zawodnicy będą mieć możliwość doskonalenia swoich umiejętności
z języka angielskiego.
RS

Liga Szkół Podstawowych Gminy Czernikowo zakończona

P

oniżej przedstawiamy końcowe wyniki rozgrywek w piłkę nożną chłopców w ramach Ligi Szkół Podstawowych Gminy Czernikowo
w sezonie jesień/wiosna 2016/2017.

L.p.

Nazwa drużyny

Mecze

Punkty

Bramki strzelone/stracone

Różnica br.

1.

Czernikowo I

14

40

55 - 10

+45

2.

Osówka I

14

34

55 - 14

+41

3.

Mazowsze

14

22

39 - 28

+11

4.

KS Olimpijczyk

14

19

34 - 33

+1

5.

Steklin

14

19

29 - 49

-20

6.

Makowiska

14

14

25 - 39

-14

7.

Czernikowo II

14

11

13 - 43

-30

8.

Osówka II

14

3

11 - 56

-45

Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy napastnik sezonu - Norbert Gąsiewicz (Osówka I)
Najlepszy bramkarz sezonu - Dariusz Dąbrowski (Czernikowo I)
Opiekunowie drużyn:
KS Olimpijczyk – Danuta Chylicka
Osówka I – Zuzanna Stawicka

Osówka II – Zuzanna Stawicka
Mazowsze – Robert Szwajkowski
Czernikowo II - Grzegorz Grzywiński
Czernikowo I – Marek Kopaczewski
Makowiska – Arleta Ośmiałowska
Steklin – Monika Kozłowska

RA
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Wiosenny Turniej Szachowy Sołectw o Puchar
Wójta Gminy Czernikowo

D

nia 23 kwietnia 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Czernikowie odbył się
Wiosenny Turniej Szachowy Sołectw
o Puchar Wójta Gminy Czernikowo. W turnieju wzięło udział siedemnastu zawodników w różnych kategoriach wiekowych;
najmłodszy uczestnik turnieju liczył sobie
osiem lat, a najstarszy - pięćdziesiąt.
Zawodnicy zostali podzieleni na sołectwa.
Sołectwo Czernikowo było bezkonkurencyjne i zajęło pierwsze miejsce. drugie miejsce
przypadło sołectwu Obrowo, a trzecie miejsce zajęło sołectwo Steklin. Zgodnie z klasyfikacją indywidualną w kategorii dorosłych
najlepszy okazał się Eugeniusz Daniszewski
z Obrowa, w kategorii juniorów młodszych
- Bartłomiej Łuszczak z Czernikowa, a w kategorii juniorów starszych - Kacper Kasiński.
Puchar dla najlepszej kobiety i jednocześnie
niepokonanej zawodniczki turnieju przypadł Kornelii Sivickis. Najlepszą juniorką młodszą została Weronika Wiśniewska
z Czernikowa.

Puchary, medale, dyplomy i drobne pamiątki wszystkim nagrodzonym wręczyli
Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński, współorganizator turnieju, dyrektor
Zespołu Szkół w Czernikowie Andrzej Pa-

dlewski oraz sołtys sołectwa Czernikowo Stanisław Kamiński. Za przebieg organizacyjny
i techniczny turnieju odpowiadali Jadwiga
Padlewska i Andrejus Sivickis. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za udział i grę fair.

Czołówka tabeli wyników po 7 partiach:

M-ce

Tyt.

Nazwisko Imię

Rank.

Pkt.

MBch.

Bch.

Uwagi

1

II

Sivickis, Kornelia

1600

6.5

20.00

27.50

kobieta

2

V

Łuszczak, Bartosz

1200

5.0

21.00

30.50

junior

Daniszewski, Eugeniusz

1000

5.0

21.00

29.50

dorosły

Krasiński, Kacper

1200

4.5

20.00

25.50

junior starszy

5

Lewandowski, Franek

1000

4.0

22.50

32.00

junior

6

Czynszak, Wiktor

1000

4.0

21.50

31.00

junior starszy

Siarnowski, Kacper

1400

4.0

19.00

28.50

junior starszy

3
4

V

7

IV

8

V

Borowicz, Hubert

1200

4.0

17.00

23.50

junior starszy

9

Jaranowski, Mateusz

1000

4.0

16.00

22.00

junior

10

Auguściński, Marcin

1000

3.0

17.50

24.50

dorosły
AS, JP

Mistrzostwa gminy szkół podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym

W

sobotę 27 maja na boisku szkolnym w Czernikowie rozegrano mistrzostwa gminy szkół podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym. Dziewczęta i chłopcy rywalizowali
w następujących konkurencjach: bieg na 60 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz bieg na 600 m (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy).
Wyniki dziewcząt:
1. SP Czernikowo (893 pkt)
2. SP Mazowsze (779 pkt)
3. SP Steklin (560 pkt)
4. SP Makowiska (497 pkt).
Wyniki chłopców:
1. SP Czernikowo (769 pkt)
2. SP Makowiska (404 pkt)
3. SP Steklin (385 pkt)
4. SP Mazowsze (197 pkt).

GG
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Zakończenie II sezonu Grand Prix
Osówka w tenisie stołowym

W

dniu 30 kwietnia
2017 r. w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Osówce odbył
się szósty, ostatni turniej drugiego sezonu cyklu Grand Prix
Osówka w tenisie stołowym.
Po zakończeniu turnieju nastąpiło podsumowanie rozgrywek
oraz wręczenie nagród dla najlepszych zawodników.
W rozgrywkach 2016/2017
w sali gimnastycznej szkoły
Podstawowej w Osówce gościliśmy 35 pingpongistów z terenu powiatów: toruńskiego, lipnowskiego oraz włocławskiego.
Najlepszym zawodnikiem drugiej edycji cyklu został Domi-

nik Chojnacki, wicemistrzem
- Rafał Zgliński, natomiast naj-

niższy stopień podium przypadł reprezentantowi gospoda-

rzy Piotrowi Kalinowskiemu.
Przyznano również nagrody
dla najlepszego old-boya (Zbigniew Bytner), juniora (Maciej
Kubik) oraz tytuł najlepszej
kobiety rozgrywek (Weronika
Opaczyk).
Organizatorzy
rozgrywek dziękują Wójtowi Gminy
Czernikowo Zdzisławowi Gawrońskiemu za wsparcie organizacyjne przedsięwzięcia
i ufundowanie nagród oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej
im. Tonego Halika w Osówce Ryszardowi Ałtynowi za
wsparcie logistyczne cyklu.

Lp.

Imię i Nazwisko

I

II

III

IV

V

VI

Suma (-1)

1.

Dominik Chojnacki (Toruń)

60

60

60

60

60

-

300

2.

Rafał Zgliński (Toruń)

52

50

57

52

57

60

278

3.

Piotr Kalinowski (Witowąż)

54

54

54

54

52

-

268

4.

Marek Rojek (Toruń)

57

46

52

48

50

50

257

5.

Michał Sumiński (Czernikowo)

-

52

50

46

54

52

254

6.

Mateusz Bytner (Dąbrówka)

48

48

-

57

44

54

251

7.

Wiesław Pierzgalski (Mazowsze)

50

-

43

50

46

46

235

8.

Michał Opaczyk (Jastrzębie)

46

43

-

43

42

48

222
PK

Gminne zawody wędkarskie w sezonie 2017
Data

Rodzaj/kategoria

Akwen

Godzina rozpoczęcia

1 maja

spławikowe juniorzy

Staw gminny

9:00

3 maja

spławikowo - gruntowe seniorzy

Staw gminny

7:00

14 maja

spinningowe seniorzy

Jezioro Steklin

6:00

11 czerwca

spławikowe seniorzy

Jezioro Lubinek

6:00

1-2 lipca

spławikowo – gruntowe (nocne)

Jezioro Kodźbędź

16:00

9 lipca

spławikowe juniorzy

Staw gminny

9:00

16 lipca

spinningowe seniorzy

Moszczonne

5:00

30 lipca

spławikowe seniorzy

Jezioro Lubinek

6:00

6 sierpnia

spławikowo - gruntowe

Sponsorowane

6:00

27 sierpnia

gruntowe seniorzy

Jezioro Konotopie

6:00

10 września

spławikowo – gruntowe

Staw gminny

7:00

17 września

spławikowe juniorzy

Staw gminny

9:00

23 września

spinningowe seniorzy

Jezioro Wielgie

6:00

30 września

zakończenie sezonu
AS
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OSP Osówka skutecznie broni tytułu
w tenisowych mistrzostwach strażaków

V

II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP przeszedł do historii.
Zawodnicy walczyli o medale i punkty do
klasyfikacji drużynowej w dziewięciu kategoriach, rozstrzygniętych w ciągu dwóch dni
rywalizacji – 27 maja walczyły grupy młodsze i kobiety, a dzień później przy stołach
stanęli druhowie starsi. Areną zmagań była
Szkoła Podstawowa w Osówce. Do rywalizacji przystąpiły zaledwie cztery jednostki druhowie z Czernikowa, Steklina, Mazowsza
i Osówki.
W singlu dziewcząt poniżej 16 roku życia czernikowianka Karolina Kozłowska
pogodziła reprezentantki Osówki. W singlu chłopców w tym samym wieku trzeci
triumf z rzędu zagwarantował sobie Tomasz
Kasiński. W gronie kobiet rozegrano tylko
finał (wygrany przez Danutę Chylicką), natomiast w męskiej kategorii „17-25” Michał
Opaczyk z OSP Osówka wziął udany rewanż
za zeszłoroczny finał na reprezentancie jednostki z Mazowsza Kazimierzu Kłosińskim.
Od oczątku wiadomo było, że walka o drużynowe mistrzostwo rozegra się pomiędzy
Czernikowem i Osówką.
W „młodym” deblu znów najlepsi okazali
się bracia Kasińscy. Grę podwójną w pozostałych kategoriach wygrali reprezentanci
Osówki. W męskiej, singlowej kategorii „26-

42” prymat po pięciu latach odzyskał Przemysław Pujer, natomiast w najstarszej grupie
wiekowej triumfował Marek Krzysztof Brzustewicz.
Drużynowo najlepsi okazali się gracze
z OSP Osówka (38 pkt.), wyprzedzając OSP
Czernikowo (34 pkt.) i OSP Mazowsze (12
pkt.). Na czwartym miejscu uplasowała się
OSP Steklin (7 pkt.).
Kategoria dziewcząt do 16 lat:
1. Karolina Kozłowska (Czernikowo)
2. Aleksandra Bytner (Osówka)
3. Oliwia Lewandowska (Osówka)
4. Kinga Adamska (Osówka)
Kategoria chłopców do 16 lat:
1. Tomasz Kasiński (Czernikowo)
2. Maciej Kubik (Steklin)
3. Szymon Kasiński (Czernikowo)
4. Bartłomiej Markowski (Osówka)
Kategoria mężczyzn 17-25 lat:
1. Michał Opaczyk (Osówka)
2. Kazimierz Kłosiński (Mazowsze)
3. Sylwester Kasiński (Czernikowo)
4. Kamil Oswald (Steklin)
Kategoria debel/mikst do 25 lat:
1. T. Kasiński / S. Kasiński (Czernikowo)
2. M. Opaczyk / N. Gąsiewicz (Osówka)

3. K. Oswald / M. Radzikowski (Steklin)
Kategoria kobiet powyżej 17 lat:
1. Danuta Chylicka (Czernikowo)
2. Weronika Opaczyk (Osówka)
Kategoria mężczyzn 26-42 lata:
1. Przemysław Pujer (Mazowsze)
2. Przemysław Wiśniewski (Osówka)
3. Radosław Świątecki (Czernikowo)
4. Krzysztof Bartosiewicz (Osówka)
Kategoria debel/mikst 26-42 lata:
1. P. Wiśniewski / K. Bartosiewicz (Osówka)
2. R. Świątecki / D. Chylicka (Czernikowo)
Kategoria mężczyzn powyżej 43 lat:
1. Marek Brzustewicz (Osówka)
2. Zbigniew Wiśniewski (Osówka)
3. Jarosław Makowski (Czernikowo)
4. Jarosław Suliński (Czernikowo)
Kategoria debel/mikst powyżej 43 lat:
1. M. Brzustewicz / Z. Wiśniewski (Osówka)
2. J. Makowski / J. Kwiatkowski (Czernikowo)
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Święto szachów w Czernikowie

W

dniach 17-18 czerwca w Zespole Szkół
w Czernikowie odbył
się I Czernikowski Festiwal Szachowy. Wzięła w nim udział rekordowa liczba 72 zawodników.
W zawodach wzięli udział szachiści m.in. z Torunia, Olsztyna,
Grudziądza. Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach rankingowych: grupa A-B (zawodnicy z rankingiem od 1200), grupa
C (zawodnicy z rankingiem od
1000 do 1100) i najmłodsi zawodnicy w grupie D (dzieci do
lat 9).
Turniej został zgłoszony do
ewidencji Związku Szachowe-

go, dlatego nasi szachiści mogli
walczyć o kategorie szachowe.
Zawodnicy w wieku 6-16 lat,
trenowani przez Andrejusa Sivickisa, wypadli bardzo dobrze.
Gimnazjaliści Kacper Krasiński
i Kacper Witomski zdobyli IV
kategorię, a Franek Lewandowski
i Janusz Szyplik zdobyli V kategorię. Bardzo blisko awansu byli
Wojtek Cichoszewski, Mateusz
Markowski i Marcin Stasiak. Na
ogromny podziw zasługuje odwaga naszych najmłodszych zawodników, którzy po raz pierwszy wzięli udział w takim turnieju
i zagrali w kategorii dzieci.
Najlepszym naszym młodym

szachistą został Franek Lewandowski. Bardzo dobrze wypadli
też Amelia i Szymon Marciniak
oraz Martyna Krupińska. W najsilniejszej kategorii grupy A II
miejsce zajął Andrejus Sivickis;
I miejsce w kategorii kobiecej

przypadło Wiktorii Sivickis, zaś II
miejsce zajęła Kornelia Sivickis.
Następny taki turniej planowany
jest w połowie września. Wielu
szachistów z naszego regionu już
zadeklarowało swój udział.
AS, JP
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