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Wójt z absolutorium

nia 23 czerwca 2017 r. o godzinie 14.30 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy odbyła się
XXVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji,
po czym przystąpili do głosowania
nad uchwałami. Na sesji jednogłośnie podjęto uchwały m.in. w sprawie
zmian w budżecie na 2017 rok, zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017-2025 czy zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2016
rok.
Wójt Zdzisław Gawroński przedstawił radnym sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Skarbnik Ewa Olkiewicz odczytała
pozytywne opinie RIO. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Kasprowicz przedstawił opinię
Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy i postawienie wniosku
o udzielenie absolutorium. Absolutorium zostało udzielone.
HK

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
www.czernikowo.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: toruński
Wójt: Zdzisław Gawroński
Powierzchnia: 169,37 km2
Liczba sołectw: 17
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Zmiana stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

O

d 1 października 2017 r.
na podstawie uchwały
Rady Gminy Czernikowo z 17 lipca 2017 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych:
• 14,00 zł miesięcznie od mieszkańca - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• 22,00 zł miesięcznie od mieszkańca - jeżeli odpady nie są
zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
Terminy wnoszenia opłat
oraz przydzielone indywidualne
numery kont, na które należy
wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie
uległy zmianie.
Przepisy ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
wymagają, aby wpłaty wnoszone
przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych pokrywały koszty
funkcjonowania systemu. Niestety koszty, jakie Gmina Czernikowo ponosi, nie bilansują się
z wpłatami.
Podwyższenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane
jest z corocznym wzrostem
kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi. W 2016 r. całościowy koszt funkcjonowania
systemu w naszej gminie wyniósł 1.107.669,23 zł przy uzyskanych wpływach 960.833,79
zł. Pomimo wysokiego poziomu ściągalności konieczne było
podwyższenie stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, również z uwagi
na fakt, iż od 1 lipca 2017 roku,
w ramach przeprowadzonego
przetargu wzrosło wynagrodzenie dla Przedsiębiorstwa Budowlano–Remontowego „Gentor”. W związku z powyższym
planowane koszty za 2018 rok
wyniosą ok. 1.466.550 zł.
Firma „Gentor” jako jedyna przystąpiła do ogłoszonego
przez gminę przetargu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Mamy jednak na
uwadze również to, iż coroczne
zwiększenie ilości wytwarzanych
odpadów
niesegregowanych
w znacznym stopniu przełożyło
się na obecny wzrost cen odbio-

ru odpadów z naszych gospodarstw domowych. Przykładowo
w 2016 roku zebrano z terenu
naszej gminy 396,11 ton odpadów zmieszanych więcej aniżeli
w roku poprzednim. Dodatkowym elementem wpływającym
na podwyżkę miało wprowadzenie kolejnej frakcji odpadów
– papieru. Wymóg ten wynikał
z wydanego w dniu 29 grudnia
2016 r. przez ministra środowiska rozporządzenia w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów komunalnych.
Zmiana rodzaju selektywnej
zbiórki odpadów wiązała się
również z wydzieleniem kolejnej
trasy wywozowej, wobec czego zwiększyły się m.in. koszty
transportu oraz konieczna była
produkcja dodatkowych worków.
Pierwotnie stawka opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określona została na podstawie szacunkowych
danych, bowiem na terenie gminy Czernikowo tylko niewielka
część mieszkańców posiadała
podpisane umowy na odbiór odpadów z terenu nieruchomości
zamieszkałych. W trakcie funkcjonowania systemu, na podstawie odpowiednich dokumentów,
zebrane zostały dane rzeczywiste, które pozwoliły na dokonanie bilansu systemu i skorygowanie stawki opłaty. Między
innymi wiadomo już, że liczba
osób, która na podstawie złożonych deklaracji podlega opłacie, jest mniejsza od zakładanej.
Mniejsze od zakładanych są
więc wpłaty dokonywane przez
mieszkańców. O ile liczba osób
zamieszkujących malała, tak
koszty funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami w naszej
gminie na przestrzeni lat sukcesywnie wzrastały. Dotychczasowe niedobory pokrywane były
z budżetu gminy, w efekcie czego
opłaty dla mieszkańców mogły
pozostawać na niezmienionym
poziomie od kilku lat.
Poniżej przedstawiamy Państwu miesięczną wysokość
wynagrodzenia, którą po rozstrzygnięciu
poszczególnych
przetargów musieliśmy płacić
firmie Gentor za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

• I przetarg (okres od 1 lipca

2013 r. do marca 2014 r.) –
53.333,00 zł miesięcznie
• II przetarg (okres od 1 kwietnia 2014 r. do czerwca 2015 r.)
– 62.300,01 zł miesięcznie
• III przetarg (okres od 1 lipca
2015 r. do marca 2014 r.) –
71.200,00 zł miesięcznie
• IV przetarg (okres od 1 lipca
2017 r. do grudnia 2019 r.) –
90.000,00 zł miesięcznie
Często zadawaliście Państwo
pytania: dlaczego w innych gminach stawki za gospodarowanie
odpadami są niższe? W poszczególnych gminach opłaty za
odbiór odpadów komunalnych
były i będą inne ze względu na
różną wysokość poszczególnych
kosztów funkcjonowania systemu, zależnych przede wszystkim
od wysokości wynagrodzenia
dla firmy wywozowej, struktury
gminy, odległości od RIPOK itp.
W uproszczeniu, koszty te obejmują: koszty odbioru odpadów,
koszty zagospodarowania odpadów (koszty opłat „na bramie”
w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
– RIPOK), koszty funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (tzw.
PSZOK), koszty administracyjne (wymiar, egzekucja, koordynacja, kontrola itp.).
Rodzaj zabudowy nieruchomości w poszczególnych gminach (zwarta/rozproszona) oraz
odległość od wyznaczonego dla
każdej gminy miejsca składowania odpadów - RIPOK mają
zasadnicze znaczenie. Niestety
nasza gmina ma rozproszoną zabudowę, a co za tym idzie większe są koszty odbioru odpadów
komunalnych z takich terenów
aniżeli z miejsc, w których zabudowa ta jest zwarta. Dlatego
też określenie stawki opłaty za
odbiór odpadów komunalnych
wiąże się również z uwzględnieniem kosztów związanych z odbiorem odpadów z każdej miejscowości wchodzącej w skład
gminy Czernikowo i zagospodarowaniem ich w Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Im bardziej
oddalona gmina od RIPOK, tym
wyższe są koszty wywozu, głównie transportu. Firma odbierająca odpady nie ma możliwości
„uciec” na tańsze składowisko,

niż wyznaczone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Objęcie systemem wszystkich mieszkańców spowodowało
zwiększenie ilości odpadów, które do tej pory prawdopodobnie
trafiały do domowych palenisk
czy lasów.
Na koszty obsługi administracyjnej składają się m.in.
przyjmowanie i weryfikacja
deklaracji, wydawanie decyzji,
przyjmowanie opłat, windykacja
zaległości, kontrola posiadania
umów przez właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych,
kontrola realizacji usługi przez
operatora i zarządzanie całym
systemem.
Kolejne koszty to konieczność
zbierania i odbierania z nieruchomości odpadów z podziałem
na frakcje selektywne, w tym
wydzielenie z całego strumienia
odpadów, odpadów bio (zielone, resztki kuchenne) i przekazanie ich do kompostowni, co
generuje dodatkowe, wcześniej
nieponoszone koszty. Podział
całego strumienia odpadów na
poszczególne frakcje związany
jest z koniecznością osiągnięcia
przez Gminę (a w skład Gminy
wchodzą również jej mieszkańcy) odpowiednich poziomów
ograniczenia odpadów przekazywanych na składowisko oraz
poziomów odzysku odpadów surowcowych. Nieosiągnięcie wymaganych poziomów grozi dużymi karami pieniężnymi, które
mogą zostać nałożone na Gminę
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Następnym składnikiem stawki są
koszty utworzenia i utrzymania
PSZOK-u, w szczególności koszty odebrania i unieszkodliwienia
zebranych w nim odpadów (np.
remontowych, wielkogabarytowych).
Realną obniżką kosztów
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami będzie
w przyszłości rezygnacja z przydrożnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Z uwagi na zachowanie trwałości projektu, w ramach którego
zostały one zakupione, musimy
je utrzymywać do maja 2018
roku. Dla przykładu za 2017 rok
koszt opróżniania dzwonów wynosić będzie około 80.000,00 zł.
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Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach system
gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku

z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne
jest pobieranie takiej opłaty od
mieszkańców, aby starczała ona
na realizację całości zadań po-

wierzonej gminie. Opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczona jest
wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania
odpadami

komunalnymi. W celu zbilansowania systemu podjęto stosowne
uchwały dotyczące zmiany stawki opłaty.

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innych gminach:

JM

Gminy powiatu toruńskiego

Gminy powiatu toruńskiego

selektywne

zmieszane

1. Chełmża

1 os. – 18 zł
2 os. i więcej – 25 zł (opłata za 1 gosp. domowe)

1 os. –36
2 os. i więcej –50 zł (opłata za 1 gosp. domowe)

2. Lubicz

do 4 os. –12 zł/os.
5 i 6 os. – 6 zł/os.
7 os. i powyżej –3 zł/os.

do 4 os. –16,80 zł /os.
5 i 6 os. –8,40 zł /os.
7 os. i powyżej –4,20 zł /os.

3. Łubianka

1 os. – 16 zł
2 os. – 27 zł
3-5 os. – 36 zł
6 os. i powyżej – 46 zł

1 os. – 32 zł
2 os. – 54 zł
3-5 os. – 70 zł
6 os. i powyżej – 92 zł

4. Łysomice

gosp. domowe liczące 1-2 osób – 28 zł
gosp. domowe liczące 3-5 osób – 32 zł
gosp. domowe liczące 6 i więcej osób – 36 zł

gosp. domowe liczące 1-2 osób – 56 zł
gosp. domowe liczące 3-5 osób – 64 zł
gosp. domowe liczące 6 i więcej osób – 72 zł

5. Obrowo

1 do 3 os. – 10 zł/os.
4-6 os. – 40 zł/gosp. domowe
7 os. i powyżej – 45 zł/ gosp. domowe

20 zł/os.

6. Wielka Nieszawka

12,30 zł/ os.

24,60 zł/os.

7. Zławieś Wielka

gosp. domowe liczące 1osóbę – 14 zł
gosp. domowe liczące 2 osoby – 28 zł
gosp. domowe liczące 3-5 osób – 44zł
gosp. domowe liczące 6 i więcej osób –59 zł

gosp. domowe liczące 1osóbę – 28 zł
gosp. domowe liczące 2 osoby – 56 zł
gosp. domowe liczące 3-5 osób – 88 zł
gosp. domowe liczące 6 i więcej osób – 118 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami

Pozostałe gminy sąsiadujące

selektywne

zmieszane

1.Bobrowniki

gosp. domowe liczące 1-4 os. – 10 zł/os
gosp. domowe liczące powyżej 5 os. – 7 zł/os.

17 zł/os.

2. Ciechocin

9 zł/os.

14 zł/ os.

3. Kikół

8 zł/os.

12 zł/ os.

4. Lipno

gosp. domowe liczące 1-4 os. – 10 zł/os.
gosp. domowe liczące 5 i powyżej os. – 4 zł/ za każdą
kolejną os.

gosp. domowe liczące 1-4 os. – 13 zł/os.
gosp. domowe liczące 5 i powyżej os. – 8 zł/ za każdą
kolejną os

5. Zbójno

9 zł/os.

15 zł/ os.

TJ

Symulacja kosztów – odbieranie odpadów przez
Gminny Zakład Komunalny

K

ażda gmina w Polsce
w 2013 roku stanęła przed
koniecznością stworzenia
optymalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, pozwalającego osiągnąć
wskazane przez ustawodawcę
cele. System gospodarowania
odpadami, który zaczął obowiązywać 1 lipca 2013 r. wprowadził
szereg zmian zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla
gminy. Gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w związku z czym
musiały zorganizować przetargi

mające na celu wyłonienie podmiotu, który będzie odbierał odpady z terenu gminy. W chwili
obecnej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
realizowane jest przez P.R.B.
„GENTOR”, który jako jedyny
złożyła ofertę w ostatnim postępowaniu.
W poniższym artykule przedstawimy analizę kosztów opracowaną przez Gminny Zakład Komunalny w przypadku zmiany
podmiotu odbierającego odpady
na naszą jednostkę budżetową.
Podmiot odbierający odpady
komunalne powinien, zgodnie
z rozporządzeniem ministra

środowiska, spełniać szereg wymagań w zakresie nie tylko posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów
komunalnych, ale również spełnienia wymagań technicznych
pojazdów czy utrzymania ich
stanu sanitarnego. Pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów
komunalnych powinny posiadać punkty parkowania, bieżącej
konserwacji pojazdów oraz mycia i ich dezynfekcji.
Jednostka świadcząca usługi
odbierania odpadów powinna
posiadać przynajmniej pięć samochodów: dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmie-

szanych odpadów komunalnych,
dwa do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych i jeden
pojazd do odbierania bez funkcji kompaktującej. W związku
z powyższym Gminny Zakład
Komunalny powinien zakupić
co najmniej dwie śmieciarki,
których łączna wartość wahałaby się w granicach 1 600 000
zł. Przedstawione w powyższym
rozporządzeniu wymagania wiążą się również z budową garażu
dwustanowiskowego na pojazdy
do zbierania odpadów. Budowa garażu na dwa stanowiska
wyniosłaby wg wyliczeń Zakładu Komunalnego 70 000,00 zł.
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Przejęcie odbioru odpadów
przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie wiązałoby się również z zakupem przez
GZK pojemników i worków na
odpady dla mieszkańców. Firma
GENTOR na swój koszt wyposażyła mieszkańców w pojemniki i worki. Łączna kwota zakupu
w/w pojemników kształtuje się,
wg wyliczeń Gminnego Zakładu
Komunalnego, na poziomie 581
790,00 zł. Łączne koszty jednorazowe przeznaczone do przygotowania Gminnego Zakładu
Komunalnego do odbioru odpadów komunalnych wyniosłyby
2 251 790,00. Do kosztów wyżej

wymienionych doliczyć należy
także kary umowne za zerwanie
umowy w wysokości 270 000,
00 zł w przypadku rozwiązania
umowy z obecnym wykonawcą.
Poza kosztami wymienionymi powyżej wydatki związane
z odbiorem odpadów przedstawiają się następująco: w przypadku przejęcia przez Gminny
Zakład Komunalny gminnego
systemu gospodarowania odpadami powstają wydatki związane
z zatrudnieniem pracowników.
Wyliczenia przedstawione przez
GZK obejmują nie tylko koszty
wynagrodzeń z pochodnymi 10
pracowników, ale również do-

datki do wynagrodzeń (ZFŚS,
pranie, BHP) w kwocie rocznej
480 336,92 zł.
Zebrane odpady z gminy
Czernikowo, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu
Gospodarowania
Odpadami,
muszą zostać dostarczane do
wyznaczonej w planie instalacji - Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Toruniu. Opłaty związane z odbiorem przez regionalną instalację
odpadów z terenu gminy Czernikowo w 2016 roku wyniosły
463 170,59 zł. Koszty transportu
odpadów z terenu gminy Czernikowo do regionalnej instalacji

w Toruniu wyliczone na podstawie istniejących harmonogramów i obowiązujących przepisów wyliczono na kwotę 87
602,00 zł rocznie. Przedstawiono
również koszty ubezpieczenia
i przeglądu trzech śmieciarek,
które wyniosły 8616,03 zł.
Podsumowując, roczne koszty odbioru i zagospodarowania
wyniosłyby 1 039 725,54 zł, co
średnio miesięcznie wynosiłoby
około 87 000, 00 zł. Obecnie wykonawca po ostatnim przetargu
otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 90 000,00 zł.
EB

Dobry czas dla gminnych dróg

G

dyby zapytać przypadkowych przechodniów o to,
jakich inwestycji sobie
życzą – odpowiedź „drogi” byłaby najbardziej popularna. Władze gminy doskonale zdają sobie
z tego sprawę.
„Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w m. Steklinek
i Jackowo” to inwestycyjne zadanie, które zostało zrealizowane
w okresie wakacyjnym. Wartość
przedsięwzięcia wyniosła 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. W ramach zadania
przebudowany został odcinek
drogowy o długości 1299,78 mb,
którego nawierzchnię stanowił
wcześniej żużel i kruszywo wapienne. Gmina Czernikowo poprawiła bezpieczeństwo ruchu
drogowego poprzez wykonanie
nawierzchni z obustronnymi

poboczami, zatoki autobusowej
z peronem i przejściem dla pieszych.
Gmina Czernikowo oczywiście nie zasypia gruszek
w popiele i z ogłoszeniem nowego konkursu w ramach PRGiPID
2016-2020 złożyła kolejny wniosek. W ramach dawnych „schetynówek” planujemy zakończyć
przebudowę drogi nr 101136C
w Kiełpinach. W ramach zadania 1851 m drogi (ostatni żużlowy jej odcinek) za kwotę 1 965
164,15 zł (dofinansowanie na
poziomie 50% wartości inwestycji) ma zostać pokryte warstwą
odsączająca, podbudową, warstwą wiążąca i ścieralną z przebudową skrzyżowania z drogą
gminną 101135C, zjazdami,
obustronnymi poboczami, zatoką autobusową z peronem,
oznakowaniem pionowym i poziomym.
Przedsiębiorstwo
Robót
Drogowych Sp. z o. o. w Lipnie zakończyło także realizację

zadania „Przebudowa ulicy
Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej
oraz Strumykowej z odnogami
w miejscowości Czernikowo”.
Całkowita wartość inwestycji
wyniosła 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.
W czerwcu 2017 roku podpisane zostały umowy na realizację inwestycji drogowych
w Kiełpinach i Steklinie-Kolonii.
W ramach zadania zwycięskie
w przetargu lipnowskie PRD
przebudowało drogę gminną
nr 101136C w miejscowości
Kiełpiny oraz drogę gminną
w miejscowości Steklin-Kolonia.
Przedsięwzięcie „Przebudowa
dróg gminnych w miejscowościach Steklin-Kolonia i Kieł-

piny” stanowiło kolejny krok
w kierunku stworzenia optymalnych warunków transportowych
z terenów Ograszki i okolic ku
Makowiskom i gminie Kikół.
Przebudowa
160-metrowego
odcinka kosztowała gminę 138
990,00 zł. Część steklińska zyskała dofinansowanie ze tytułu
wyłączenia gruntów z produkcji
rolnej.
Opisując inwestycje infrastrukturalne należy wymienić także „Przebudowę placu
manewrowego jednostki OSP
w Czernikowie”, która została
zakończona z początkiem lipca.
Zadanie obejmowało 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. Wartość przedsięwzięcia
to 81 808,65 zł.
PP
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Oczyszczalnie ścieków –
działamy kompleksowo

o kilku latach posuchy na
polu możliwości pozyskania dofinansowania w zakresie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków Gmina
Czernikowo przystąpiła do konkursu obejmującego operacje
typu „Gospodarka wodno-ściekowa” ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020, w myśl którego
wybudowanych zostać ma sto
biologicznych oczyszczalni.
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie (na kwotę 1 092
360,00 zł, która stanowi 63,63%
kosztów kwalifikowalnych operacji), nastąpiło rozstrzygnięcie
postępowania przetargowego.
Jedynym oferentem okazał się
być Wielobranżowy Zakład
Usługowy Andrzeja Sieradzkiego z Włocławka. Przedsiębiorstwo zobowiązało się zrealizować przedmiot umowy do 31
maja 2018 r. za 1 728 150,00 zł.
Wykonawca zadeklarował, że do
końca tego roku wybuduje co
najmniej dwadzieścia obiektów.
Inspektorem nadzoru inwestycji został Andrzej Miazek z INSTAL-KOMPLEX, który podjął
się zadania za kwotę 35 000,00 zł.
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. Przedmiotowy obszar
został jednak także objęty planami znaczących usprawnień
w zakresie wodno-kanalizacyjnym. Przystępujemy bowiem do
realizacji „Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czernikowie” –

umowa o dofinansowanie została podpisana 25 maja 2017 roku
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Całkowita
wartość projektu wyniosła 6 481
639,13 zł, z czego 3 245 833,67 zł
stanowić ma unijne wsparcie.
Celem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącego
układu oczyszczania ścieków,
zmniejszenie
oddziaływania
oczyszczalni na stan powietrza
atmosferycznego oraz doprowadzenie ścieków komunalnych
odprowadzanych z gminy do

stanu i składu umożliwiającego
ich wprowadzenie do środowiska zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Zakres inwestycji
obejmuje m.in. adaptację istniejącej komory osadu czynnego na
zbiornik retencyjny, wykonanie
nowych komór osadu czynnego
o pojemności około 1500 m3,
wykonanie nowego osadnika
wtórnego o powierzchni około
100 m2 oraz wykonanie nowego budynku technicznego o powierzchni około 150 m2, w którym znajdowały się będą m. in.
stacja dmuchaw, stacja odwadniania osadu i pompy operacyjne.
Postępowanie przetargowe
zweryfikowało szacunkową wartość inwestorskiego kosztorysu.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma MELBUD S.A. z Grudziądza na kwotę 8 105 287,64 zł.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego powierzone zostało Przedsiębiorstwu Inżynierskiemu ProEko Kazimierza Karkowskiego
i Ireneusza Plichty – wartość
usługi to 147 538,50 zł. Umowa
z oboma podmiotami została
podpisana 20 września w Urzędzie Gminy Czernikowo
PP

„Szlakiem natury, szlakiem przeszłości”

T

ytuł artykułu nie stanowi
wcale nazwy wystawy czy
akcji krajoznawczej – to
tytuł projektu, złożonego przez
Gminę Czernikowo w konkursie o dofinansowanie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach
Poddziałania 4.6.3. „Wsparcie
ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT”.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest utworzenie ścieżki edu-

kacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Czernikowo w celu
wzmocnienia działań z zakresu
ochrony środowiska naturalnego oraz zasobów kulturowych,
ściśle związanych z obszarem
gminy. W ramach projektu powstanie trasa rowerowa prowadząca przez obszar północnej
i centralnej części gminy Czernikowo, uwydatniając największe
walory krajobrazowe, przyrodnicze i historyczne gminy. Szlak
łączyć będzie osiem terenów

objętych inwestycją, tworząc
ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą. W tych ośmiu tzw. punktach
odpoczynku powstaną obiekty
architektury (wiaty) z tablicami
edukacyjnymi i zagospodarowaniem terenu.
Miejscowości objęte zakresem zadania to Czernikowo,
Kijaszkowo, Liciszewy, Kiełpiny,
Makowiska, Osówka, Steklin
i Steklinek. W określonych lokalizacjach mają powstać wyposażone w stoły z ławami wiaty na

konstrukcji żelbetowo-drewnianej, a także m.in. stojaki na rowery i tereny zielone. W każdym
z punktów odpoczynku staną
dwie tablice edukacyjne – zielona (opisująca przyrodę charakterystyczną dla danej lokalizacji)
oraz czerwona (nawiązująca do
historii, zabytków).
Całkowita wartość projektu to 483 199,13 zł, a planowane dofinansowanie wynosi 410
719,26 zł.
PP
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Szkoła Branżowa i Technikum
w czernikowskim Zespole Szkół

d tego roku szkolnego
absolwenci szkół gimnazjalnych mogą korzystać
z lokalnej, rozbudowanej oferty
edukacyjnej. W Zespole Szkół
w Czernikowie utworzona została 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.
17 września w Urzędzie
Gminy Czernikowo nastąpiło
podpisanie umów partnerskich
z przedsiębiorcami, u których
umiejętności praktyczne nabywać będą uczniowie placówki.

Stosowne porozumienia zawarto
z Teresą Chlebowską (sprzedawcy), Radosławem Młodziejewskim (fryzjerstwo), Jarosławem
Durmowiczem (stolarstwo, meblarstwo) oraz Przemysławem
Sękowskim (mechanika samochodowa).
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.
PP

Przedszkole XXI wieku

Z

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 jest 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” powinien 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.
Przedsięwzięcie stanowi składową projektu zintegrowanego –
w ramach części tzw. „miękkiej”
złożyliśmy wniosek obejmujący
zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz
personelu dodatkowego - dwóch
osób pomagających nauczycielowi. Wartość projektu „Tworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego w Przedszkolu
Publicznym w Czernikowie poprzez zatrudnienie nauczyciela
wychowania
przedszkolnego
i personelu dodatkowego” to
127 444,88 zł, przy dofinansowaniu planowanym w kwocie 108
328,12.

Inwestujemy w infrastrukturę
rekreacyjną

M

amy znakomitą wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców
Czernikowa, Mazowsza i Steklinka – trzy wnioski złożone
przez nas do Lokalnej Grupy
Działania Gmin Dobrzyńskich
Region Południe w ramach
środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność na lata 2016-2023
zostały wybrane do dofinansowania, dzięki czemu już w przyszłym roku znacząco zwiększymy gminną bazę rekreacyjną.
Projekt "Budowa placu zabaw w Parku 700-lecia w miejscowości Czernikowo" zakłada
dostawę i montaż dużego zestawu zabawowego, huśtawki
podwójnej, huśtawki typu ważka, karuzeli krzyżowej, dwóch
sprężynowców pojedynczych,
gry "kółko i krzyżyk" oraz zjazdu
linowego. Oprócz tego zamontowane zostaną: ławka z oparciem,
regulamin placu zabaw, kosz na
śmieci i podwójna lampa solarna. Całkowita wartość zadania
to 97 041,94 zł, a dofinansowanie
wyniesie 61 552,00 zł.
Projekt "Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej
w miejscowości Mazowsze" realizowany będzie przy Wiejskim
Domu Kultury. Przedsięwzięcie
zakłada zwiększenie funkcjonalności i zagospodarowanie terenu

rekreacyjnego poprzez dostawę
i montaż karuzeli krzyżowej oraz
ścianki linowej a także urządzeń
siłowni zewnętrznej: krzesła do
wyciskania i wyciągu górnego,
biegacza i orbitreka, ławki i prostownika pleców, prasy nożnej
i wioślarza, roweru i jeźdźca.
Oprócz tego zakupione zostaną:
ławka z oparciem, regulamin
placu zabaw, kosz na śmieci oraz
zestaw zawierający stoły i krzesła. Całkowita wartość zadania
to 63 938,79 zł, przy wsparciu
w wysokości 40 489,00 zł.
Projekt "Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej
w miejscowości Steklinek" realizowany będzie na działce nr
38/2. Plac zabaw zostanie wyposażony w zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, huśtawkę typu
ważka oraz czworokąt sprawnościowy. Siłownia zewnętrzna zostanie wyposażona w zestawy na
słupie typu: surfer i twister, ławka i prostownik pleców, biegacz
i orbitrek. Oprócz tego zamontowane zostaną: ławka z oparciem,
regulamin placu zabaw i kosz na
śmieci. Całkowita wartość zadania to 64 242,53 zł, z czego dofinansowanie wynosi 40 682,00 zł.
Realizacja powyższych inwestycji planowana jest na drugi
kwartał 2018 roku.
PP
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Święto pachnące chlebem - dożynki
gminno-parafialne 2017
SPONSORZY DOŻYNEK 2017
Mirosław Tchorzewski
Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe „GENTOR”
Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim, Oddział
Czernikowo
Inter Broker
Mirosław Miętkiewicz Przetwórstwo Mięsa „RAFAŁ”
Stanisław Chylicki
Centrum Czystości „KER-BYD”
Karkosik Elżbieta „OMEGA
Studio Figura Daria Bylewska
Zakład Budowlany MELBUD
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „NAFTEX” Sp. j.

K

ażdy rok jest inny, lecz
żaden nie jest wolny od
rolniczych trudów i znojów, wobec czego tradycja dziękczynienia za plony pozostaje
żywa. Pochodem spod Urzędu
Gminy w Czernikowie tradycyjnie już rozpoczęły się obchody
gminnych dożynek – barwny
korowód, przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej,
przemaszerował do kościoła
parafialnego pw. św. Bartłomieja w Czernikowie. 27 sierpnia
o godz. 12:00 zainicjowano sakralną część uroczystości; homilię wygłosił ks. infułat prof.
Krzysztof Konecki. Po podziękowaniu Bogu za ziemiopłody
nastąpił wymarsz zdobionej
bogatymi wieńcami i pocztami
sztandarowymi procesji na plac
boiska szkolnego przy Zespole
Szkół.
Po odegraniu hymnu państwowego oficjalnego rozpoczęcia świeckiej części uroczystości
dokonał gospodarz gminy Wójt
Zdzisław Gawroński, po czym
nastąpiło przekazanie dożynkowego chleba przez pełniących
role starostów przedstawicieli
grona sołtysów Hannę Kalinowską i Romualda Popławskiego
na ręce Wójta oraz Przewodniczącej Rady Gminy Czernikowo
Jadwigi Padlewskiej. Podczas
gdy dożynkowicze dzielili się
chlebem, pieczołowicie krojonym przez członkinie komitetu
organizacyjnego, ostatnie przygotowania do wręczenia nagród
i wyróżnień podejmowała komisja konkursowa oceniająca
wieńce, chleby i dożynkowe
kosze z owocami. W kategorii

Jan Adamski i Jadwiga Adamska

wieńców triumfowało sołectwo
Czernikowo przed Kołem Gospodyń Wiejskich z Witowąża
i sołectwem Jackowo. W opinii
jury najpiękniejszy chleb dożynkowy wypiekli przedstawiciele
sołectwa Wygoda; II nagrodę
zdobyły Liciszewy, a trzecią –
Mazowsze-Parcele. W kategorii
kosz owoców/kwiatów/warzyw/
ziół zwyciężyło Koło Gospodyń
Wiejskich z Pokrzywna, przed
sołectwami Kijaszkowo oraz
Zimny Zdrój.
Kolejne chwile upłynęły przy
dźwiękach koncertu Gminnej
Orkiestry Dętej. Występy śpiewacze rozpoczął Zespół Wokalny Gimnazjum w Czernikowie
(Katarzyna Popławska, Klaudia
Korzeniewska, Ewelina Florczak). Po dziewczętach starszych wokalnie zaprezentowała
się Amelia Rumińska ze Szkoły
Podstawowej w Czernikowie.
Nie mogło zabraknąć oczywiście
lokalnego folkloru – o tradycyjne walory zadbały zespoły śpiewacze Koła Gospodyń Wiejskich
„Jutrzenka” oraz Klubu Seniora
„Radość”.
Nie zapomnieliśmy o milusińskich - w świat zabaw i konkursów zabrały najmłodszych
„FUNimki”, dokoła zaś roiło się
od karuzeli, dmuchanych zjeżdżalni, straganów i urządzeń zabawowych. Odważne dzieci mogły zaprezentować próbki swych
talentów także na scenie.
W przygotowanej przez
organizatorów
konkurencji sołtysów tym razem zwyciężyli
liderzy
społeczności z Wygody i Czernikowa.
W „biciu jaj” Elżbieta Więckowska

POLO MARKET ,,BRESSE POL”
Supermarket ,,Lewiatan” Partner Sp. z o. o
Podlaszewski Wiesław Stacja diagnostyczna
Maria Jolanta Wyborska, Apteka „Panaceum”
Jerzy Zglinicki „Usługi ślusarsko-mechaniczne”
Mieczysław Czajkowski Szkółka Steklin
Przemysław Wilczak Usługi Transportowe
P. H. U. „Agrohandler” Łukasz Woźniak
Wiejska Spółdzielnia Handlowo –
Usługowa w Czernikowie
Bank Spółdzielczy w Lipnie
Jacek Marcinkowski
P. H. U. „MAR-POL”
F. P. H. U. „BAJA” Jarosław Grodziński
Teresa i Ryszard Chlebowscy „DOMEX” Sp. j.
Beata i Stanisław Gerc „BEMAR”
Mirosław Ziółkowski FHU „MIKA
Marcin Ziółkowski
Zakład Usług Pogrzebowych
Maria i Marian Gerc „BEMAR”
Beata Maciejewska, Salon Fryzjerski „U Beaty”
Helena i Stefan Romanowscy
Jan Kasprowicz „Sadownictwo”
Zbigniew Bożejewicz „Sadownictwo”
Tadeusz Bożejewicz „Sadownictwo”
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
Maćkiewicz Edyta
Elżbieta Nierychlewska LUKSUS – Meble
Rafał Nowicki
F. H. U. Rafpol Rafał Nowicki
Firma Handlowo Usługowa ,,KONKRET”
Jacek Urbański
UNISYSTEM Sp. j.
Salon Fryzjersko Kosmetyczny Styl Barbara Grodzińska
Iwona Karbowska - Biuro rachunkowe
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„OPTIX” Optyk i okulista
Ryszard Czajkowski Piekarnia „PIEKARZ”
Partner XXI Kleks
Zakład Usług Leśnych Helena Prusakiewicz
FHU „MEROL” Sprzedaż olejów, części zamiennych
Beata Pietruszewska
Jarosław Chylicki Usługi asenizacyjne, transport konny
EKO-JAR
F.H.U. HURT-DETAL Janusz Rumiński
Piekarnia cukiernia B.K. Rumińscy
,,Bajkolandia” Marta Nowicka
Central Sanit Usługi Produkcja Handel
Andrzej Muchewicz
Invest Fam Sp. z o. o.
P.P.H. U. KLUGE Ryszard Klugiewicz
Studio Urody Anna Mueller
P.P. H. U. Mar-Mar Pietruszewska Jadwiga
„Kwiaciarnia u Kasi” Katarzyna Janowska
Technika Grzewczo-Sanitarna P.H.U. AGA Janowski Maciej
P.H.U. PLUS Chojnacki Wojciech
Usługi Ślusarsko Mechaniczne Marcin Zglinicki
SKRAW-SERWIS Łukasz Zglinicki
IWDAR biżuteria Kruszewski Dariusz

i Stanisław Kamiński okazali
się skuteczniejsi od Marianny
Ostrowskiej i Mirosława Gana
oraz Haliny Fajfer i Krzysztofa Plewy. Przygotowano również konkursy dla pozostałych
dożynkowiczów – w VIII Mistrzostwach Gminy w Rzucie
Gumiakiem Kobiet zwycięstwo
zapewnił rzut przekraczający 14
metrów – triumfowała Joanna
Gębicka przed Dorotą Drygalską i Agatą Ruszkiewicz. Dla
panów przewidziano „Niezłe
dmuchanko”, gdzie najlepszy
okazał się Tomasz Kuleta. W rywalizacji polegającej na jak najszybszym obraniu ziemniaków
mierzyły się Iwona Cichowicz
i Małgorzata Kaczmarkiewicz.
Po atrakcjach przed- i popołudnia licznie zebraną w tym
dniu publiczność spróbowały
rozruszać zespoły coverowe oraz
pełne wdzięku członkinie zespołu Casandra, wszyscy jednak
z niecierpliwością wyczekiwali
już koncertu gwiazdy wieczoru – Andre. Występ przyciągnął
na czernikowskie boisko sporą liczbę słuchaczy. O godzinie

22:00 widzowie mogli natomiast
podziwiać świetlne efekty pokazu pirotechnicznego, a zabawa
trwała do północy.
Licznie zabrani mieszkańcy
gminy i goście mogli skorzystać
z ogródków piwnych, posilić
się grochówką i grillowanymi
specjałami, wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami, poczęstować się przekazanymi przez sadowników
owocami. Najmłodsi zadomowili się w wesołym miasteczku
i dmuchanych zamkach, choć
lunaparkowe atrakcje czekały także na żądnych mocnych
wrażeń dorosłych. Swoje pełne
atrakcji stoiska zaprezentowali
m.in. przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Toruniu oraz
Koła Łowieckie „Bażant” i „Głuszec”. Przedsięwzięcie nie mogło odbyć się bez sponsorskiego
wparcia. Serdecznie dziękujemy
wymienionym darczyńcom.
Do zobaczenia w przyszłym
roku – oby obfitym w plony!
PP

15 - lecie Czernikowskiego Stowarzyszenia CZYŻ-NIE

C

zernikowskiemu
Stowarzyszeniu
Czyż-nie
stuknęło ćwierć kopy.
Przewinęło się przez Stowarzyszenie ponad sześćdziesiąt osób,
na stałe jest ponad trzydzieści,
działa - ok. dwudziestu, natomiast niektóre działania angażują nawet setki.
Z ważniejszych działań Stowarzyszenia
przypomnijmy
wymagające olbrzymiej mobilizacji logistycznej i finansowej
szkolenia dla dorosłych, dla
firm, cykliczne dofinansowanie
konkursów. Razem pozyskaliśmy kilka milionów złotych.
Stowarzyszenie Czyż-nie dofinansowuje i wspiera Odyseję
Umysłu. Prowadzi cykliczną
akcję „Czyż-nie warto zostać św.
Mikołajem w gminie Czernikowo?”. Pieniądze są przeznaczone
na pomoc w organizacji Dnia
Dziecka, Choinki Charytatywnej, pomoc potrzebującym, dofinansowanie konkursów i organizację wyjazdów edukacyjnych
uczniów. Stowarzyszenie pozyskiwało również pieniądze
z Funduszu Wspomagania Wsi
na organizację Pożytecznych
Ferii i Pożytecznych Wakacji.
Włączyło się aktywnie w akcję
WOŚP. Pozyskało środki i prowadziło projekt „Tak Trzeba”,
służący przywracaniu cmentarzy
ewangelicko-augsburskich. Za

te działania otrzymaliśmy laur
wojewódzki „Rodzynki z Pozarządówki” i „Koniczynkę”. Uzyskaliśmy Złotą Karetę Nowości
2014 (D. Chrobak), laur Najciekawsza Inicjatywa Społeczna Powiatu Toruńskiego 2015 i miano
Wolontariusza Roku 2015 (D.
Chrobak).
Stowarzyszenie
aktywnie
włączyło się w obchody 700-lecia Czernikowa, współorganizowało projekty „Z przeszłością
w przeszłość”, „Zewsząd jest
widok na cztery strony świata”,
„Klejnoty Powiatu”. W ostatnich
latach w sposób szczególny sku-

piliśmy się na próbie ratowania
chaty kantora we Włęczu. Być
może doprowadzimy do wpisania obiektu do rejestru zabytków. Wokół obiektu doszło
do wspaniałej serii wydarzeń
kulturalnych, takich jak plenery malarskie, Sianokosy, Noc
Kupały, inscenizacja Dziadów,
Kolędowanie, Darcie Pierza, Andrzejki, Zaduszki Poetyckie, Zapusty, Chodzenie z Kogutkiem,
obyczaje Wielkopostne, Wesele
dobrzyńskie.
Na piętnastolecie postanowiliśmy 1 września zorganizować
przejazd bryczką po bryczkę

pamięci M. Kokota. Bryczkę
przejęliśmy 20 września podczas
wydarzenia ze śpiewem i wspomnieniami na trasie Czernikowo-obelisk, kościół, cmentarz,
Sąsieczno (pomnik powstańców), kościół w Osieku, dom
Kokota, Osiecka Izba Tradycji,
cmentarz- pomnik M. Kokota,
plac 700-lecia, szkoła. Przypomnieliśmy postać wybitnego
animatora kultury ludowej. Jeszcze w sierpniu odbyła się prawystawa akwarel Jacka Kamińskiego, dotycząca naszych działań
we Włęczu połączona z wystawą
pozyskanych do Izby Tradycji
przedmiotów. A samo uroczyste
15-lecie odbyło się 8 września,
z wystawą zdjęć Jacka Melerskiego, śpiewem Jacka Szabelskiego.
Zagościły u nas KGW Jutrzenka,
KGW Witoważ i KGW Stajenczynki, Osiecka Kapela Ludowa
Kamińskich, KBS. Otrzymaliśmy adres od starosty M. Graczyka, od Kujawsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej
i od Stowarzyszenia Gmin Ziemi
Dobrzyńskiej, gratulacje od wójtów wielu gmin.
A co w planach? Zwrócimy
uwagę na grodzisko Steklin-Niedźwiedź, szykujemy także
wydarzenie z Funduszu Obywatelskiego Starostwa.
DC
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Parafialne Święto Plonów w Mazowszu

T

radycją mazowieckiej parafii pw. św. Marcina staje
się przenoszenie charakteru dożynek poza wymiar sakralny i formę mszy dziękczynnej.
W tym roku udało się to już po
raz piąty. 10 września o godzinie
11:15 spod Wiejskiego Domu
Kultury ruszył barwny korowód,
prowadzony przez samochód
strażacki, orkiestrę dętą i przedstawicielstwa
poszczególnych
sołectw, niosące wieńce, chleby
dożynkowe oraz kosze z owocami. Kwadrans później rozpoczęło się nabożeństwo mszalne,
celebrowane przez proboszcza
parafii Mazowsze ks. Zbigniewa
Kwiatkowskiego. Wierni podzielili się chlebem, a o godzinie
12:45 przykościelne place parkingowe wypełniły się dożynkowiczami.
Zabawę otworzył tradycyjny
koncert Gminnej Orkiestry Dętej. Zebrani goście delektowali
się smakiem grochówki, grillowanych kiełbasek, przeróżnych wędlin, chleba ze smalcem
i ogórkiem oraz dziesiątek ciast,
przygotowanych przez parafian
– za taki posiłek nikt nie musiał
płacić ani złotówki. Najmłodsi
mieli możliwość skorzystania
z bezpłatnego wstępu do Mini
Wesołego Miasteczka, a animatorka na życzenie każdego malucha malowała mu twarz, po
czym wręczała balonowego pieska lub kwiatek.
Po występie orkiestry wokal-

no-taneczny program przestawili uczniowie Szkoły Podstawowej
w Mazowszu. Następnie swój zapierający dech w piersiach głos
i warsztat zaprezentowała Joanna Kaczmarkiewicz. Nie zabrakło konkursów z atrakcyjnymi
nagrodami: mężczyźni rywalizowali w konkurencji dmuchania
balonów, dzieci rzucały woreczkami do obręczy. Poznaliśmy
także nową mistrzynię parafii
w piciu piwa przez słomkę.
Chwilę po godzinie 15:00 odważni ruszyli do tańca, do czego
zachęcał zespół Kasi i Marcina
Ziółkowskich. Jedną z atrakcji
był V Amatorski Konkurs Tańca
- najlepsze pary zostały nagrodzone pamiątkowymi trofeami.
Przedsięwzięcie nie mogło
opierać się wyłącznie na czystych chęciach komitetu organizacyjnego i księdza proboszcza.
Serdecznie podziękować należy
tym, których zaangażowanie
i wsparcie umożliwiło wspólną,
dożynkową zabawę.
Dożynki Parafialne Mazowsze 2017 finansowo i rzeczowo
wsparli:
1. Gmina Czernikowo
2. Gmina Ciechocin
3. Sołectwo Mazowsze
4. Sołectwo Mazowsze-Parcele
5. Sołectwo Kijaszkowo
6. Sołectwo Liciszewy
7. Sołectwo Piotrkowo
8. Sołectwo Świętosław
9. Sołectwo Morgowo
10. Kujawsko-Pomorska Izba

Rolnicza
11. Urszula Popielarska Sala
Bankietowa „Patrycja”
12. Karol, Michał, Ewa, Marcin
i Angela Osowscy
13. FHU MEROL Beata i Wojciech Pietruszewscy
14. Teresa i Ryszard Chlebowscy
DOMEX
15. Zakład Usług Pogrzebowych
Marcin Ziółkowski
16. FHU MIKA Mirosław Ziółkowski
17. PHU „EL PLAST” Elżbieta
Kowalska
18. BOR-PAK Łukasz Szczęśniak
19. Usługi Transportowe Przemysław Wilczak
20. Usługi Transportowe Henryk
Grzelak
21.
ZUH Anna i Janusz
Grodziccy
22. Grzegorz Jurak - skup/sprzedaż zwierząt rzeźnych „Animals”
23. Sklep spożywczo-przemysłowy Agnieszka i Andrzej Gogolińscy
24. Gospodarstwo Rolne Marzena i Andrzej Gurtowscy
25. Transport Samochodowy
Marek Kowalkowski
26.
Sklep Spożywczo –
Przemysłowy Ewelina Romanowska i Marcin Luberacki
27. Zbigniew Siekierski
28. Zakład Masarski Helena
i Stefan Romanowscy Miliszewy
29.
Sala Zabaw BAJKOLANDIA Marta Nowicka

30. Zespół Muzyczny HELIOS
Piotr Wieczyński
31. FHU MARSID Małgorzata
i Marek Andrzejewscy
32.
Auto Części RAFPOL
Rafał Nowicki
Podziękowania należą się
Stowarzyszeniu Przyjaciół Mazowsza „Nasz Czas” za pomysły i ogromne zaangażowanie
w organizację wydarzenia, OSP
Mazowsze, Straży Gminnej oraz
policjantom za dbałość o bezpieczeństwo, Gminnemu Zakładowi Komunalnemu, Szkole Podstawowej w Mazowszu
oraz dyrektor M. Ciechackiej,
uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie
uroczystości, autorom wypieków
i pozostałych dań, parafianom
pomagającym na placu przed
rozpoczęciem i po zakończeniu
imprezy, Zbigniewowi Krzemińskiemu, Jarosławowi Janowskiemu, Grzegorzowi Szafrańskiemu, Państwu Wieczyńskim,
Państwu Fordońskim, Pani Laskowskiej, Pani Mikuckiej, Radzie Parafialnej oraz inicjatorom
i głównym realizatorom idei zabawy dożynkowej w Mazowszu – Przemysławowi Pujerowi
i Tadeuszowi Ziółkowskiemu,
a także wszystkim tym, którzy inicjatywą, pomysłowością
i ciężką pracą przyczynili się do
organizacji dożynek.
PP
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Oblicza Matki Boskiej Skępskiej

Z

okazji 15-lecia Stowarzyszenia Czyż-nie przygotowano wystawę Oblicza
Matki Boskiej Skępskiej. Udało
nam się zgromadzić prawie sto
figur drewnianych z muzeum
w Sierpcu, Rypinie, Włocławku,
z Domu Kultury w Osieku, z domów prywatnych. Były opracowania historyczne, feretron z kościoła w Dobrzyniu nad Drwęcą,
zdjęcia z pielgrzymek do sanktuarium w Skępem. Przybyły na
wystawę Matki Boskie z kaplicy/
kościoła w Czernikowie i z kaplicy w Wygodzie. Gościliśmy
rzeźbę z kapliczki w Osieku
nad Wisłą i z kaplicy w Steklinie (największa) oraz Matkę
Boską Żurawińską z kapliczki
w Mazowszu, która prosto po
wystawie pojechała do Zakładu
Konserwacji Zabytków i Rzeźby
Polichromowanej w Toruniu. Na
wystawie znalazły się też inne
rzeźby – Matki Boskiej Żurawińskiej, Sierpeckiej, Bolesnej - Piety Oborskiej oraz inne oblicza
- Czernikowska, Częstochowska,
Ostrobramska, z Gietrzwałdu,
Wniebowzięta, Różańcowa, Niepokalana, inne ikony prawo-

sławne i greko-katolickie.
Wystawę obejrzało ponad
tysiąc osób. Warto poznać wyjątkową historię sanktuarium
maryjnego w Skępem, gdzie pielgrzymki odbywają się od ponad
400 lat. A gotycka figurka młodziutkiej brzemiennej panienki
ubrana w baroku w sukienki pełne złota i kamieni szlachetnych
przekształciła się w baniastą
królewnę, którą zaczęli rzeźbić

artyści ludowi w XIX wieku, kiedy po powstaniu styczniowym
trudno było uzyskać zgodę zaborcy na krzyż przydrożny. Serdeczne podziękowania należą
się Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu, Muzeum Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku,
Muzeum Dobrzyńskiemu w Rypinie, M. Kokot, K. Pawłowskiej,
A. Bajkowskiemu, Parafii św.
Bartłomieja w Czernikowie i ks.

P. Siołkowskiemu, Osieckiemu
Stowarzyszenia Kultury Ludowej, Urzędowi Gminy Obrowo, Domowi Kultury w Osieku
nad Wisłą, J. Melerskiemu, K.
Balewskiemu, Parafii św. Barbary w Golubiu-Dobrzyniu, J.
Kamińskiemu, S. Lewandowskiemu, G. Kasprowicz, K. Bułakowskiej, J. Szabelskiemu, E.
Klimeckiej, M. J. Kowalskim,
B. S. Ciesielskim, M. S. Chrobakom, C. Dejewskiej, społeczności Steklina i dyrektorowi SP
Steklin, społeczności Wygody
i sołtys E. Więckowskiej, społeczności Mazowsza i parafii św.
Marcina oraz p. Siekierskiej i M.
Luberackiemu, D. Pucińskiej, I.
Nazarek, M. Kwiatkowskiej, M.
Salwowskiej, M. Piątkowskiej,
D. Janiszewskiemu, M. Janiszewskiej, A. Rumińskiej, Kapeli
Kamińskich z Osieka nad Wisłą,
KGW z Czernikowa, M. Kasprowiczowi, p. Oblacewiczowi, B. Z.
Siekierskim, harcerkom z 8. DH
im. Ziemi Dobrzyńskiej oraz
wszystkim pracownikom szkoły
oraz innym, których nie wymieniłem.
DC

sięwzięcia ewoluował błyskawicznie. „Akcja – integracja”
w szkole, koncertowe kwesty,
„Korowód wspomnień”, zabawa
w Steklinku, „Magiczne Andrzejki”, maraton Zumby, „Pasjans na dwóch”... Wolontariusze
(m.in. P. Buczyński, J. Koperska,
D. Janiszewski) oraz społeczność
lokalna dali piękne świadectwo
swojej dobroduszności.
Nieoceniony wkład finansowy (20 tys. zł) wniosła fundacja
PKO BP, na którą ukierunkował
państwa Kąkolów mąż nauczycielki czernikowskiej podstawówki, Magdaleny Affeldt. Ponad 7 tys. zł wniosła Fundacja
Orlen „Dar Serca”, która zajęła
się koordynacją formalności
związanych ze zbiórką. 13 sierp-

nia, kosztem 43 tys. zł, zamontowano windę prowadzącą do
pomieszczenia rehabilitacyjnego
oraz bardziej skomplikowaną
konstrukcyjnie windę łączącą
parter z piętrem.
Małgorzata i Jerzy Kąkolowie
nie spodziewali się, że tak wielu
ludzi gotowych jest zaangażować
się choćby w najmniejszym stopniu w akcję, która nie generuje
partykularnych korzyści. Dla
takich osób najlepszym paliwem
była nadzieja Weroniki, a zapłatą
– błysk w oku i szczery uśmiech,
gdy po raz pierwszy wcisnęła
przycisk „w górę”. Spieszmy się
pomagać ludziom, tak szybko
uchodzi z nas człowieczeństwo.
PP

Windą do nieba

B

ezinteresowność w dzisiejszych, surowych czasach stanowi społeczny
deficyt. Gmina Czernikowo pod
tym względem przypominać
może rajską wyspę – dziś na jej
terenie możemy wyróżnić przynajmniej cztery niezależne grupy charytatywnych aktywistów,
skupiających dziesiątki osób zaangażowanych w pomoc potrzebującym.
Jednym
z
największych
przedsięwzięć tego typu w ostatnim czasie była akcja „Winda dla
Weroniki”. Bardzo trudno wyrazić słowami prawdziwą wdzięczność i nie jest to wyświechtany
frazes, a czysta prawda piękna
ludzkiej duszy. Małgorzata i Jerzy Kąkolowie postanowili na łamach „Dwóch Słów” podziękować tym, którzy do szczęśliwego
finału doprowadzili przedsięwzięcie polegające na dostawie
i montażu wind w ich domu.
17 września tego roku minęło piętnaście lat do dnia, gdy
Kąkolowie zaczęli funkcjonować
jako pogotowie rodzinne. Następnie zostali zastępczą rodziną
specjalistyczną, by obecnie wychowywać dzieci jako Rodzinny
Dom Dziecka. W ciągu półtorej

dekady przekazali do adopcji
dwadzieścioro dzieci. Trafiają
do nich dzieci z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną
i trudno wyobrazić sobie poświęcenie, jakim wykazać się
trzeba w takiej codzienności.
Rodzina Kąkolów musiała wyprowadzić się z Torunia,
gdyż sąsiadom nie przypadło do
gustu takie sąsiedztwo. Sa tacy,
którzy twierdzą, że prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka
to świetny biznes i tylko korzyści finansowe skłaniają ludzi ku
takiej działalności, bo przecież
w życiu liczy się wyłącznie pieniądz. Ale wówczas dzieci stanowiłyby instrument, co można by
wyczytać w ich pustych oczach.
A z oczu dzieci Kąkolów bije
szczęście zbyt szczere, by można
było w nie wątpić.
O trudnościach związanych
z koniecznością przenoszenia
Weroniki i Magdy Jerzy Kąkol
wspomniał Kamili Bułakowskiej, bibliotekarce w Szkole
Podstawowej w Czernikowie.
Ta przekazała informację wicedyrektorowi placówki Piotrowi
Buczyńskiemu, który powziął
ideę organizacji akcji charytatywnej. Zasięg i zakres przed-
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Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej

W

sobotni poranek 2
września 2017 roku
w sali Centrum Integracji Kulturalnej spotkaliśmy
się na szóstej już edycji Narodowego Czytania. Patronat honorowy nad ogólnopolską akcją
objął prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda, a w Czernikowie głównym organizatorem
była Gminna Biblioteka Publiczna.
Drogą internetowego głosowania Polacy wybrali do publicznego odczytania „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
W wiejskiej scenerii, wśród snopów zbóż i jesiennych kwiatów,
pierwszy fragment z wprowadzeniem do lektury przeczytali
pracownicy biblioteki. Również
w tym roku wszyscy czytający
stanęli na wysokości zadania.
Wiele osób przygotowało sobie
odpowiednią stylizację do występu. Widzowie mieli możliwość
podziwiania niebywałych zdolności aktorskich występujących
osób (pamiętajmy, że występ
odbywa się bez prób). Po przeczytaniu „Wesela” uczestnicy zostali zaproszeni na wspólną biesiadę. Goście, którzy przynieśli
ze sobą własny egzemplarz „Wesela”, mieli możliwość odciśnięcia w nim pamiątkowej pieczęci
Narodowego Czytania 2017. Pieczęć wraz z listem otrzymujemy
co roku z Kancelarii Prezydenta

RP.
Podczas ceremonii z okazji
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek,
która odbyła się w Pruszczu
w powiecie świeckim, emerytowana dyrektor Biblioteki Marianna Podgórska otrzymała
nadaną przez ministra kultury
i dziedzictwa narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla
Kultury Polskiej”, którą nadaje
się osobom wyróżniającym się
w tworzeniu, upowszechnianiu
i ochronie kultury. Gratulujemy!
21 czerwca uczestniczyłyśmy
w "Nocy Kupały", organizowanej przez Stowarzyszenie „Czyż-Nie". Były tańce, piosenki ludowe oraz tradycyjne puszczanie

wianków. Nasz biblioteczny wianek otrzymał nagrodę w konkursie "Wiła wianki tam nad Wisłą
w dolinie". Dziękujemy za mile
spędzony czas.
11 lipca razem z "Czyż-nie",
przyjaciółmi i gośćmi pożegnaliśmy Grażynę Buczyńską - nauczycielkę, bibliotekarkę i przyjaciółkę placówki, która niestety
opuszcza Czernikowo. Było nastrojowo, radośnie, ale nie obyło
się bez wzruszeń.
W Filii w Mazowszu z okazji
dnia savoir-vivre dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Mazowszu wysłuchały opowiadania ,,Jak małpka
Florek nauczyła się grzeczności",

a także pięknie wykonały podobiznę głównego bohatera i odpowiedziały na zagadki związane
z dobrym wychowaniem.
Od października w Bibliotece
w Osówce rusza kolejna edycja
"Stacji Biblioteka". Zajęcia będą
prowadzone przez bibliotekarkę Agnieszkę Romanowską dla
dzieci kl."0" i I-III. Nie zapomnieliśmy również o przedszkolach: zajęcia z książką, tradycyjne
już różne formy przedstawień
powiązanych z pracami plastycznymi będą organizowane podczas "Bajkowych Poranków".
MS

Co słychać w SP im. K. K. Baczyńskiego
w Czernikowie na początku roku szkolnego?

S

zkoła w Czernikowie po reformie znów pracuje z klasami siódmymi. Od tego
roku mamy także oddział przedszkolny 3- i 4-latków. Mamy
wielu nowych nauczycieli, m.in.
uczących języka niemieckiego,
chemii, fizyki, biologii, geografii
i matematyki (P. Lesiński), przyrody (W. Lipińska), psychologa
(W. Śmiechowska). Wróciły do
pracy w szkole polonistka M.
Daszkowska i histork M. Chrobak. Ruszyliśmy z radami szkoleniowymi w związku z programem Kształcenie Kompetencji
Kluczowych. Mieścimy się w naszym budynku, tylko dla jednego oddziału przedszkolnego
przygotowaliśmy pomieszczenia
w CIK. W szkole rozpoczęliśmy innowacje w ograniczonym
wymiarze z języka angielskiego

i wychowania fizycznego oraz
szachów. Rozpoczęliśmy program Myśliwi Dzieciom-Dzieci
Zwierzętom, uczestniczyliśmy
w kilku wyjazdach na obszar Natura 2000 z leśnikami i myśliwymi. Były konkursy fotograficzne
o Wiśle i festyn przyrodniczy
w Łęgu-Osieku. W ramach Roku
Wisły dwie klasy pojechały na
warsztaty przeciwpowodziowe
do Przysieka, zwiedziły sanktuarium i muzea w Górsku. Klasy
czwarte i piąte były na Old-Feście
w Kikole - festynie średniowiecznym, szóste odwiedziły cmentarz
w Wilczych Kątach i miejsca
pamięci. 30 września był apel
pod obeliskiem poświęcony Polskiemu Państwu Podziemnemu
i polskiemu Wrześniowi ‘39.
Wraz z samorządami klas
i uczniami oraz rodzicami bu-

dujemy szkolny program wychowawczo-profilaktyczny. Dzięki
złożonemu wspólnie z organem
prowadzącym – Gminą Czernikowo - wnioskowi otrzymujemy
książki za ponad 15 tys. zł. Czeka nas przyjęcie nowego statutu,
zapraszamy rodziców do komisji
statutowej.
W ramach ewaluacji wewnętrznej pochylamy się głównie nad obszarem kształtowania
kompetencji kluczowych, ale
nie zapominamy o programach
poświęconych bezpieczeństwu,
ekologii, zdrowemu żywieniu,
przyrodzie, historii. Rada Rodziców ukonstytuowała się z przewodniczącą E. Marchlewską.
Zapraszamy 13 października na występ teatru 30-40-50
w „Bajce o Kopciuszku”, a 17 października na apel „Pamiętamy -

nie zapomnimy”. W wakacje K.
Sivickis w szachach zdobywała
kolejne laury, a trójka nauczycieli
po szkoleniu uzyskała certyfikaty
szachowe. Pierwsze sukcesy sportowe mają sportowcy- w przełajach zgarnęli całą pulę pierwszych miejsc w gronie chłopców
i dziewcząt. Wicedyrektor Piotr
Buczyński otrzymał w Krakowie
Medal Przyjaciół Piwnicy Pod
Baranami, D. Chylicka zbiera
laury sportowe w olimpiadach
samorządowych, dyrektor otrzymał nagrody w konkursie fotograficznym o Wiśle. D. Chrobak
na ogólnopolskim sympozjum
historyczno-dydaktycznym SP
PTH wygłosił referat o tym, jak
reformy wpływają na nauczanie
historii na przykładzie SP Czernikowo.
DC
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Wieści z SP w Steklinie

C

zytelnictwo to ważna sfera
w życiu dziecka, wpływa
na rozwój intelektualny,
kształtuje wyobraźnię i postawę
twórczą, rozwija życie emocjonalne, ma doniosłe znaczenie
w dziedzinie wychowania społecznego. W dobie Internetu
książka nadal przewyższa sieć
i jest odskocznią od codzienności, pozwala się odprężyć, angażuje i pobudza do dalszych
przemyśleń. 2 września szkoła
w Steklinie po raz piąty wzięła
udział w Narodowym Czytaniu.
W tym roku mieliśmy okazję
poznać fragmenty Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Czytaliśmy
z podziałem na role w scenerii
niemalże autentycznego wesela
Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną w podkrakowskich
Bronowicach. Dzięki temu mogliśmy poznać te niezwykle ważne przesłania poety dla naszej
historii, kultury, bardzo znaczące
dla fundamentów tego, co nazywamy polskością. Dziękujemy

Półkolonie w SP
Osówka

W

dniach 26-28 czerwca
2017 r. w Szkole Podstawowej w Osówce
odbyły się półkolonie, w których
udział wzięli uczniowie klas I-IV.
Pierwszego dnia półkolonii
uczestnicy odwiedzili Państwową Straż Pożarną w Toruniu.
Strażacy przygotowali ciekawe
zajęcia edukacyjne, których celem było kształtowanie świadomości i wiedzy dzieci na temat
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Odbyła się również prezentacja sprzętu strażackiego.
Kolejnym wydarzeniem tego
dnia była wizyta na basenie
w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Toruniu, gdzie
dzieci mogły zaprezentować
swoje umiejętności pływackie
oraz pobawić się w wodzie.
Drugi dzień półkolonii również rozpoczął się od wizyty na

uwielbianym przez dzieci basenie. Następnie uczestnicy udali
się do kina na film animowany
„Auta 3”. Ostatniego dnia półkolonii odbył się wyjazd do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni,
gdzie głównym wydarzeniem
był udział w audycji dotyczącej
pobytu Fryderyka Chopina u rodziny Dziewanowskich. Kolejną
atrakcją tego dnia było zwiedzanie oraz poznanie historii
gotycko-renesansowego Zamku
Golubskiego.
Dzieci były bardzo zadowolone z udziału w półkoloniach
i z pewnością zaliczą pierwsze
dni wakacji do udanych. Organizatorami i opiekunami półkolonii byli dyrektor Ryszard Ałtyn
oraz Małgorzata Kwiatkowska,
Anna Strzelecka i Żaneta Wachowska.
ŻW

dyrektor Magdalenie Sewerym
oraz bibliotekarkom za zaproszenie i przygotowanie dekoracji,
stworzenie wspaniałego klimatu,
gdzie mogły wybrzmieć wersy
narodowego arcydzieła wybitnego poety, dramatopisarza, malarza.
8 września mieliśmy okazję
uczestniczyć w żywej lekcji historii w Kikole. Organizatorzy
przenieśli nas w sam środek średniowiecza. Odbyły się pokazy
rękodzielnictwa, kultury, stroju,
łucznictwa. Niepowtarzalną okazją było także pływanie w łodzi
Wikingów.
14 września uczniowie klas IV
i V wzięli udział w lekcji regionalnej z okazji 10-lecia renowacji
figury Matki Boskiej Skępskiej.
Dzieci mogły obejrzeć wystawę,
na której eksponatami były ludowe figury przedstawiające Matkę
Boską Skępską pochodzące z regionu Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw.
MP

Wyjazdy uczniów ze
Szkoły Podstawowej
w Osówce na basen

W

roku
szkolnym
2016/2017
uczniowie klas I-III Szkoły
Podstawowej im. Tony Halika
w Osówce wraz z opiekunami
Małgorzatą Kwiatkowską, Katarzyną Kowalską, Renatą Kuziemkowską oraz Żanetą Wachowską
co dwa tygodnie wyjeżdżali do
Rypińskiego Centrum Sportu,
aby skorzystać z zajęć na basenie.
Pod okiem instruktora dzieci
uczyły się sztuki pływania. Dzięki zajęciom w wodzie wzmacniały swój system odpornościowy,

zapobiegały wadom postawy,
rozluźniały napięte mięśnie, poprawiały kondycję, koordynację
ruchową oraz zręczność. Podczas pływania dzieci uczyły się
pokonywać lęk i nieśmiałość. Po
nauce pływania zawsze był czas
na wspólną zabawę w wodzie
pod opieką ratowników. Zajęcia integrowały i wyzwalały
dużo pozytywnej energii. Dzieci
opuszczały basen rozluźnione
i w bardzo dobrych humorach.
ŻW
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II Czernikowski Festiwal Szachowy

W

dniach 16–17 września w Zespole Szkół
w Czernikowie odbył
się II Czernikowski Festiwal
Szachowy, nad którym patronat
objął Wójt Zdzisław Gawroński. Organizatorem imprezy był
dyrektor Andrzej Padlewski we
współpracy z opiekunami sekcji
„Szach Mat” UKS KOPERNIK Andrejusem Sivickisem i Jadwigą Padlewską.
W turnieju łącznie wzięło
udział 105 zawodników z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Turniej A był
obsadzony bardzo silnie - głównie przez zawodników z Bydgoszczy i Torunia, jednak najlepszą kobietą okazała się Wiktoria
Sivickis z Czernikowa (szósta
w ogólnej klasyfikacji).
W Turnieju B zwyciężył
uczeń naszego gimnazjum Kacper Siarnowski, jednocześnie
zdobywając III kategorię szachową. Szóste miejsce zajął Kacper
Krasiński. Turnieje C i D zgromadziły najwięcej zawodników
– 60 osób. Najmłodszy zawodnik
miał 6 lat, a najstarszy - 80.
Wszystkim uczestnikom im-

preza bardzo się podobała, nie
zabrakło emocji, łez rozpaczy
i okrzyków szczęścia. Okazuje
się, że królewska gra ma bardzo
wielu zwolenników w każdym
wieku, którzy rywalizują między
sobą o zdobycie lub podwyższenie kategorii. Liczyły się umiejętności i doświadczenie, a także
zapał do królewskiej gry i satysfakcja z wygranej. Wszyscy zostali nagrodzeni, jeśli nie pucharami, to dyplomami i drobnymi
gadżetami za wytrwałość i chęć

rywalizacji.
Uczniowie z Czernikowa –
Janusz Szyplik i Wojciech Cichoszewski - w swoich grupach
zajęli bardzo wysokie, czwarte miejsca. Julia Murszewska
i Amelka Marciniak zajęły miejsca trzecie. Bartosz Gutmański
zajął miejsce piąte. Serdecznie
gratulujemy zawodnikom i trenerowi Andrejusowi Sivickisowi,
który aktualnie prowadzi zajęcia
szachowe dla dzieci z całej gminy w budynku Zespołu Szkół.
Z naszej gminy w festiwalu za-

grało 20 uczniów. Na kolejny
turniej zapraszamy też dorosłych
mieszkańców Czernikowa.
Z gmin Obrowo i Łysomice
na turniej przyjechali głównie
uczniowie szkół podstawowych
z nauczycielami. Wszyscy szachiści rywalizowali zaciekle, gratulujemy organizacji i wytrwałości. Mamy nadzieję, że podobna
frekwencja dopisze podczas następnego festiwalu, który planowany jest na grudzień.
JP

Wyróżnienie dla naszych Sukces naszej gimnazjalistki
w kickboxingu
sportowców oraz
Gimnazjum w Czernikowie

G

imnazjum w Czernikowie
już po raz trzeci w historii
zajęło I miejsce w Powiatowym Sportowym Rankingu
Szkół za rok szkolny 2016/2017,
uzyskując 1700 punktów.
Na zdobyte punkty złożyły
się występy naszych młodych
sportowców w następujących

dyscyplinach:
lekkoatletyka,
piłka nożna, piłka halowa, tenis
stołowy i szachy. Podczas tegorocznej Gali Starostwa Toruńskiego, poświęconej uhonorowaniu najlepszych sportowców
i trenerów powiatu toruńskiego,
wyróżnieni zostali też mieszkańcy gminy Czernikowo. W kategorii szachy za wybitne osiągnięcia sportowe zostały wyróżnione
nasze mistrzynie województwa
kujawsko-pomorskiego wśród
juniorek: Wiktoria i Kornelia Sivickis. W kategorii kick-boxing
wyróżniona została aktualna mistrzyni Polski juniorów,
uczennica gimnazjum Natalia
Maćkiewicz. Miano najlepszego
trenera w powiecie toruńskim
w kategorii szachy przypadło
Andrejusowi Sivickisowi, który poprowadził do zwycięstwa
w powiatowych szachach dwa
zespoły: Szkoły Podstawowej
w Czernikowie i Gimnazjum
w Czernikowie.
JP

W

dniach 2-10 września nasza gimnazjalistka Natalia Maćkiewicz reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy
w Kickboxingu w Skopje w kategorii kadetki starsze do 46
kg. Zajęła wysokie miejsce, tuż za podium. Rywalizacja okazała się
być bardzo wyrównana. Natalia stoczyła trudne walki i z pełną satysfakcją mówi o swoim sukcesie.
JP
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W

Mistrzostwa Europy
Little League Softball

dniach 27-30 lipca
na obiektach Europejskiego
Centrum
Szkoleniowego Małej Ligi Baseballowej w Kutnie rozegrano
Mistrzostwa Europy Małej Ligi
w kat. Little League Softball
(dziewczęta 10-12 lat). Nasz kraj
reprezentowała drużyna Sówki
Czernikowo - drużyna dziewczęca UKS Comets Mazowsze,
która w maju wywalczyła Mistrzostwo Polski.
Sam udział w zawodach tej
rangi to nie lada wyróżnienie. Oprócz naszej drużyny
w Mistrzostwach udział brały Włochy, Holandia i Czechy.
Dziewczęta trenowały trzy razy
w tygodniu, co w wakacje nie
było łatwe. To, co cieszy, to fakt,
że nie tylko Zarząd Klubu UKS
Comets, ale również rodzice
i same zawodniczki stanęli na
wysokości zadania. Organizacyjnie i sportowo przygotowaliśmy się najlepiej, jak mogliśmy.
Dzięki zaangażowaniu wielu
osób i instytucji wyjechaliśmy na
mistrzostwa przygotowani jak
przystało na Mistrza Polski. Cała
drużyna była jednakowo ubrana, zarówno w stroje meczowe,
jak również w stroje „wyjściowe”. O te ostatnie zadbały firmy
W.A.S. Wietmarscher Polska Sp.
z o.o. z Lubicza Górnego i Agrohandler z Czernikowa. Dzięki
pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego klub zyskał stroje meczowe z napisem Polska
w naszych narodowych barwach,
a dzięki pomocy Starostwa Powiatowego w Toruniu - kolejny

komplet strojów do rozgrywania
meczów. Dzięki przychylności
Wójta Gminy Czernikowo Zdzisława Gawrońskiego grupa 40
kibiców z terenu naszej gminy
wyjechała autobusem do Kutna
na ceremonię otwarcia i nasz
pierwszy mecz.
Po pierwszym, historycznym
dla nas meczu nasza drużyna
posadziła na terenie Centrum
w Kutnie własne drzewo. Klon
Pensylwański podarował Emil
Czajkowski, za co gorąco dziękujemy. Pomimo deszczu towarzyszyli nam przy tym nasi rywale
- drużyna z Włoch - a także nasi
kibice i Dyrektor Centrum.
Udział w Mistrzostwach to
niesamowita przygoda i możliwość sprawdzenia własnych
umiejętności. Pod względem
sportowym nasza drużyna wy-

padła najsłabiej - zajęliśmy
czwarte miejsce, przegrywając
swoje mecze. Ale nie wynik jest
- ważniejsza jest możliwość realizacji sportowych marzeń i samodoskonalenie. To, co robimy,
całe nasze klubowe szkolenie,
w zupełności wystarcza, by rywalizować w Polsce z innymi
drużynami. Niestety to wciąż za
mało, by wybić się w Europie
i zwyciężać w meczach tak ważnych. Należy mieć co najmniej
dwie takie drużyny i ogrywać je
między sobą lokalnie, bez większych kosztów wyjazdów, co tydzień. W ten sposób wyselekcjonuje się grupę turniejową, która
wówczas, w ramach przygotowania do Mistrzostw, powinna
rozegrać dodatkowych kilka meczów celem zgrania.
Dlatego też Mistrzynie Pol-

ski Sówki Czernikowo czekają na wszystkie chętne do gry
w softball dziewczyny urodzone
w latach 2003-2006. Informacje
można uzyskać pod nr tel. 502
262 844. Nie zwlekajcie długo,
bo już od października rozpoczynamy przygotowania do kolejnego sezonu. Bądź częścią naszego Programu Softball!
Skład drużyny na turnieju w Kutnie: Baranowska Julia, Faryńska Julia, Grabowska
Dagmara, Jankowska Klaudia,
Matyjasik Julia, Michałkiewicz
Milena, Stawicka Lidia, Szwajkowska Kornelia, Woźniak Martyna, Wróblewska Magdalena,
Szwajkowski Robert (trener),
Siekierski Krystian (manager).
RS

Turniej koszykówki Streetball Kwiatowa 2017

K

olejny turniej koszykówki
za nami. Pogoda pozwoliła rozegrać go do końca.
Z meczu na mecz temperatura
powietrza, jak i na boisku, rosła.
Kawał dobrego basketu pokazali wszyscy uczestnicy turnieju.
Organizatorami turnieju byli
Rafał Rutkowski i Kamil Jakubowski. Serdecznie dziękujemy
drużynom ZS Czernikowo, Junior Czernikowo, AA, Jedynka Toruń, CSK, Dream Team
oraz Old Boys za grę fair, grę do
końca i wspaniałe widowisko.
I miejsce - Old Boys,
II miejsce - Jedynka Toruń,
III miejsce - AA.

Za wsparcie oraz pomoc
w organizacji serdecznie dzięku-

jemy: Wójtowi Gminy Czernikowo Zdzisławowi Gawrońskiemu,

Stowarzyszeniu Czyż – Nie, posłowi Tomaszowi Lenz, Beacie
Trokowskiej - Sklep Bartek, Beacie Murszewskiej - Kancelaria
Prawno–Finansowa, Państwu
Wyborskim - Apteka Omega,
Arkadiuszowi Kwiatkowskiemu,
Bartłomiejowi Witkowskiemu,
Mateuszowi Wojciechowskiemu,
Annie Maćkiewicz, Arturowi
Drzażdżewskiemu, Karinie Pietruszewskiej Do zobaczenia za
rok!
RR
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