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Wójt z absolutorium!

nia 19 czerwca 2018 r.
o godzinie 11.30 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XXXV Sesja Rady
Gminy w Czernikowie. Radni
przyjęli porządek posiedzenia
i protokół z poprzedniej sesji,
po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami.
Na sesji podjęto następujące
uchwały:
-Uchwała w sprawie zmian
w budżecie na 2018 rok
Podjęto, 9 głosów za, 4 przeciw;
-Uchwała w sprawie zmian
w WPF na lata 2018-2027
Podjęto, 9 głosów za, 4 przeciw;
Wójt przedstawił radnym
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Skarbnik Ewa Olkiewicz odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie wykonania budżetu
gminy za 2017 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Kasprowicz przedsta-

wił uchwałę Komisji Rewizyjnej
w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Wójtowi za 2017
rok. Sekretarz Anna Baranowska odczytała pozytywną opinię
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Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi za
2017 rok.

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
Podjęto, 9 głosów za, 3
wstrzymujące się;
- Uchwała w sprawie absolutorium
Podjęto, 9 głosów za, 3
wstrzymujące się;
- Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń za sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czernikowo
Podjęto, 12 głosów za;
Następnie Wójt przedstawił
informację ze swojej działalności w okresie między sesjami.
Na tym zakończono obrady
XXXV Sesji Rady Gminy Czernikowo.
Pełna wersja protokołu
z przebiegu tej sesji znajduje się
w Urzędzie Gminy Czernikowo
- pok. nr 29.
HK
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Uroczysta sesja Rady
Gminy Czernikowo

S

esja czernikowskiej Rady
Gminy z 19 czerwca odbyła się niejako w dwóch
aktach. Część absolutoryjna
dokonała się tradycyjnie, w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
Czernikowo, po czym jednak
radni oraz pozostali uczestnicy
sesji przenieśli się do świetlicy
wiejskiej w Czernikowie. Tam
bowiem przygotowano uroczystość z okazji inauguracji obcho-

dów setnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę oraz
dla uczczenia Dnia Samorządu
Terytorialnego.
Wydarzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Czernikowo, która przekazała głos
wójtowi Zdzisławowi Gawrońskiemu, a następnie staroście
toruńskiemu Mirosławowi Graczykowi. Wójt w swym wystąpieniu przybliżył zebranym historię

władzy samorządowej w Polsce,
a następnie zaprezentował, za
pomocą spotu promocyjnego,
inwestycyjne osiągnięcia gminy
na przestrzeni minionej dekady.
Starosta zwrócił uwagę na istotność samorządowych struktur
dla należytego funkcjonowania
społeczności lokalnej.
Podsumowano także konkurs
„Samorząd – wiem coś o tym”,
a nagrodzeni otrzymali pokaź-

ne nagrody książkowe. Zebrani
mogli przyjrzeć się wystawie
poświęconej wydarzeniom towarzyszącym odzyskaniu niepodległości, przygotowanej prze
pracownice gminnego sekretariatu. Całość zwieńczyła część
artystyczna, w której udział
wzięła młodzież z Zespołu Szkół
w Czernikowie.
PP
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„Schetynówka” w Kiełpinach,
„fogrówka” w Steklinku

P

rogram Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 20162019 to jeden z najważniejszych
instrumentów
finansowania
inwestycji infrastrukturalnych.
W tym roku modernizujemy
gminną sieć drogową w ramach
projektu „Przebudowa drogi
gminnej nr 101136C w miejscowości Kiełpiny”, który jest obecnie finalizowany.
Wykonawcą przedsięwzięcia
zostało Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Spółka z o.o. z Lip-

na. Wynagrodzenie wykonawcy
to 1 893 580,45 zł. Nadzór nad
zadaniem sprawuje firma AS
Projektowanie i Nadzory Marcina Jabłońskiego z Sokołowa za
kwotę 16 095,44 zł.
W ramach zadania przebudowywany jest odcinek drogowy
o długości 1851,44 m, Początek
opracowania zlokalizowany jest
w miejscu, gdzie kończy się dotychczasowa nawierzchnia bitumiczna (zrealizowana w 2017
r. z własnych środków gminy),
koniec projektowanej drogi

zlokalizowany jest na włączeniu drogi gminnej nr 101135C.
W miejscu żużlowej, skoleinowanej nawierzchni powstaje droga o szerokości 5 m z obustronnymi poboczami, przebudową
przepustu, barierami ochronnymi,
zatoką
autobusową
z peronem dla pieszych oraz
przejściem dla pieszych wyposażonym w oświetlenie solarne
i aktywne oznakowanie w postaci znaków pionowych z lampami
ostrzegawczymi. Skrzyżowanie
z drogą 101135C także jest prze-

budowywane w ramach zadania.
Dofinansowanie pokryje połowę
wartości inwestycji.
Miło jest nam także poinformować o dofinansowaniu otrzymanym w ramach wyłączenia
dróg z produkcji rolnej na zadanie pn. „Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej
dwuwarstwowo, składającej się
z warstwy wiążącej i ścieralnej
o minimalnej łącznej grubości
warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,800 km w obrębie geodezyjnym: Steklinek dz. nr 208/2”.
Wsparcie w wysokości 144
000,00 zł pozwoli przebudować
odcinek przy drodze powiatowej
nr 2043, który w całej swej długości „okrąża” świetlicę wiejską.
W ramach zadania przebudowane zostanie 860 metrów drogi
(dofinansowanie obejmuje 800
m). Dzięki realizacji inwestycji poprawione zostanie także
odwodnienie powierzchniowe,
wykonane zostaną zjazdy oraz
ustawione zostaną znaki pionowe. Umowa o dofinansowanie
podpisana została 6 czerwca
2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
PP

Rozbudowywana oczyszczalnia ścieków rośnie z każdym dniem

P

rojekt
„Rozbudowa
oczyszczalni
ścieków
w Czernikowie” to przedsięwzięcie równie kosztowne, co
niezbędne. Warta ponad osiem
milionów złotych inwestycja
jest drugą pod względem wartości w historii gminnych przedsięwzięć
infrastrukturalnych.
Realizacja zadania jest jednak
konieczna z punktu widzenia
zapewnienia obsługi kanalizacyjnej stale rozrastającej się czernikowskiej aglomeracji.
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.
Wykonawcą zadania jest firma MELBUD S.A. z Grudziądza.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego powierzone zostało Przedsiębiorstwu Inżynierskiemu ProEko Kazimierza Karkowskiego
i Ireneusza Plichty. Całkowita
wartość projektu wynosi 8 105
287,64 zł, z czego 3 245 833,67
zł stanowić będzie unijne wsparcie ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Niższy
niż zakładany poziom dofinansowania wynika z rozstrzygnięć
przetargowych. Wysoka wartość
nie mogła jednak wymusić zaniechania wdrażania przedsięwzięcia, gdyż stanowi ono inwestycyjny priorytet gminy.
PP
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„Nowe” przedszkole coraz bliżej

P

race związane z adaptacją części pomieszczeń
czernikowskiego Zespołu
Szkół na Przedszkole Publiczne
idą zgodnie z planem i z każdym
kolejnym tygodniem wyraźnie
zauważalny jest konsekwentny
postęp robót. Wyłoniono już
także dostawców wyposażenia
dodatkowego w ramach przedsięwzięcia.
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. 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”.
Wykonawcą przedsięwzięcia
jest przedsiębiorstwo WIKSBUD Spółka z o.o. z Lipna, którego wynagrodzenie wyniesie 1
423 500,00 zł. Nadzór nad za-

daniem sprawuje Biuro Usług
Budowlanych Macieja Polcyna
z Łabiszyna za kwotę 36 900,00
zł. Dofinansowanie zadania ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 wyniesie 1 080 000,00
zł.
Zakup wyposażenia dodatkowego podzielono na trzy odrębnie funkcjonalnie części. Najkorzystniejszą ofertę na dostawę
sprzętu multimedialnego złożyła firma P.H. „Pro-Hand” s.c.
M. M. Tomasionek z Sosnowca.
24 387,21 zł pozwoli gminie na
zakup m.in. zestawu multimedialnego z tablicą interaktywną,
sprzętu nagłośnieniowego, aparatu fotograficznego, telewizora,
laptopa i odtwarzacza DVD. Wyposażeniem stołówki zajmie się
przedsiębiorstwo Invest Horeca
Bistro Mariusza Gajdosa z Nowego Sącza. Kosztem 4419,00 zł
przedszkole zyska przeznaczoną

dla dzieci zastawę porcelanową
ze sztućcami oraz dzbanki. W ramach postępowania najbliższemu dziecięcym uśmiechom, bo
obejmującemu zabawki i pomoce dydaktyczne, umowa zostanie
podpisana z „Moje Bambino”
Sp. z o.o. Sp. k. z Łodzi. Wartość
tej części zadania to 38 034,84
zł – taki wydatek pozwoli na zakup m.in. basenu z piłeczkami,
materaców i leżaków, klocków,
piłek, przyrządów gimnastycznych, jeździków, instrumentów,
zjeżdżalni, suszarek i wózków
plastycznych, teatrzyku z pacynkami oraz szafek kuchennych
z wyposażeniem zabawowym.
Wyżej opisane przedsięwzięcie stanowi składową projektu
zintegrowanego – w ramach
części tzw. „miękkiej” otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt 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 zł.
Obecnie trwają rozmowy na temat zwiększenia poziomu środków obejmujących zadanie, co
pozwoliłoby co najmniej na zatrudnienie drugiego nauczyciela.
PP

Place zabaw i siłownie w ramach RLKS – realizacja wkrótce

W

poprzednim numerze
„Dwóch Słów” informowaliśmy Państwa,
że 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 zwieńczone w formie podpisania umów
o dofinansowanie. Gdy czytają
państwo te słowa, najpewniej
trwa już procedura wyboru wykonawcy.
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.
PP
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„Szlakiem natury, szlakiem przeszłości”

T

urystyka rowerowa z każdym rokiem staje się coraz bardziej popularna,
a aktywność fizyczna puka do
świadomości coraz większej liczby mieszkańców gminy. Dlatego
też jesteśmy pewni, że inwestycja „Szlakiem natury, szlakiem
przeszłości” ma wielu zagorzałych, pedałujących zwolenników.
Projekt dofinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach
Poddziałania 4.6.3. „Wsparcie
ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest
utworzenie ścieżki edukacyjno-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 walo-

B

ry 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,

historii, zabytków).
Całkowita wartość projektu
to 599 010,00 zł, a planowane dofinansowanie wynosi 410 719,26
zł. Wykonawcą przedsięwzięcia
jest Zakład Usług Leśnych Heleny Prusakiewicz z Witowąża.
Umowa z wykonawcą podpisana została 15 czerwca 2018 r.
w Urzędzie Gminy Czernikowo.
PP

Nowy sprzęt dla gminnych jednostek OSP

lisko 30 tysięcy złotych
kosztowało będzie wyposażenie
ratowniczo-gaśnicze, które trafi do czterech
gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Stosowną uchwałę o podziale środków
podjął Zarząd Gminny OSP. Dokument podpisany został przez
prezesa zarządu Zdzisława Ga-

wrońskiego.
85% kosztów pokrytych zostanie ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym roku wsparcie może
zostać przekazane nie tylko
jednostkom działającym w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, lecz wszystkim

„OSA” powstanie w Steklinie!

W

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

lutym aplikowaliśmy
o środki Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach pierwszej edycji
Otwartych Stref Aktywności.
Popularna „OSA” to nowy program ministerialny, którego pula
środków pozwalała na znaczący
rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie kraju.
Opracowany przez Gminę
Czernikowo projekt zakładał powstanie strefy w Steklinie, obok
utworzonego w 2010 roku placu

zabaw i wybudowanej w 2015
świetlicy wiejskiej. Inwestycja
znalazła się na opublikowanej
w połowie czerwca liście rankingowej zadań, które otrzymają finansowe wsparcie. Wart 50
000,00 zł projekt (dofinansowanie pokryje połowę tej kwoty)
zakłada m.in. montaż sześciu
urządzeń siłowni zewnętrznej,
czterech ławek, dwóch stołów do
chińczyka i szachów oraz nasadzenia zieleni.
PP

OSP. O wsparcie może ubiegać
się jednostka samorządu terytorialnego w partnerstwie z Oddziałem Wojewódzkim Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dokonany podział środków
przewiduje, że OSP Czernikowo
wzbogaci się o dwa parawany

i kamerę termowizyjną (łącznie
9600 zł), OSP Steklin – o dwa
hełmy, agregat prądotwórczy,
drabinę ratowniczą i dwie hydronetki (łącznie 10900 zł), OSP Mazowsze – o agregat prądotwórczy
i pilarkę do drewna (łącznie 4700
zł), a OSP Witowąż – o dwie pilarki do drewna (łącznie 4000 zł).
PP

Przydomowe oczyszczalnie ścieków
– finalizacja przedsięwzięcia

G

mina Czernikowo od
kilku już miesięcy realizuje w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 budowę stu
przydomowych, biologicznych
oczyszczalni ścieków. Wykonawcą zadania jest Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzeja Sieradzkiego z Włocławka.
Przedsiębiorstwo zobowiązało
się zrealizować przedmiot umo-

wy za 1 728 150,00 zł. Dofinansowanie inwestycji wyniesie blisko 700 tys. zł.
Wszystkie instalacje zostaną
ukończone do 30 czerwca. Wyrażamy nadzieję, że to nie koniec
możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na „przydomówki” – wyrażane przez mieszkańców gminy zapotrzebowanie
na nie pozostaje spore.
PP
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Średniowieczna wioska w Steklinie

towarzyszenie „Czyż nie”
zrealizowało 15 czerwca
dwa projekty w ramach budżetu obywatelskiego powiatu
toruńskiego. Z puli powiatowej
była to „Wioska średniowieczna” - podgrodzie rzemieślników
przy grodzisku Steklin-Niedźwiedź (realizator: D. Chrobak),
a z puli gminnej – turniej łuczniczy „O Złotą Strzałę Kasztelana na Steklinie" (gry i zabawy
plebejskie oraz pływanie łodzią
Wikingów, realizator: St. Lewandowski).
Dziękujemy staroście i Zarządowi Powiatu za pomysł budżetu
obywatelskiego, społeczeństwu
za poparcie wniosków, wójtowi
za wypożyczenie sprzętu i dowóz
dzieci, członkom Stowarzyszenia
Czyż-nie za aktywną pomoc logistyczną i finansową, Gminnemu Zakładowi Komunalnemu
za przewiezienie sprzętu, SP
Steklin za współuczestnictwo stoisko Skrybów i poczęstunek,
Arturowi Stankiewiczowi za organizację turnieju łuczniczego,
p. Emilii i Marii za stoiska zielarskie, fundacji "Barwy Pomocy" za stoisko ozdób, fundacji
"Barwy Życia" za udostępnienie
terenu, p. Gołębiewskiemu za
pomoc, harcerkom 8. DH za
wsparcie w grach plebejskich,
jednostce OSP Czernikowo za
czuwanie nad bezpieczeństwem
na wodzie, rzeźbiarzowi A. Bajkowskiemu, pracownikom SP
im. K. K. Baczyńskiego za pomoc logistyczną i przygotowanie
posiłków, pracownikom Biblioteki za stoisko piśmiennicze,
prof. Wojciechowi Chudziakowi
za prelekcje o badaniach archeologicznych przy grodzisku
i udostępnienie broni oraz ceramiki, Osieckiemu Stowarzysze-

P

niu Kultury Ludowej za stoisko
wikliniarskie, fundacji "Trybik"
za "cudawianki", zespołom: Ciechowiacy z Ciechocina, KGW
Jutrzenka i KS Radość z Czernikowa, Kawęczyniankom, Kapeli
Ludowej im. Kamińskich z Osieka nad Wisłą, Dorocie Bułakowskiej, Jarosławowi Chylickiemu
z bryczką, nurkom, lotnikom,
załodze żaglówki i wszystkim
innym, dzięki którym festyn
nabrał dodatkowych barw przeszłości i świętojańskich.
W Wiosce było kilkadzie-

siąt stanowisk: skórnik, tkaczka,
prząśniczka, garncarz, bednarz,
łyżkarz, szkutnik, płatnerz-snycerz, kowal, rogownik, stanowisko "zdobywania" grodziska,
zielarka, wikliniarz, wioska rycerska, papiernik, skryba, malarz, rzeźbiarz, wicie wianków,
ozdoby średniowieczne, stanowisko naczyń z trawy, wioska
Wikingów, kilka stanowisk potraw średniowiecznych (chleb,
napoje, zupa, kasze), artefakty
z XI wieku, stanowisko tańców
średniowiecznych, stanowiska
łucznicze, do rzutu siekierką,

stanowisko ciosania łodzi techniką dłubankową, stanowisko
pływania łodzią dłubankową,
stanowiska gier i zabaw plebejskich (narty, rzuty do koszy, przeciąganie liny, wyścigi,
trzymanie miecza), stanowisko
nauki wiosłowania łodzią typu
drakkar, warsztaty wioślarskie,
przejażdżki łodzią, prezentowano strój Braci Dobrzyńskich
i rycerzy h. Jastrzębiec, Mundur
Wojewódzki Ziemi Dobrzyńskiej.
DC

„Dorośli dzieciom” w Mazowszu

ogoda towarzysząca organizowanym w Mazowszu
imprezom
plenerowym
bardzo często bywa kapryśna.
Dożynkowicze niemal przyzwyczaili się już do deszczu,
a uczestnicy festynu „Dorośli
dzieciom” – do palących upałów. Zorganizowane 16 czerwca
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Mazowsza „Nasz Czas” we
współpracy ze Szkołą Podstawową w Mazowszu przedsięwzięcie skąpane co prawda było
w wycieńczających promieniach
słońca, jednak zabawa była – jak
zawsze – przednia.

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) oraz wziąć
udział w konkursach – na każdego rzucającego woreczkiem, wykonującego unihokejowe strzały
lub skaczącego na piłce czy na
skakance malucha czekały medale i upominki. Wszyscy mogli
posilić się darmowym bigosem,
przegryźć grillowaną kiełbaskę,
osłodzić się domowym ciastem
czy orzeźwić chłodnym napo-

jem. Można było dokonać zakupu rękodzieła, wystąpiły także wokalistki (i saksofonistka)
z mazowieckiej podstawówki.
Kulminacyjnym
punktem
przedsięwzięcia był sportowy
Turniej Sołecki. Zespoły, składające się z dwójki „młodzieżowców”, dwóch kobiet i dwóch
mężczyzn, wystawiły: Stowarzyszenie „Nasz Czas”, Sołectwo
Mazowsze-Parcele,
Sołectwo
Liciszewy oraz Sołectwo Mazowsze. Drużyny rywalizowały
w przeciąganiu liny, obieraniu
jabłek i ogórków, strzałach na
bramkę, rzutach do kosza, skocz-

nej sztafecie i rzucie gumowcem.
Ostatecznie, po niezwykle atrakcyjnej dla widzów walce, zwyciężyła ekipa z Mazowsza-Parceli.
Na kolejnych miejscach uplasowały się: Liciszewy, Mazowsze
i Stowarzyszenie. Członkowie
Stowarzyszenia „Nasz Czas”
pragną podziękować wójtowi
Zdzisławowi
Gawrońskiemu
oraz sołtysom i radom sołeckim
Kijaszkowa, Mazowsza, Liciszew
i Mazowsza-Parceli za finansowe wsparcie działalności, a także wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie festynu.
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. 6 maja
2018 roku odbyły się obchody
Dnia św. Floriana. Uroczystość
zapoczątkowała msza święta,
celebrowana w kościele pw. św.
Chrystusa Króla w Makowiskach przez ks. Andrzeja Minko. W obchodach wzięli udział
m.in. Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP dh Bogdan Sowiński, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Toruniu nadbryg. Kazimierz
Stafiej, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP dh Mirosław Graczyk,

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP dh Zdzisław Gawroński i Przewodnicząca Rady Gminy Czernikowo dh
Jadwiga Padlewska.
Strażackie święto było okazją do wręczenia medali i odznaczeń. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał
Marcin Ziółkowski, natomiast
Brązowy – Michał Opaczyk.
Wręczono odznaki „Za Wysługę Lat” dla Henryka Opatrzyka
(40 lat), Wiesława Wójtewicza,
Zdzisława Romanowskiego, Jana
Adamskiego, Marka Brzustewicza (35 lat), Zbigniewa Wiśniewskiego, Sylwestra Maślewskiego
(30 lat), Ryszarda Ałtyna, Mieczysława Bojarskiego (15 lat),

Dawida Opatrzyka, Sebastiana
Szulca, Bernadetty Marchlewskiej (10 lat) oraz Marty Strzeleckiej (5 lat). Złote odznaki
MDP otrzymali Miłosz Jaranowski, Rafał Gronczewski, Rikardo
Dobrzyński, Konrad Lubowicz,
Wiktor Bielski, Bartłomiej Baranowski, Maciej Kubik, Weronika
Luberadzka i Michał Górczyński; srebrne – młodzi druhowie
Filip Kwiatkowski, Hubert Gerc
i Oskar Bielski, a brązowe – Arkadiusz Ziółkowski i Wiktoria
Kwiatkowska.
Kapituła Medalu Zasłużonych dla Pożarnictwa Gminy
Czernikowo uhonorowała tym
wyróżnieniem następujące osoby: Ryszard Ałtyn, Marek Brzu-

stewicz, Mirosław Graczyk,
Zdzisław Gawroński, Krzysztof
Gołębiewski, Jan Kotkiewicz,
Grzegorz Kozłowski, Marcin Luberacki, Adam Suliński, Małgorzata Śliwińska, Jadwiga Padlewska, Wojciech Pietruszewski,
Krzysztof Plewa, Karol Polanowski, Jan Prusakiewicz, Iwona
Wasilewska, Anna Woźniczka,
Krzysztof Zagajewski, Ewa Ziółkowska, Mirosław Ziółkowski
i Mariusz Dulski.
Część nieoficjalna przedsięwzięcia odbyła się w Szkole Podstawowej w Makowiskach.
PP

Patrol Historyczny w Czernikowie

W

dniu 12 maja na boisku
przy Zespole Szkół
w Czernikowie odbyło
się wyjątkowe przedsięwzięcie –
z interesującą i angażującą lekcją
historii średniowiecza przyjechał
Patrol Historyczny.
Realizacja projektu ma za zadanie wypromować lokalne dziedzictwo historyczne, materialne

i niematerialne. Obyczaje, tradycję, historię, rzemiosła dawne,
a także interesujące postaci historyczne oraz zabytki, miejsca ciekawe pod względem historycznym, pola bitew, trakty kupieckie,
itd. W ramach współpracy zaprezentowane zostało dziedzictwo
pogranicza ziem dobrzyńskiej
i chełmińskiej, terenów niezwy-

kle interesujących pod względem historycznym i kulturowym,
gdzie funkcjonował zlepek kultur
i wyznań, gdzie kwitła niezwykle
barwna kultura, zwłaszcza zakonów rycerskich. Pogranicze od
zawsze charakteryzowało się niezwykłym kolorytem kulturowym
i bogatą historią. Projekt Patrolu
Historycznego
zaproponował

wykorzystanie rekonstrukcji historycznej jako żywej lekcji historii. Odtwórcy historyczni, rycerstwo, w tym rekonstruktorzy na
koniach, żołnierze, rękodzielnicy,
rzemieślnicy, kuglarze i animatorzy zaprezentowali mieszkańcom
gminy Czernikowo wybrane wątki historii.
PP, PH
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Z życia Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czernikowie

G

minna Biblioteka Publiczna poza cyklicznymi
zajęciami z kl. "0" Szkoły
Podstawowej w Czernikowie,
zajęciami o niepełnosprawności
i dla przedszkoli zorganizowała
drugą edycję międzyszkolnego
konkursu recytatorskiego "Przywitaj wiosnę poezją". W tym
roku uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Czernikowo zmagali się z twórczością
polskich noblistów: Szymborskiej i Miłosza.
Nie obyło się również bez
obchodów "Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich",
z której to okazji odwiedziły nas
dzieci z przedszkola "Słoneczko". Maluchy poznawały zasady
wypożyczania książek, oglądały krótki teatrzyk kukiełkowy,
rozwiązywały zagadki, słuchały
wiersza o przedszkolakach oraz
wykonały trójwymiarowe książeczki.

Kolejny konkurs jaki przeprowadziliśmy to XVIII edycja
przedsięwzięcia „Moja mała Ojczyzna”, tym razem pt. „Przyroda Gminy Czernikowo, Droga
do wolności - 100 rocznica Odzyskania Niepodległości”, przy
współpracy z nauczycielami
Małgorzatą Przewięźlikowską
i Tomaszem Różewickim. Z racji
tematu gościliśmy przedstawiciela Nadleśnictwa Dobrzejewice Marcina Czajkę, który bardzo
ciekawie opowiadał i chętnie
odpowiadał na pytania dzieci
związane z przyrodą regionu.
Nagrody ufundowała Gminna
Biblioteka Publiczna w Czernikowie, Nadleśnictwo Dobrzejewice, Komisja Międzyzakładowa
Solidarność Oświata; otrzymaliśmy również gadżety i foldery
z Urzędu Gminy Czernikowo.
Zorganizowałyśmy
również
gminny konkurs plastyczny
„Wilk, łoś czy...coś” dla dzieci

w wieku przedszkolnym.
9 czerwca w Filii w Mazowszu odbyła się noc bibliotek
przy współpracy z SP Mazowsze. Prężnie działa również
Dyskusyjny Klub Książki, na
spotkania którego uczęszczają
dzieci z kl. IV-VI z SP Czernikowo. W Osówce zorganizowano
zajęcia i zabawy dla dzieci w „Tygodniu Bibliotek”. Prowadzone
sa również zajęcia z przedszkolakami w ramach „Stacji Biblioteka”.
W sobotę 9 czerwca na boisku
szkolnym w Czernikowie odbył
się II Festiwal Książki i Bibliotek
Publicznych Powiatu Toruńskiego "Skarbce Lokalnej Kultury".
Festiwal został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe
w Toruniu, Gminę Czernikowo
oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa
w Chełmży wspólnie z Gminnymi Bibliotekami Publicznymi

z terenu powiatu toruńskiego.
Podczas imprezy wręczone zostały statuetki „Przyjaciel
Biblioteki”. Gminna Biblioteka
Publiczna w Czernikowie wyróżniła tym razem Małgorzatę
Przewięźlikowską i Tomasza Różewickiego za 18-letnią współpracę przy kolejnych edycjach
konkursu „Moja Mała Ojczyzna”.
Spotkanie autorskie należy do
najbardziej efektywnych form
promocji książki i czytelnictwa.
W tym roku gościliśmy Panią
Katarzynę Enerlich - autorkę
serii "Prowincja" i wielu innych
tytułów. Biblioteki angażują do
współpracy mieszkańców, promując ich twórczość . Tym razem mieliśmy okazję obejrzeć
prezentację Krzysztofa Czarneckiego (mieszkańca gminy
Wielka Nieszawka), dotyczącą
broni i stroi żołnierskich. W słuchowisku „Tu jest moje miejsce”
publiczność miała okazję wysłuchać wiersze lokalnych poetów
w wykonaniu aktorki Teatru Baj
Pomorski w Toruniu Barbary
Rogalskiej. W trakcie festiwalu mieliśmy okazję wysłuchać
również repertuaru zespołu wokalnego Polskie Kwiaty z Gminy
Chełmża pod kierunkiem Teresy
i Marka Pużanowskich. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc w realizacji tego
przedsięwzięcia.
MS

VI Przegląd Zespołów Ludowych w Czernikowie

D

nia 6 czerwca, w ciepłe,
sobotnie
popołudnie,
w świetlicy wiejskiej
w Czernikowie odbył się VI
Przegląd Zespołów Ludowych.
W przeglądzie zaprezentował
się zespół „Harmonia” z Górska,
Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy”
z Wierzchosławic, „Leśna Kraina” z Cierpic. Gospodarzem
spotkania był zespół „Jutrzenka”
z Czernikowa, który od blisko
trzydziestu lat spełnia się na ludowej scenie.
Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez p. Irenę Duszyńską dzięki wsparciu Wójta
Gminy Czernikowo Zdzisława
Gawrońskiego, Starosty Toruńskiego Mirosława Graczyka
i Członka Zarządu Powiatu Toruńskiego Mirosława Nawrotka.
SM
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Zielona Szkoła Sportowo-Profilaktyczna

W

dniach 21-25 maja
2018 roku Uczniowski
Klub Sportowy Kopernik po raz kolejny zorganizował
wyjazd na Zieloną Szkołę Spor-

towo-Profilaktyczną do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich
w Wałczu.
Podczas pięciodniowego pobytu uczniowie z międzyoddzia-

łowej grupy sportowej korzystali
z hali sportowej, boiska trawiastego do gry w piłkę nożną, pełnowymiarowego stadionu lek-

koatletycznego, boiska do piłki
plażowej, siłowni, sauny oraz basenu. Po zakończonych zajęciach
przebywali w sali „chillout” gdzie
mogli korzystać z takich gier jak
bilard, piłkarzyki, dart. Uczniowie byli również uczestnikami
zajęć z profilaktyki uzależnień,
które przeprowadzono w formie prezentacji multimedialnej
i projekcji filmu.
Natomiast zajęcia w plenerze
z nordic walkingu posłużyły poznaniu walorów przyrodniczo-krajoznawczych miasta Wałcz
oraz jeziora Raduń, nad którym
znajduje się najdłuższy wiszący
most w Polsce. Niezapomniane
wrażenia uczestników wyjazdu
na pewno pozostaną w ich pamięci na długo.
JP

II Wiosenny Rajd Krajoznawczy

W

niedzielę 3 czerwca UKS Kopernik wspólnie z Powiatem
Toruńskim i Gminą Czernikowo zorganizował II Wiosenny Rajd Krajoznawczy. Dzięki świetnej organizacji uczestnicy w doskonałych humorach pokonali tego dnia dwudziestopięciokilometrową trasę, przemierzając rowerami jedne z piękniejszych
terenów naszej gminy. Nie zabrakło dodatkowych atrakcji w postaci

Gminne mistrzostwa
w trójboju lekkoatletycznym

W

sobotę 19 maja na
boiskach
szkolnych
w Czernikowie rozegrano mistrzostwa gminne
w trójboju lekkoatletycznym.
Zawody przeznaczone były dla
dziewcząt i chłopców z rocznika
2007 i młodszych. W programie
był bieg na 60 m, skok w dal
i rzut piłeczką palantową.
W kategorii dziewcząt zwyciężyły lekkoatletki z Czerni-

kowa, wyprzedzając Osówkę,
Steklin i Makowiska. W finale
powiatowym SP Czernikowo
wywalczyło 4 miejsce. W kategorii chłopców mistrzostwo gminy
zdobyli zawodnicy z Czernikowa, wyprzedzając Osówkę, Makowiska i Steklin. W finale powiatowym SP Czernikowo zajęło
2 miejsce.
GG

grilla, zabaw i konkursów z nagrodami, w których brali udział wszyscy, bez względu na wiek.
Po przyjemnościach, zmęczeni, ale uśmiechnięci, rowerzyści,
z obietnicą kolejnych takich wycieczek, trafili bezpiecznie do swoich
domów.
JP
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Piękna nasza Polska cała –
kulturalnie w „Słoneczku”

W

dniu 26 maja w pięknej
scenerii nad stawami
w Czernikowie odbył
się piknik pod hasłem ,,Piękna
nasza Polska cała”. Była to wspaniała okazja do złożenia życzeń
rodzicom z okazji ich świąt. Słowa życzeń były ozdobione tańcem, muzyką oraz przepięknymi
kostiumami i scenografią. Dzieci
z poszczególnych grup zaprosiły
rodziców oraz gości do podróży
po naszym pięknym kraju. Najpierw odwiedziliśmy Śląsk i po-

znaliśmy utwór ,,Grozik”. Kolejny region to nasza mała ojczyzna
- Ziemia Dobrzyńska i Kujawy więc dzieci zatańczyły kujawiaka. Kolejna grupa w utworze ,,Za
górami, za lasami” przeniosła
nas na Podhale. Odwiedziliśmy
stolicę Małopolski za sprawą odtańczonego krakowiaka. Ostatnim, zaprezentowanym piosenką „Kukułeczka kuka”, regionem
było Mazowsze.
Po pięknych prezentacjach
przyszła pora na konkursy,

animacje, tańce oraz rodzinne
grillowanie. Poznaliśmy też regionalne potrawy, które przygotowali rodzice. Wszyscy bawili
się znakomicie, dzieci zaś miały
okazję przedstawić efekty swojej
pracy. Było to kolejne działanie
w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości,
ponieważ patriotyzmu do swojego kraju trzeba uczyć już od najmłodszych lat.
Nasze starania zostały docenione nie tylko przez uczestni-

ków pikniku. Potwierdzeniem
tego jest zajęcie przez Niepubliczne Przedszkole Słoneczko
w Czernikowie 1 miejsca w powiecie toruńskim w plebiscycie
Gazety Pomorskiej „Przedszkole
na Medal”.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na stronę internetową www.sloneczko-przedszkole.
com oraz na nasz fanpage.
IL

KGW Witowąż na Festiwalach
Smaków i Bibliotek

D

nia 6 czerwca w miejscowości Łochocin odbył
się VI Festiwal Smaków

oraz Mistrzostwa KGW obszaru
LGD. Głównym celem konkursu
była prezentacja i promocja Kół

Gospodyń Wiejskich, które działają aktywnie na rzecz społeczności. Warunkiem uczestnictwa

był udział w trzech kategoriach:
kulinaria (przygotowanie czterech potraw), moda (przygotowanie stroju ekologicznego
z surowców wtórnych) i sport
(udział w pięciu konkurencjach
sportowych).
Po raz kolejny to KGW Witowąż godnie zaprezentowało
Gminę Czernikowo, zdobywając
II miejsce. A swoją radosną postawą i otwartością członkinie
koła podbiły serca publiczności.
KGW Witowąż zostało poproszone przez władze powiatu
i gminy o pomoc przy organizacji II Festiwalu Książki i Bibliotek
Publicznych Powiatu Toruńskiego „Skarbce Lokalnej Kultury”.
Ich zadaniem było zabezpieczenie imprezy od strony kulinarnej. Dziewczyny przygotowały
potrawy dla 400 osób. Wspierały
również występujących artystów.
MP
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Na ostatniej prostej ku wakacjom

P

ierwszy obudził się pierwiosnek, a potem my
wyruszyliśmy na jego poszukiwania. Tradycją stało się
witanie wiosny w kolorowym
pochodzie. Odwiedzamy wówczas pracowników Urzędu Gminy i śpiewamy wiosenne piosenki, gramy na instrumentach.
Gdy przegnaliśmy już zimę,
ruszyliśmy na kolejne wyprawy.
W ramach akcji „Poznajemy zawody” udaliśmy się na wycieczkę do Pierogarni „Stary Młyn”
w Toruniu. Dzieci poznały też
zawód żołnierza podczas „dni
otwartych” w toruńskiej jednostce wojskowej.
Priorytetem jest dla nas

współpraca z rodzicami naszych
podopiecznych, to dzięki nim
poznajemy różne zakątki naszego powiatu. Niezapomnianych
emocji dostarczyła dzieciom
wycieczka do Bydgoszczy na
wystawę klocków LEGO. Nasze
przedszkolaki chętnie odnajdują
się w roli aktora. Zaprezentowały
swoje umiejętności wokalno-recytatorskie podczas Dnia Babci
i Dziadka oraz Święta Rodziców.
Lubimy być też widzami. Mieliśmy okazję obejrzeć spektakl Teatru MagMowcy pt. „Legendarna wiosna” w Wiejskim Domu
Kultury w Mazowszu. Z wielkim zainteresowaniem oglądaliśmy spektakl „Chatka Puchat-

ka” w Miejskim Domu Kultury
w Toruniu.
Nasze dzieci kształciły nawyki zdrowotne i proekologiczne
dzięki realizowanym przez nauczycielki blokom tematycznym.
Zorganizowaliśmy akcję „Śniadanie daje moc”. Starsze dzieci
wzięły udział w wyjściu do szkoły Podstawowej w Czernikowie,
której uczniowie przedstawili
w różnych formach artystycznych tematykę ochrony środowiska. Czeka nas jeszcze wizyta
w pobliskiej drogerii na lekcję
dydaktyczną „Zdrowy uśmiech”.
Kadra pedagogiczna przeprowadziła obserwację i diagnozę, także w zakresie gotowości

szkolnej sześciolatków.
16 czerwca odbył się piknik
rodzinny. Byliśmy też w auli muzycznej na przedstawieniu „Królewna Śnieżka i krasnoludki”.
Już wkrótce wakacje – pożegnamy przedszkole z łezką w oku.
A potem przyjdzie wrzesień,
a wraz z nim nowe dzieci, nowe
przedszkolanki i nowa placówka, w budynku Zespołu Szkół.
To będzie zupełnie nowa podróż
i kolejne wyzwania. Kochanym
dzieciom i rodzicom życzymy
udanego wypoczynku i wielu
wakacyjnych przygód.
MM

Jadwiga Padlewska ponownie w Zarządzie
LGD Gmin Dobrzyńskich „Region Południe”

S

połeczeństwo często nie jest
świadome istoty funkcjonowania Lokalnych Grup Działania, a te czynią wiele dobrego
zarówno dla samorządów, jak
i przedsiębiorców oraz wszystkich
mieszkańców danego obszaru.
6 czerwca w Pałacyku Gozdawa
w Łochocinie odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Gmin
Dobrzyńskich „Region Południe”.
Na zebraniu zatwierdzono
sprawozdania oraz udzielono absolutorium Zarządowi. Wybrano
także nowe władze stowarzyszenia. Członkiem zarządu ponownie
wybrana została Przewodnicząca
Rady Gminy Czernikowo Jadwiga
Padlewska.
PP
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Wiosenne wiadomości ze Szkoły
Podstawowej im. Tony Halika w Osówce

W

iosenne
miesiące
w Szkole Podstawowej
im. T. Halika w Osówce obfitowały w wiele ciekawych
wydarzeń. 12 marca uczniowie
kl. IV b wzięli udział w uroczystym otwarciu wystawy „Lotnictwo - niecodzienne spojrzenie”
w Szkole Podstawowej im. K.K.
Baczyńskiego w Czernikowie. 17
marca w XII Regionalnym Konkursie Recytatorskim Twórców
Ziemi Dobrzyńskiej „Dobrze
Ziemio” Jakub Kutnik otrzymał
wyróżnienie oraz nagrodę dyrektora Szkoły Podstawowej im.
K.K. Baczyńskiego w Czernikowie.
21 marca uczniowie wraz
z wychowawcami przemaszerowali ulicami Osówki, aby wziąć
udział w obrzędzie witania wiosny. Nieśli słomianą marzannę, aby zgodnie ze zwyczajem
wrzucić ją do pobliskiego stawu
i zmusić zimę do odejścia. Po
powrocie do szkoły leśnicy nagrodzili uczniów, którzy wzięli
udział w zbiórce pokarmu dla
zwierząt leśnych. Dyplomy oraz
nagrody książkowe otrzymali: J.
Montowski, A. Ałtyn, A. Chlebowska, O. Cichoszewska, A.
Fehlau, O. Michalska, M. Wierzbicki, D. Urbańczyk, D. Gąsiorowski.
27 marca w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim
„Przywitaj Wiosnę Poezją”, który
odbył się w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czernikowie wyróżnienia zdobyli W. Dobrzyńska, K. Mirowski i J. Urbańska.
16 kwietnia w Lipnie dzieci

z klas 0-III miały okazję obejrzeć
spektakl „Karolcia”, wystawiony
przez aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa. Trzy dni
później Michał Laskowski zdobył wyróżnienie w Międzyszkol-

nym Konkursie Ortograficznym
klas III, który odbył się w Szkole
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Działyniu.
27 kwietnia uczniowie L.
Biernat, W. Dobrzyńska, L. Ja-

rzec, B. Kutnik, M. Piątkowska
i B. Purcelewski wzięli udział
w
warsztatach
teatralnych
„Przygoda z teatrem”, zorganizowanych przez SP Czernikowo
i Czernikowskie Stowarzyszenie
Czyż-Nie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Toruniu.
9 maja odbył się rajd rowerowy wokół jeziora Zacisze. Udział
w nim wzięły dziewczęta z kl.
I-III, uczęszczające na zajęcia
SKS. 1 czerwca uczniowie z klas
IV-VII wybrali się na rajd rowerowy do Nowogródka, aby wziąć
udział w zajęciach sportowych.
W dniach 8-11 czerwca
odbyła się wycieczka, której
uczestnicy odwiedzili Gniezno,
Biskupin, Gąsawę, Wenecję,
Kruszwicę, a także przepłynęli
statkiem przez jezioro Gopło.
Strudzeni pieszymi wyprawami
szlakiem turystycznym, udawali
się na nocleg do Ośrodka Przystań Wenecka, zlokalizowanego
w samym sercu Pałuk.
Uczniowie z klas I-III uczestniczyli w projekcie „Zaprogramuj przyszłość”. Nauczyciele,
którzy zostali przygotowani do
włączenia nauki programowania w codzienne zajęcia, uczyli
dzieci wykorzystywania nowych
technologii w świadomy i twórczy sposób, a także rozwijali
umiejętność pracy zespołowej,
rozwiązywania problemów oraz
myślenie analityczne.
ŻW

wspomnieć o dużej roli i zaangażowaniu w te przedsięwzięcia
Wójta Gminy Czernikowo Zdzisława Gawrońskiego, który pomaga finansowo i organizacyjnie w rozwoju i promocji życia

szachowego. 15 września 2018
r. odbędzie się V Czernikowski
Festiwal Szachowy, poświęcony
setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
AS

Czernikowskie szachy

B

ardzo dużo się działo w szachowym roku szkolnym
w Czernikowie. Zorganizowaliśmy trzy duże imprezy
szachowe na skalę województwa
pod nazwą Czernikowski Festiwal Szachowy, na każdej z nich
goszcząc około 100 zawodników
z różnych stron kraju. W turnieju brali udział nasi zawodnicy
z przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, po graczy z kategoriami międzynarodowymi.
Na konferencjach szachowych gościła u nas wicemistrzyni świata juniorek, która
prowadziła warsztaty dla gimnazjalistów oraz dla najmłodszych zawodników. Byliśmy
organizatorami
powiatowych

mistrzostw dzieci i młodzieży,
na których nasze drużyny z gimnazjum i szkoły podstawowej
triumfowały. Obie awansowały
do rozgrywek wojewódzkich,
zajmując w nich wysokie miejsca. Drużyna Gimnazjum zagrała w Ogólnopolskich Igrzyskach
Młodzieży w Pokrzywnej (woj.
opolskie). Nasi zawodnicy brali
udział w turniejach w Gdańsku,
Toruniu, Bydgoszczy. Staliśmy
się najbardziej rozpoznawaną
drużyną w regionie.
Opiekunem i trenerem szachistów jest Andrejus Sivickis.
Jeszcze dwa lata temu w gminie Czernikowo były trzy osoby
z kategoriami szachowymi - dziś
liczba wzrosła do 24 osób. Warto
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Wiosennie w Mazowszu

D

nia 17 marca w Urzędzie
Gminy w Czernikowie
odbył się Turniej Wiedzy
Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Uczniów reprezentujących szkołę w Mazowszu
przygotował Ryszard Osiński.
I miejsce zajął Paweł Błaszkiewicz, II - Julia Tarnowska i Patryk Tejza, III - Julia Faryńska.
23 marca Paweł Błaszkiewicz
w etapie powiatowym zajął miejsce czwarte, a był jednym z najmłodszych uczestników.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernikowie odbył
się II Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski „Przywitaj wiosnę
poezją”. Mazowieckie uczennice były bezkonkurencyjne.
Najlepsza była Julia Matyjasik,
a kolejne miejsca zajęły Natalia
Urbańska i Natalia Luberacka. W Regionalnym Konkursie
Recytatorskim Poezji K. K. Baczyńskiego "Znów wędrujemy
ciepłym krajem" Julia Sulecka
i Natalia Luberacka zdobyły nagrody Jury i dyrektora SP
w Czernikowie. Dominika Dąbrowska, Kornelia Szwajkowska
i Amelia Urbańska wzięły udział
w XV Gminnym Konkursie Literackim im. K. K. Baczyńskiego
"Rzeczy Niepokój", otrzymując
nagrody. 12 kwietnia D. Dąbrowska, J. Matyjasik, K. Szwajkowska i N. Urbańska z Ewą
Sulecką-Jaskólską wybrały się
w „Poetycką Podróż po Polsce
i z Polakami w Stulecie Odzyskania Niepodległości” do Zespołu
Szkół w Gronowie na VII Powiatowy Konkurs Recytatorski.
28 kwietnia Kacper Faryński,
Kacper Rojek, Cezary Andrzejewski, Konrad Tecmer, Patryk
Zieliński oraz Michał Urbański
wraz z opiekunem Tomaszem
Pałaszyńskim
uczestniczyli
w rajdzie rowerowym po gminie
Czernikowo. Chłopcom należą
się ogromne brawa za dzielną

postawę i pokonanie 50 kilometrowej trasy.
27 kwietnia odbyła się uroczystość poświęcona Ofiarom
Mordu Katyńskiego. W ramach
społecznego programu patriotyczno-edukacyjnego
"Katyń
- ocalić od zapomnienia" otrzymaliśmy certyfikat pozwalający
na posadzenie szóstego Dębu
Pamięci dla uhonorowania pamięci majora Longina Bobrowicza. Gościliśmy Wójta Gminy
Czernikowo i Członków Stowarzyszenia Rodzina Katyńska
w Toruniu. Drzewko posadziła
córka Longina Kiejstuta Bobrowicza, prof. Alicja Strzelczyk
- Brąszkiewicz i wójt Zdzisław
Gawroński. Podczas spotkania
wysłuchaliśmy pięknych piosenek i wiersza Przemysława Pujera.
16 maja w naszej szkole zorganizowany został Poranek
Językowy.
Pomysłodawcami
i wykonawcami byli uczniowie z kółka języka angielskiego
i Robert Szwajkowski. Tematem
porannego spotkania był Nowy
Orlean. Tomasz Kreft, przedsiębiorca z Torunia i właściciel
Restauracji Luizjana w Toruniu
i Bydgoszczy, opowiadał o swo-

im kilkuletnim pobycie w tym
mieście. Uczniowie zainteresowani byli zwłaszcza opowieściami o Huraganie Katrina, który
w 2005 roku zniszczył ów miasto. Przyjemnie było posłuchać
także muzyki jazzowej Louisa
Armstronga oraz gry na saksofonie jednej z dziewcząt.
W czwartek 17 maja reprezentacja szkoły uczestniczyła
w Warsztatach Językowych "Visit Australia Today" w Obrowie.
Celem było sprawdzenie swojej
wiedzy o Australii przez różnego rodzaju zadania. Głównym
punktem warsztatów był wykład
dr Zdzisława Preisnera, znanego
geografa i podróżnika.
15 maja wzięliśmy udział
w XVIII edycji Gminnego
Konkursu „Moja Mała Ojczyzna” w Czernikowie. Składał
się on z dwóch części: wiedzy
o przyrodzie gminy oraz wiedzy historycznej o setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Naszą szkołę
reprezentowały D. Dąbrowska,
A. Sulecka, K. Szwajkowska
i J. Sulecka. Triumfowała Julia,
Dominika była druga, Kornelia
Szwajkowska - trzecia, a Alicja
zdobyła wyróżnienie. W Gmin-

nym Konkursie Matematycznym
w Steklinie Adam Grabowski zajął I miejsce, Dominika Dąbrowska - miejsce III.
Najpierw życzenia, a potem
sportowe zabawy ruchowe dla
wszystkich, którzy 1 czerwca
przyszli do szkoły świętować
Dzień Dziecka. Tomasz Pałaszyński przygotował wiele ciekawych konkurencji sprawnościowych. Rodzice zadbali o posiłek.
Agnieszka Jaworska i Wioletta
Zielińska oraz Jacek Dąbrowski
obsługiwali grilla. W tym czasie uczniowie z klas I, III i dzieci z oddziału przedszkolnego
eksperymentowały w Młynie
Wiedzy w Toruniu. Wycieczka
stanowiła element projektu „Mistrzowie kodowania”.
5 czerwca uczniowie zwiedzali Warszawę. Podziwiali panoramę miasta z XXX piętra Pałacu Kultury i Nauki, odwiedzili
Stare Miasto i Zamek Królewski.
Grupa odwiedziła Grób Nieznanego Żołnierza, odbyła się także
przejażdżka metrem i spacer po
Parku Łazienkowskim.
8 czerwca obchodziliśmy
Święto Książki. We współpracy z Biblioteką Publiczną
w Mazowszu odbył się „Wieczór
w bibliotece”. Donata Luberacka
przeprowadziła krótką pogadankę na temat zasobów biblioteki
oraz warunków wypożyczania
książek przez Internet. Na placu
przed WDK urządziliśmy piknik
czytelniczy. 11 czerwca - także
w WDK - odbyło się spotkanie
z Panem Dzielnicowym pod hasłem "Bezpiecznie w wakacje".
Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo nad wodą, na drodze,
w cyberprzestrzeni, ochronę
przed alkoholem i narkotykami,
odpowiedzialność za zakłócanie
porządku publicznego. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał
opaskę odblaskową.
MC
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D

Językowe konkursy i zmagania

nia 30 maja 2018 r.
w Szkole Podstawowej
w Mazowszu odbył się
Międzygminny Konkurs Języka
Angielskiego „2018 Mazowsze
English Language Competition”.
W konkursie udział wzięły reprezentacje szkół z Czernikowa,
Makowisk, Steklina, Mazowsza
oraz Obrowa i Osieka nad Wisłą. Uczestnicy zmagali się ze
słuchaniem, czytaniem, testem
gramatycznym, testem wiedzy
kulturowej oraz z mówieniem.
Konkurs wygrała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Obrowa (381 punktów). Na drugim
miejscu uplasowała się Szkoła
Podstawowa im. H. Sucharskiego w Osieku nad Wisłą (358 p.).
Na podium znalazł się także gospodarz z Mazowsza (356 p.). Na
dalszych miejscach uplasowały
się: Szkoła Podstawowa im. K.
K. Baczyńskiego z Czernikowa
(350 p.), Szkoła Podstawowa
z Makowisk (246 p.) oraz Szkoła
Podstawowa im. H. Sienkiewicza
ze Steklina (241 p.). W klasyfikacji gminnej wygrało Mazowsze,
więc przyszłoroczna edycja odbędzie się także w Mazowszu.

Podziękowania dla sponsorów
i darczyńców: Ambasady USA
w Warszawie, Urzędu Gminy

Czernikowo, Czernikowskiego
Stowarzyszenia Czyż-Nie, USM
Czernikowo, Rady Rodziców

Przyrodnicze potyczki w Osówce

przy SP Mazowsze oraz Sklepu
ABC z Mazowsza.
9 czerwca w SP Czernikowo
odbył się finał językowego konkursu „The Champions” pod
patronatem Kuratora Oświaty z Bydgoszczy. W grupie finałowej znalazło się pięcioro
uczniów wyłonionych spośród
38 osób biorących udział w międzyszkolnym etapie. W grupie
finałowej znalazł się także Jan
Andrzejewski, uczeń z Mazowsza. W finale ustnym finaliści
musieli powiedzieć kilka zdań
o sobie, przeczytać tekst i opowiedzieć, co widzą na obrazku.
Jury konkursowe zadawało także
dodatkowe pytania. Jan Andrzejewski okazał się najlepszy i zajął
pierwsze miejsce. W trzyletniej
historii konkursu uczniowie
z Mazowsza stawali na najwyższym podium konkursu dwukrotnie, w pierwszej i trzeciej
edycji konkursu. Opiekunem Jasia był Robert Szwajkowski.
RS

D

nia 4 czerwca 2018 r.
w Szkole Podstawowej im.
T. Halika w Osówce już po
raz trzynasty uczniowie wszystkich szkół podstawowych z gminy Czernikowo stanęli w szranki
w gminnym konkursie "Przyrodnik". Oprócz tradycyjnego rozpoznawania gatunków drzew i krzewów, uczestnicy musieli wykazać
się znajomością owadów występujących w naszym otoczeniu.
Dzięki wsparciu Urzędu Gminy
Czernikowo, Starostwa Powiatowego w Toruniu, Nadleśnictwa
Dobrzejewice i Koła Łowieckiego
nr 136 "Głuszec" nikt z uczestników nie odszedł z pustymi rękami. Wszystkim uczestnikom
i ich opiekunom oraz instytucjom
wspierającym nasz konkurs serdecznie dziękujemy. Liczymy na
kolejne spotkanie w przyszłym
roku.
APF

Konkurs „Skarby Powiatu Toruńskiego” rozstrzygnięty

D

nia 15 maja odbył się drugi gminny etap konkursu
powiatowego "Skarby Powiatu Toruńskiego", do którego
zakwalifikowały się dwie drużyny uczniów ze szkół z terenu
Gminy Czernikowo — SP w Makowiskach oraz Czernikowie.
Konkurs miał charakter druży-

nowy - trzyosobowe reprezentacje szkół rywalizowały między
sobą. Tym razem liczyła się nie
tylko wiedza, ale także umiejętność komunikacji i współpracy.
Komisja
Konkursowa
(w składzie: Aleksandra Klimecka - przewodnicząca; Agnieszka
Wilczak; Natalia Klugiewicz;

Przemysław Pujer) na podstawie wypełnionych testów wytypowała zwycięzcę, którym
okazała się Szkoła Podstawowa
w Czernikowie. Kinga Iwaniuk,
Bartosz Łuszczak i Kornelia Mazur będą reprezentować naszą
gminę na szczeblu powiatowym.
Uznanie należy się też drużynie

z Makowisk - Zuzannie Fornalik,
Aleksandrze Marciniak i Nikoli Wiśniewskiej, które osiągnęły
wynik z zaledwie piętnastoprocentową różnicą względem drużyny zwycięskiej. Oba zespoły
wykazały się ogromną charyzmą
oraz zaangażowaniem.
AW
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Wiosenne wydarzenia
ze SP w Makowiskach

iosna w Makowiskach
obfitowała w wiele
wydarzeń. W marcu
w Czernikowie odbył się XII
Regionalny Konkurs Recytatorski pt. „Dobrze Ziemio”. Szkołę
reprezentowali Julia Kujawska,
Dominika Śmigielska i Igor
Strychalski. Dominika otrzymała wyróżnienie od Jury z KPCEN
z Torunia oraz nagrodę Dyrektora SP im. K.K. Baczyńskiego
w Czernikowie. W bibliotece
w Czernikowie odbyła się II edycja Międzyszkolnego Konkursu
Recytatorskiego pt. „Przywitaj Wiosnę Poezją”. Tym razem
uczestnicy zmierzyli się z utworami Wisławy Szymborskiej
oraz Czesława Miłosza. Naszą
szkołę reprezentowały Zuzanna
Fornalik, Aleksandra Marciniak
oraz Nikola Wiśniewska, które
za swoją interpretację utworu
otrzymały wyróżnienie.
Uczniowie szkoły wzięli również udział w III edycji konkursu
„Żołnierze Wyklęci – Pokolenie
Polski Niepodległej”. W konkursie historycznym wyróżnienie otrzymał A. Drzażdżewski,
w konkursie plastycznym - D.
Śmigielska.
W kwietniu uczniowie z klas
młodszych pojechali do Lipna,
aby obejrzeć spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa. Przedstawienie zostało zrealizowane na
podstawie książki Marii Krüger
pt. „Karolcia”. W maju klasy
V-VII pojechały na wycieczkę
do Gostynińsko-Włocławskiego
Parku Krajobrazowego w Kowalu na warsztaty ekologiczne.
Projektowanie, programowanie i robotyka to ciekawa forma
nauki przez zabawę. Uczniowie
z klas I-III uczestniczyli w zajęciach organizowanych w Bricks
4 Kidz w Toruniu. Dzieci z wypiekami na twarzy tworzyły różnorodne projekty z klocków
LEGO®. Wyjazd zorganizowany
został w ramach realizacji projektu „Zaprogramuj Przyszłość”.
W kwietniu w Urzędzie Gminy w Czernikowie rozstrzygnięty został konkurs plastyczny
„Walka ze smogiem - życia i środowiska wrogiem". Aleksandra
Marciniak i Agata Arent zajęły II
i III miejsce.
W połowie maja gościliśmy
przedstawicieli Bractwa Historycznego KERIN, którzy w bardzo przystępny sposób zaprezentowali uczniom żywą lekcję

historii pt. „Droga do Niepodległości”.
Pierwszego czerwca wszystkie dzieci obchodziły swoje
święto. Chętni próbowali swoich sił w wybranych konkurencjach sportowych, uczestniczyli
w zajęciach z pierwszej pomocy,
prezentowali swoje talenty oraz
wykonywali plakaty, których
tematyka dotyczyła profilaktyki uzależnień. W organizację
Dnia Dziecka aktywnie włączy-

ła się Ochotnicza Straż Pożarna
z Makowisk oraz Rada Rodziców. Atrakcyjne nagrody i upominki ufundowane zostały przez
radnych Kiełpin i Makowisk –
Marię Ostrowską oraz Krzysztofa Plewę. Serdecznie dziękujemy
w imieniu wszystkich dzieci.
W
czerwcowy
poranek
uczniowie z klas I-IV wybrali się
na wycieczkę do stolicy. Zwiedzanie Warszawy rozpoczęli
od spaceru po Starym Mieście,

następnie udali się do Pałacu
Kultury i Nauki. Atrakcją wyjazdu było zwiedzanie stadionu. Duże wrażenie wywarła na
dzieciach także przejażdżka metrem. W programie wycieczki
nie mogło zabraknąć Łazienek
Królewskich, które nazywane
są „najszczęśliwszym miejscem
w Warszawie".
HG
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Co słychać w SP im. K. K.
Baczyńskiego w Czernikowie?

czernikowskiej szkole
podstawowej jak zawsze dzieje się mnóstwo. Razem z harcerzami z 8.
DH i 23. DH uczestniczyliśmy
w zlocie w Steklinie-Niedźwiedziu, byliśmy na kolejnych
zbiórkach, m.in. „prawo-lewo”,
„ogrody” i „gdzie oczy poniosą”.
Odbył się rajd rowerowy do Nowogródka z PTTK.
Cyklicznie uczestniczyliśmy
w pokazach muzycznych Orkiestry Symfonicznej i w występach
Szkoły Muzycznej. Odbył się bal
„Moi przyjaciele zwierzęta” z pokazem tresury psa myśliwskiego.
Na Dzień Rodziny rodzice przygotowali szereg ciekawych atrakcji. Zorganizowano u nas konkursy recytatorskie dla uczniów
szkół województwa „Dobrze
Ziemio” i „Znów wędrujemy
ciepłym krajem”. Przyjęliśmy na
wieczór i nocleg uczniów z polskiej szkoły w Rydze. Rozpoczęliśmy projekt edukacyjny z okazji Niepodległości „10 na 100”.
Mieliśmy alarm próbny, spotkanie z wojskowymi, strażakami,
husarią (bractwo KERIN). Realizujemy w ramach innowacji pedagogicznych dodatkowe zajęcia
z języka angielskiego i specjalny
program z wychowania fizycznego.
Paweł Prochera i Natalia Nocna zostali stypendystami projektu Prymus Pomorza i Kujaw za
wybitne osiągnięcia edukacyjne.
Paweł został też laureatem konkursu przedmiotowego z przyrody, powiatowego o samorządzie
oraz konkursu kuratoryjnego
z historii. Nasze dwie drużyny
Odyseuszy dostały się do finału
ogólnopolskiego Odysei Umysłu w Gdańsku. Zrealizowano
warsztaty teatralne z funduszu
powiatowego. Do finału regionalnego konkursu o Ziemi
Dobrzyńskiej przeszli Kinga
Iwaniuk, Bartłomiej Łuszczak
i Malwina Wiśniewska. Drużyna (B. Łuszczak, K. Iwaniuk i K.
Mazur) zajęła 3 miejsce w konkursie o zabytkach i historii powiatu toruńskiego. Kornelia Mazur i Kinga Iwaniuk prezentacją
na 500-lecie reformacji wywalczyły I miejsce na regionalnym
konkursie multimedialnym, II
m. za prezentację na 100-lecie
niepodległości otrzymał Mikołaj
Bułakowski.
W konkursie gminnym o żołnierzach wyklętych nagrodzeni
zostali B. Łuszczak i K. Mazur.

21 marca zamknęliśmy projekt
czytelniczy i historyczny Potyczki Mitologiczne. Ada Kozłowska
zajęła III miejsce w XII Wojewódzkim Konkursie Literackim
„Cudze chwalicie, swego nie
znacie” oraz III miejsce w II Turnieju na Zamku „Potyczki wierszowane” (Golub Dobrzyń).
Konkursy i Festiwale Muzyczne -2017/2018 – osiągnięcia: XIV
Wojewódzki Festiwal Piosenki
Patriotycznej "Tobie Polsko" - III
m.: Amelia Rumińska; Przegląd
Kolęd i Pastorałek "Hej kolęda,
kolęda" – wyróżnienia: Maja
Rybska i Amelia Auguścińska;
XX Festiwal Kolęd, Pastorałek
i Piosenek Świątecznych - II m.
i awans do Kuj.–Pom. Festiwalu w Żninie: Amelia Rumińska;
I m.: Karolina Maćkiewicz, II m.:
Amelia Auguścińska; IX Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych - II
m.: A. Rumińska, I m.: K. Maćkiewicz i III m.: A. Auguścińska;
XVII Powiatowy Festiwal Piosenki "Śpiewajmy Razem" – wyróżnienie: Zespół Arioso, I m.:
A. Auguścińska i wyróżnienia:
E. Maćkiewicz i K. Maćkiewicz;
XXVI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Toruń - I m.: K. Maćkiewicz, II m.: A. Auguścińska;
Konkurs Chórów "Śpiewająca
Polska" Regionu Bydgoskiego Brązowe Pasmo: Chór Szkolny
Pikolo; X Wojewódzki Przegląd
Poezji dla Dzieci - II m.: M. Rybska, III m. K.Maćkiewicz; XXIV
Wojewódzki Festiwal Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej - I m.
A. Rumińska i A. Auguścińska,
wyróżnienie E. Maćkiewicz; 24.

Finał Kujawsko - Pomorskiego Festiwalu Piosenki "Awans"
- nagroda dla A. Rumińskiej;
II Konkurs Piosenki Dziecięcej
"Trzy-cztery Śpiewajmy" - wyróżnienie A. Auguścińska; III
Edycja Konkursu "Czas na talent" - I m. A. Rumińska
Aleksandra Pracowity zdobyła II miejsce w XVII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
im. F. Chopina w Szafarni oraz
III miejsce w wojewódzkim konkursie krasomówczym w Ciechocinie (I miejsce zdobyła Julia
Szostak). Julia wygrała casting
w powiecie na rolę do filmu.
W Mistrzostwach Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Biegach Przełajowych
drużynowo wywalczyliśmy XIV
miejsce (indywidualnie piąty
był Kacper Mrugalski). Jesteśmy
Mistrzami Powiatu w szachy (po
raz czwarty z rzędu), w województwie zajęliśmy dwunaste
miejsce (Kornelia Sivickis, Weronika Wiśniewska, Julia Murszewska, Wojciech Cichoszewski, Franciszek Lewandowski).
Sukcesy w szachach zanotowali
też Bartosz Łuszczak, Mateusz
Jaranowski, Janusz Szyplik. Kornelia Sivickis to mistrz powiatu,
wicemistrzyni półfinałów Polski,
brązowa medalistka mistrzostwa
województwa,. Bartek Łuszczak
to wicemistrz powiatu, Wojtek
Cichoszewski w powiecie wywalczył brąz.
W biegu mikołajkowym
w Skępem IV miejsce zajął Damian Kosztowny. Szkoła była
współorganizatorem rajdu pieszego i rowerowego Złoto dla

Zuchwałych. W rajdzie na 25 km
nasi harcerze (M. Bułakowski, L.
Stepinski, W. Makólski) zdobyli
II i III miejsce. W biegu Koziołka uczniowie wybiegali w Skępem cztery czołowe miejsca.
Rozpoczęliśmy intensywne
działania w programie „Myśliwi
dzieciom, dzieci zwierzętom”,
zaczynamy poznawać wnikliwie obszar Natury 2000. Rada
pedagogiczna szkoliła się z Pozytywnego Myślenia, z technik
uczenia się, kompetencji kluczowych, działania pracy domowej,
neurodydaktyki. Przystępujemy
do programu wsparcia nauczycieli przez zewnętrznego obserwatora. Weszliśmy do programu
„Cyfrowobezpieczni”. Jesteśmy
w ramach Klubu CEO SUS w Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Jesteśmy Szkołą Liderów
Edukacji Globalnej. Realizujemy
nadal zadania zrównoważonego
rozwoju.
Byliśmy gospodarzami konkursu Skarby Powiatu Toruńskiego. W ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiliśmy 970 pięknych
nowych książek do biblioteki.
Odbyło się wiele kolejnych wydarzeń promujących czytelnictwo. Działa Dyskusyjny Klub
Książki.
9 maja barwnym apelem podsumowaliśmy tegoroczną pracę w ogólnopolskim projekcie
edukacji globalnej. Zaproszenie
na imprezę przyjęły nasze koordynatorki z KPCEN w Toruniu
oraz grupa starszaków z Przedszkola Publicznego w Czernikowie i reprezentacja z SP
w Świętosławiu. Teatr zdobył
pierwszą nagrodę w woj. konkursie interpretacji teatralnych
„Antonówka” w Tucholi. Indywidualnie Szostak i Kociński
otrzymali nagrody. 7 czerwca
nasi artyści wystąpili na III Konkursie „Czas na Talent” w Grudziądzu-Węgrowie. Nasza grupa
zajęła trzecie miejsce, za które
otrzymała statuetkę Brązowego Budzika. Jury, składające się
z czynnych zawodowo aktorek,
doceniło również kreację aktorską Julii Szostak - otrzymała ona
dyplom i nagrodę. Pochwały zebrał również Kuba Kociński.
DC
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Comets Mazowsze z brązowym
medalem w Mistrzostwach Polski
Juniorek Młodszych w softballu

W

dniach 1-3 czerwca
na obiektach Europejskiego Centrum Szkoleniowego Małej Ligi Baseballowej w Kutnie rozegrane zostały
Mistrzostwa Polski w kategorii
juniorek
młodszych/kadetek
(dziewczęta w wieku 12-14 lat).
Drużyna dziewcząt Comets

Mazowsze zdobyła III miejsce
i medale w kolorze brązowym.
Przeciwnikami naszych dziewcząt były drużyny z Żor, Kutna,
Jastrzębia Zdroju i Żychlina.
W turnieju pokonaliśmy na
przewagę drużynę Volley Team
Żychlin 15:10 oraz Jastrząb Jastrzębie Zdrój 27:7. Ulegliśmy

natomiast BUKS Gepardy Żory
1:16 oraz MKS Stal Bis Kutno
9:15. Warto wspomnieć, że mistrzostwa poprzedzone były rozgrywkami weekendowymi.
Do Mistrzostw przygotowywaliśmy się od jesieni organizując treningi, mecze lokalne i wyjazdowe sparingi. Dziewczęta

trenowały dwa razy w tygodniu
po dwie godziny. W ubiegłym
roku w kategorii młodszej zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce.
W tym roku gra w kadetkach
wiązała się z rywalizacją ze starszymi dziewczętami, lecz i tym
razem przysłowiowe pudło udało się osiągnąć.
Były to drugie Mistrzostwa
Polski w młodzieżowym softballu, w których wzięliśmy udział.
Historia, którą zaczęliśmy pisać
w ubiegłym roku, nabiera kolorów. Brakuje nam jeszcze ośmiu
dziewcząt, by mieć dwie drużyny dziewczęce i by móc ogrywać
się na miejscu, nie wyjeżdżając.
Dlatego też zapraszamy do trenowania wszystkie chętne do gry
dziewczęta urodzone w latach
2003-2006. Można nas znaleźć
na facebooku (Comets Mazowsze Baseball Softball).
Skład brązowych medalistek
Comets Mazowsze: Baranowska
Julia, Buczkowska Agata, Faryńska Julia, Grabowska Dagmara,
Jankowska Klaudia, Matyjasik
Julia, Michałkiewicz Milena, Stawicka Lidia, Szwajkowska Kornelia, Wierzchowska Wiktoria,
Woźniak Martyna, Wróblewska
Magdalena, Szwajkowski Robert
(trener).
RS

klas szkół podstawowych otrzymała uczennica Gimnazjum im.
Mikołaja Kopernika w Czerni-

kowie Inez Sara Biernat. Miejsce
drugie należy do Bartosza Łuszczaka, a trzecie zajęła Magdalena
Lesińska – oboje to uczniowie
Szkoły Podstawowej im. K.K.
Baczyńskiego w Czernikowie.
Oprócz
wspomnianych
uczniów, zakwalifikowanych do
kolejnego etapu konkursu, wyróżnione zostały również prace: Nikoli Wiśniewskiej, reprezentantki Szkoły Podstawowej
w Makowiskach, oraz Agaty Wytrykowskiej i Sandry Grąbczewskiej, uczennic Zespołu Szkół im.
M. Kopernika w Czernikowie.
Zwycięzcom nagrody i dyplomy
wręczył Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński.
SC, WW

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
„Walka ze smogiem...”

D

nia 30 kwietnia rozstrzygnięto II etap konkursu
plastycznego
"Obrona
Cywilna Wokół Nas" pod hasłem "Walka ze smogiem – życia
i środowiska wrogiem". Komisja
konkursowa w składzie: Anna
Baranowska, Wiesław Wernerowicz i Szymon Czakon wytypowała najlepsze prace w dwóch
kategoriach wiekowych oraz
przyznała wyróżnienia.
Wśród uczniów klas 4-6 szkół
podstawowych najlepsza okazała
się praca Jakuba Grzywińskiego
- ucznia Szkoły Podstawowej im.
K.K. Baczyńskiego. Na miejscu
II i III uplasowały się kolejno
uczennice Szkoły Podstawowej
w Makowiskach: Aleksandra

Marciniak i Agata Arent.
Pierwsze miejsce w grupie
uczniów gimnazjum i siódmych

19 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

VIII Mistrzostwa Gminy Czernikowo w Makao
Tradycyjnym – mamy nowego mistrza
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwisko i imię
PUJER Przemysław
SZALKOWSKI Adrian
AFFELT Dawid
STAŃCZYK Radosław
MARCINIEC Łukasz
CHYLICKA Danuta
LORENC Jarosław
DOBRZYŃSKI Rikardo
POŻOGA Marcin
WIŚNIEWSKI Łukasz
ZIÓŁKOWSKI Zbigniew
JARANOWSKI Miłosz
BANACH Tomasz
DOBRZEŃSKI Dawid
ORCZYKOWSKI Sebastian

16.

LUBOWICZ Konrad

J

uż po raz piętnasty amatorzy
gminnych rozgrywek karcianych przystąpili do wyłonienia lokalnego czempiona
w makao tradycyjnym, po raz
ósmy dokonując tego w wariancie „pełnego stołu”.
W pierwszej z rund elimi-

8best
213
207
182
167
158
156
142
129
126
125
113
112
92
89
80
77

nacyjnych awans do finału wywalczył najbardziej utytułowany z czernikowskich karciarzy
Przemysław Pujer. Walkę o drugie premiowane przepustką do
finału miejsce w ostatniej partii
wygrał Sebastian Paradowski,
który także poznał już smak

mistrzowskiego tytułu. Druga
grupa kwalifikacji to spokojny awans kolejnego z byłych
czempionów, Jarosława Lorenc,
który wyprzedził debiutanta na
gminnej scenie makao, Łukasza
Wiśniewskiego. W rundzie finałowej Wiśniewski spokojnie
torował sobie drogę do złota,
w ostatecznym rozrachunku wyprzedzając Pujera i Lorenca.
W bardzo poważną fazę
wkroczył także ósmy sezon Ligi
Pokera Sportowego. Tam, po
siedmiu kolejkach, klasę samą

w sobie stanowią (kolejny już
rok) Przemysław Pujer i Adrian
Szalkowski. Pięciokrotny zwycięzca rozgrywek wyprzedza
triumfatora sprzed dwóch lat
o sześć punktów, podczas gdy
resztę stawki dzieli od wspomnianej dwójki przepaść.
Podziękowania za ufundowanie trofeów sportowych należą
się Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
PP

Złoty Karaś rozpoczął sezon

C

zernikowscy wędkarze zawodami juniorskimi zorganizowanyDwa dni później o „grubą rybę” walczyli seniorzy. Tu zdecydowami 1 maja zainaugurowali nowy cykl spławikowo-spinningo- nym triumfatorem pierwszych zawodów został Jarosław Kańczewski.
wo-gruntowej rywalizacji. Tego dnia najlepiej z wędką radził Na pozostałych miejscach „na pudle” uplasowali się Marcin Kozłowsobie Michał Lewandowski, który w klasyfikacji punktowej wyprze- ski oraz Wiktor Bielski.
dził Kacpra Wędta i Kacpra Falgowskiego.
PP
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