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Z ogromnym żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

śp. Mirosława Gana

Uroczyste wręczenie promes
w ramach programu „Senior+”

Ś

wieloletniego członka struktur Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
oraz sołtysa sołectwa Jackowo w latach 2003-2019,
człowieka głęboko i szczerze zaangażowanego w sprawy lokalnej
społeczności.
Łączymy się w smutku i bólu z Rodziną zmarłego,
składając kondolencje oraz wyrazy współczucia.
Wójt Gminy Czernikowo

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Krasicki

Rafał Rutkowski

oraz radni, sołtysi
i pracownicy samorządowi

rodowisko seniorskie jest liczną, choć często niedocenianą
grupą społeczną. W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców
gminy Czernikowo przeżywających
jesień życia na początku stycznia
bieżącego roku złożyliśmy, w ramach resortowego konkursu ofert,
wniosek pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Czernikowie”, na który udało nam się
otrzymać dofinansowanie. Promesy, potwierdzające przyznanie
środków, wręczone zostały 5 marca w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
W uroczystości udział wziął Wójt
Gminy Czernikowo Tomasz Krasicki.
W ramach realizowanego przez
Gminę Czernikowo przedsięwzięcia przywrócona zostanie świeżość
i funkcjonalność Centrum Integracji Kulturalnej (dawne Gminne
Centrum Informacji). Pomieszczenia nowo utworzonego w przedmiotowym obiekcie Klubu Seniora
zostaną przemalowane, a wszelkie
ubytki tynkarsko-płytkarskie zostaną uzupełnione. Toalety zostaną
wyremontowane i dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Remontowy „lifting” obejmie także podjazd dla niepełnosprawnych

Zmiany w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego?

oraz instalację elektryczną.
W oknach zamontowane zostaną rolety, bowiem jedną z funkcji
Klubu będzie zapewnienie przestrzeni
telewizyjno-kinowej.
W ramach wyposażenia Klubu zakupiony zostanie m.in. telewizor,
odtwarzacz Blu-Ray, kino domowe,
krzesła relaksacyjne i stoliki kawowe, a także laptop.
Największą metamorfozę przejdzie pomieszczenie kuchenne,
gdzie w miejsca starych, zniszczonych mebli zamontowana zostanie

zabudowa stała z lodówko-zamrażarką, kuchenką mikrofalową, witryną chłodniczą, płytą indukcyjną
oraz zestawem garnków i patelni.
Czernikowski Klub „Senior+”
przyczyni się do likwidacji ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu osób po sześćdziesiątym
roku życia. Odbywać się w nim
będą zajęcia ze specjalistami m.in.
z zakresu terapii ruchowej (m.in.
na zakupionych w ramach projektu
materacach).
PP

Mniej połączeń od Arrivy

W

związku ze zgłoszeniami mieszkańców
co do potrzeby zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Czernikowo w zakresie obejmującym
dwa wybrane obszary tj. wieś
Czernikowo i część wsi Wygoda, uchwalonego Uchwałą Nr
XXIX/206/2006 Rady Gminy
Czernikowo z dnia 12 lipca 2006
roku, Wójt Gminy Czernikowo
zwraca się do właścicieli nieruchomości położonych w Czernikowie i Wygodzie o składanie
pisemnych wniosków i propozycji dotyczących zmian w dokumencie.
Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać
imię i nazwisko oraz adres właściciela, numer działki, jej położenie oraz propozycję zmiany.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Czernikowo w pokoju nr 11 (sekretariat) w terminie do 19 kwietnia 2019 roku.
Decyzja, czy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego będzie podlegał zmianom
oraz odnośnie zakresu tych
zmian zostanie podjęta po dokonaniu przeglądu złożonych
przez mieszkańców wniosków
i propozycji.
ZM

O

d 1 kwietnia 2019 roku
uszczuplony zostanie rozkład jazdy w zakresie zarówno częstotliwości, jak i obszaru
kursowania autobusów Arriva Bus
Transport Polska Sp. z o. o. W piśmie z dnia 6 marca 2019 roku dyrektor rynku regionalnego spółki
poinformował wójta gminy Czernikowo o następujących zmianach:
Kierunek Toruń -> Czernikowo,
Mazowsze, Kujawy, Działyń, Ciechocin
1. Skrócenie wszystkich kursów
relacji Toruń UMK – Czernikowo
– Toruń UMK, Toruń UMK – Kikół – Toruń UMK do dworca autobusowego w Toruniu.
2. Likwidacja kursu Toruń 8:30 –
Czernikowo 9:10.
3. Likwidacja kursu Czernikowo
9:15 – Toruń 9:55.
4. Likwidacja kursu Toruń 9:00
– Czernikowo 9:40.
5. Likwidacja kursu Czernikowo

10:15 – Toruń 10:55.
6. Likwidacja kursu Toruń 8:45 –
Mazowsze 9:35.
7. Likwidacja kursu Mazowsze
9:45 – Toruń 10:35.
8. Likwidacja kursu Toruń 12:30
– Kujawy 13:20.
9. Likwidacja kursu Kujawy
13:25 – Toruń 14:15.
10. Likwidacja kursu Działyń
16:40 – Toruń 17:40.
11. Likwidacja kursu Toruń 21.40
– Ciechocin 22:28.
12. Modyfikacja kursu Toruń
22:20 – Mazowsze 23.10 z wjazdem
do Ciechocina.
13. Likwidacja kursu Kujawy
4:20 – Toruń 5:15.
14. Likwidacja kursu Toruń 5:30
– Kujawy 6:18.
15. Likwidacja kursu Ciechocin
14.25 – Toruń 15:15.
16. Likwidacja kursu Toruń 13.30
– Ciechocin 14:20.
PP
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Szanowny mieszkańcu, nie pal śmieci!

O

d kilku już lat w okresie
jesienno–zimowym zmagamy się ze zjawiskiem
spalania śmieci, rozumianych jako
odpady komunalne oraz wszystko
to, co nie stanowi dozwolonego
paliwa w rozumieniu producentów
pieców i kotłów oraz przepisów
prawa.
Problem ten dotyczy głównie
odpadów stałych z różnego rodzaju
tworzyw. Nie mniejszym zagrożeniem jest również wypalanie resztek organicznych. Konsekwencje
takich praktyk są niewyobrażalnie

szkodliwe, poczynając od niebezpieczeństwa grożącego mieszkańcom budynków ogrzewanych w ten
ryzykowny sposób, na zdrowiu
całej społeczności lokalnej skończywszy. Wydajność energetyczna
nieposegregowanych śmieci jest
niska i może stać się przyczyną
kosztownych kłopotów lub wielkich tragedii. Podczas spalania odpadów w domowych piecach do atmosfery uwalniane są też szkodliwe
związki, jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, kadm, ołów,
rtęć i przeróżne pyły. Naraża nas to

na zwiększoną ilość zachorowań
na choroby układu oddechowego
i innych narządów wewnętrznych,
alergie i nowotwory. Chorują zwykle najsłabsi – małe dzieci, ludzie
w podeszłym wieki oraz osoby
o obniżonej odporności. Od 1 lipca
2013 r., gdy na jednostkach samorządu terytorialnego spoczął obowiązek odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdej
ilość odpadów komunalnych, spalanie odpadów bezwzględnie straciło uzasadnienie ekonomiczne.
W ostatnim czasie liczba sygna-

łów alarmujących o podejrzeniach
spalania śmieci uległa znaczącemu
zwiększeniu. W związku z powyższym apelujemy o rozwagę i zaniechanie takich praktyk. Czujemy się
w obowiązku wychodzić naprzeciw obawom mieszkańców – jedną
z form reakcji będzie zwiększenie
kontroli w lokalizacjach podejrzewanych o palenie śmieci, których
dokonywać będą uprawnione służby. Palenie śmieci grozi mandatem
do 500 zł i grzywną do 5000 złotych. Gdy dym z komina wzbudzi podejrzenia sąsiadów, mogą
oni poinformować straż gminną
lub policję. Funkcjonariusze mają
prawo wejść na prywatną posesję
w godzinach 6:00-22:00 i skontrolować, jakie materiały są używane
do palenia w piecu.
W piecu zakazuje się palenia
między innymi plastikowych butelek, pojemników i toreb, zużytych opon, odpadów z gumy
i sztucznej skóry, przedmiotów
z tworzyw sztucznych, elementów
drewnianych pokrytych lakierem,
opakowań po rozpuszczalnikach,
środkach ochrony roślin, farbach
i lakierach, papieru bielonego
związkami chloru z nadrukiem farb
kolorowych.
Dozwolone jest spalanie papieru, tektury, drewna niezanieczyszczonego, odpadów z gospodarki
leśnej, kory, korka, trocin, wiórów,
ścinki i mechanicznie wydzielonych odrzutów z makulatury.
Szanowni mieszkańcy, szanujcie
więc swoje bezpieczeństwo, pieniądze oraz zdrowie nas wszystkich
i nie palcie śmieci.
PP

Informacja
Powiatowego
Urzędu Pracy
dla Powiatu
Toruńskiego

P

owiatowy Urząd Pracy dla
Powiatu Toruńskiego informuje, że z dniem 15 kwietnia
2019 r. przestanie działać Punkt Obsługi Bezrobotnych w Czernikowie.
W związku z powyższym obsługa
bezrobotnych z gminy Czernikowo oraz sołectw z gminy Obrowo:
Zębówiec, Skrzypkowo, Obrowo,
Sąsieczno, Stajenczynki i Osiek nad
Wisłą prowadzona będzie w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu
Toruńskiego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6.
Powyższa decyzja ma związek
z przeprowadzaną reorganizacją
Powiatowego Urzędu Pracy dla
Powiatu Toruńskiego i dostosowaniem działania urzędu do aktualnej
sytuacji na rynku pracy, m.in. skuteczniejszej pomocy dla osób długotrwale bezrobotnych.
Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Steklińska „OSA” już wybudowana! Rodzina Lipińskich składa

W

podziękowania

miesiącu grudniu rodzinę Lipińskich z Pokrzywna nawiedziła tragedia
- pożar budynku mieszkalnego. Od
tamtej pory minął niespełna miesiąc, nadszedł więc czas podziękowań wszystkim dobrym ludziom,
którzy okazali się pomocni w tak
trudnych chwilach.
Dziękujemy serdecznie zastępom Państwowej i Ochotniczej
Straży Pożarnej, władzom gminy
(w szczególności wójtowi Tomaszowi Krasickiemu, Przewodniczącemu Rady Gminy Rafałowi
Rutkowskiemu oraz radnej Bogumile Lewandowskiej), pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy

U

mowę o przyznanie środków
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach pierwszej
edycji Otwartych Stref Aktywności
podpisaliśmy już w połowie ubiegłego roku, jednak wówczas nie
udało się zrealizować inwestycji.
Udało się natomiast doprowadzić
do aneksowania umowy, dzięki czemu mogliśmy skorzystać z otrzymanego wsparcia w kolejnym roku
kalendarzowym. Czas od rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy

do odbioru obiektu był rekordowo
krótki, dzięki czemu mieszkańcy
Steklina i okolic mogą cieszyć się
funkcjonalną „strefą aktywności”,
która znacząco podniosła poziom
wyposażenia terenu rekreacyjnego, zlokalizowanego obok świetlicy
wiejskiej i boiska.
Projekt zakładał m.in. montaż
sześciu urządzeń siłowni zewnętrznej, czterech ławek, dwóch stołów
do chińczyka i szachów oraz nasadzenia zieleni. Wykonawcą zadania

było przedsiębiorstwo NOBA EXIM
Bartłomieja Norkowskiego z Kawęczyna, które zrealizowało przedmiot
umowy za kwotę 39 876,60 zł. Połowa tej kwoty zostanie pokryta dofinansowaniem z ministerstwa.
Popularna „OSA” to resortowy
program wdrażany w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fiozycznej,
którego pula środków pozwala na
znaczący rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie kraju.
PP

Społecznej, Gminnemu Zakładowi
Komunalnemu. Dziękujemy sąsiadom bliższym i dalszym, kolegom,
którzy pomogli przy rozbiórce
spalonego dachu, dyrektorom i nauczycielom szkół w Czernikowie
i Osówce, wolontariuszom, Radzie
Parafialnej w Czernikowie, Kołom
Gospodyń Wiejskich z Pokrzywna
i Witowęża, całej wspaniałej rodzinie oraz wszystkim, którzy wyciągnęli do nas pomocną dłoń. Przepraszamy, jeśli kogoś pominęliśmy,
i jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Dariusz i Barbara Lipińscy
z dziećmi

Zmiana czasu pracy
w Urzędzie Gminy Czernikowo

W

odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców z dniem
4 marca 2019 roku weszło
w życie zarządzenie Wójta Gminy
Czernikowo zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Gminy Czernikowo w zakresie czasu pracy, czyli
godzin funkcjonowania Urzędu.
W myśl zmian, Urząd Gminy
Czernikowo czynny jest w następującym wymiarze:
Poniedziałek: 7:00 – 15:00

Wtorek: 7:00 – 15:00
Środa: 7:00 – 17:00
Czwartek: 7:00 – 15:00
Piątek: 7:00 – 13:00
Wyrażamy nadzieję, że przystosowanie się społeczności lokalnej
do przedmiotowej zmiany przebiega sprawnie, a nowy zakres czasu
pracy Urzędu przyczynia się do
zwiększenia jego dostępności.
PP
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W

Jak zadbać o „Czyste Powietrze”?

dniu 6 marca 2019 r. o godzinie 17:00 w auli szkoły
muzycznej w Czernikowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste
Powietrze”, zorganizowane przez
wójta Tomasza Krasickiego w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w celu
wyjścia naprzeciw oczekiwaniom
zainteresowanych tym programem
mieszkańców gminy. Prowadzącym prezentację był Kamil Skonieczny – pracownik WFOŚiGW
w Toruniu, który przedstawił zasady i procedurę programu począwszy od wypełnienia wniosku o dotację, przez podpisanie umowy aż
do końcowego rozliczenia. Z ilości
przybyłych zainteresowanych oraz
zadawanych pytań można wywnioskować, iż spotkanie było potrzebne i pomocne.
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery
przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe
oraz termomodernizacji budynków
jednorodzinnych, by efektywnie
zarządzać energią. Działania te nie
tylko pomogą chronić środowisko,

ale dodatkowo zwiększą domowy
budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.
Program skierowany jest do
osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych,
lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego,
albo osób posiadających zgodę na
rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki
będą udzielane za pośrednictwem
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Program przewiduje dofinansowania m.in. na wymianę starych
źródeł ciepła (pieców i kotłów na
paliwa stałe) oraz zakup i montaż
nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
instalację odnawialnych źródeł
energii (kolektorów słonecznych
i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Informacje na temat programu udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
pod numerem telefonu (56)621-2300.
SC

Najcenniejszy dar życia

C

ykliczne wizyty krwiobusu w Czernikowie wpisały
się już w lokalny kalendarz
dobrych uczynków. Regularnych
krwiodawców jest coraz więcej,
a historia pomocniczości najbardziej zasłużonych jest co najmniej

imponująca. Oni właśnie 29 stycznia na sesji Rady Gminy otrzymali
honorowe odznaki.
Wójt Gminy Czernikowo podziękował krwiodawcom za gotowość do dzielenia się cząstką siebie
z potrzebującymi, za zaszczepianie

idei krwiodawstwa i kontynuowanie szlachetnej inicjatywy. Szczególne podziękowania otrzymał
Parafialny Zespół Charytatywny,
inicjator idei na terenie gminy
Czernikowo.
Odznakę „Zasłużony Hono-

rowy Dawca Krwi” I stopnia za
oddane ponad 18 l krwi otrzymał
Wojciech Lewandowski. Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi” II stopnia za oddane ponad
12 l krwi (w przypadku mężczyzn)
i ponad 10 l krwi (w przypadku ko-

biet) otrzymali: Andrzej Laskowski,
Bogusław Gerc, Zofia Gałkowska,
Krzysztof Sarnowski. Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
III stopnia za oddane ponad 6 l
krwi (mężczyźni) i 5 l krwi (kobiety) dostali: Piotr Kwiatkowski,
Emil Kujawski, Grażyna Jasińska,
Anna Maćkiewicz, Tomasz Maćkiewicz, Robert Papierski, Paulina
Sarnowska, Daniel Zduński, Jerzy
Szwargulski. Ponadto władze podziękowały Szczepanowi Solawie,
który jest rekordzistą w oddawaniu
krwi w gminie – oddał jej już 34 l.
We wrześniu został uhonorowany
przyznawaną przez ministra zdrowia odznaką „Honorowy Dawca
Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
Pierwsze akcje krwiodawstwa
organizowane były na parkingu
przy kościele. Współpomysłodawcą i koordynatorem akcji jest
przewodniczący Rady Gminy Rafał
Rutkowski. Dziś, z powodu lepszej
dostępności, akcje odbywają się
przy świetlicy wiejskiej w Czernikowie. Od pierwszej akcji w 2012
r. zorganizowano już 24 zbiórki,
w których łącznie oddano ok. 550 l
krwi. W każdej edycji (co roku organizuje się 3-4 takie akcje) uczestniczy średnio ok. 60 osób. Warunkiem oddania krwi jest dobry stan
zdrowia, przed procedurą chętni
przechodzą badania lekarskie. Oddający krew po raz pierwszy wypełniają specjalny kwestionariusz.
Sama procedura pobrania krwi
trwa 10-15 minut i jest całkowicie
bezpieczna.
PG, PP
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Złote gody

M

ałżeństwa, które przetrwały półwieczną próbę czasu, stanowią symboliczny
dowód wierności i uczciwości –
szczególnie ważny w erze zmierzchu wielu społecznych wartości. 11
grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernikowo
odbyła się uroczystość wręczenia
odznaczeń „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale
przyznawane są parom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym
związku małżeńskim. Odznaczenia
„za miłość” są wyrazem uznania
Państwa dla jubilatów oraz ich rodzin.
Na wniosek Wójta Gminy Czernikowo, po spełnieniu wszystkich
wymaganych przepisami procedur,
Prezydent Andrzej Duda przyznał
medale dla piętnastu par. W organizowanym spotkaniu wzięło udział
dziewięć małżeństw:
• Mirosława i Kazimierz Blonkowscy z Czernikowa
• Krystyna i Jan Durmowicz

Z życia Gminnej
Biblioteki
Publicznej

Z

a nami pierwszy kwartał
nowego roku. W czasie ferii Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała warsztaty
plastyczne i kulinarne. Dzieci
wykonały zjawiskowe kukiełki
z łyżek, laurki, stworzyły „akwarium”, piekły pyszne ciasteczka.
Nie obyło się bez wspólnych
zabaw i śpiewu. Natomiast filia
w Mazowszu zorganizowała wyjazd na lodowisko.
Odwiedzili nas m.in. uczniowie klasy 4 Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Steklinie, kl. 0 ze SP Czernikowo oraz dzieci z Przedszkola
Publicznego. W dalszym ciągu
prowadzimy spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Czerni-

kowie dla dzieci i młodzieży oraz
bierzemy udział w pilotażowym
programie „Mała książka - wielki
człowiek”. Z przyjemnością informujemy również, że biblioteka zakwalifikowała się do trzeciej
edycji programu „Globalnie w bibliotekach”.
21 marca w Światowym Dniu
Poezji z okazji 30-lecia działalności gościliśmy Lipnowską Grupę
Literacką. W Osówce odbyły się
dwa spotkania z przedszkolakami, z kolei w Mazowszu bibliotekę odwiedzili uczniowie kl. IV
Szkoły Podstawowej w Mazowszu.
MS

z Czernikowa

• Romualda i Wincenty Gizela
z Kijaszkówca

• Ewa i Krzysztof Pańka z Czernikowa

• Daniela i Lech Rutkowscy
z Czernikówka

• Krystyna i Konrad Woźniak
z Czernikówka

• Helena i Marian Wyrwiccy ze
Steklina-Kolonii

• Barbara i Konstanty Zagrabscy
ze Steklina-Kolonii

• Olenia i Romuald Ziółkowscy

z Wygody.
Aktu dekoracji dokonał Wójt
Gminy Czernikowo Tomasz Krasicki. W uroczystości wziął również udział Przewodniczący Rady
Gminy Rafał Rutkowski, który
złożył odznaczonym serdeczne życzenia. W imieniu jubilatów głos
zabrał Krzysztof Pańka, dziękując
za pamięć i uznanie osób starszych
w środowisku gminnym.
PP
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R

Większe środki dla klubów sportowych,
baza sportowa za darmo

ozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie
zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu
i rekreacji w 2019 roku powinno stanowić dobrą wiadomość dla lokalnych klubów sportowych, gdyż kwota przeznaczona na ten cel została zwiększona z 70 000,00 zł do 90
000,00 zł. 20 marca komisja konkursowa przeanalizowała
złożone oferty pod względem formalnym i dokonała ich oce-

ny merytorycznej.

LZS VICTORIA- 118 pkt
KS OLIMPIJCZYK- 113 pkt
UKS COMETS MAZOWSZE- 112 pkt
UKS LIDER- 110 pkt
KS STEKLIN- 101 pkt
UKS KOPERNIK- 80 pkt

Wpłynęło osiem ofert, które uzyskały następującą
punktację:
AKADEMIA MŁODEGO
PIŁKARZA- 126 pkt
UKS PIĄTKA- 124 pkt

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, których zadania zostaną sfinansowane w 2019 roku:

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania publicznego

Kwota przyznana

KS w Steklinie

Organizacja rozgrywek w piłkę nożną

16.304,00 zł

KS „Olimpijczyk” Czernikowo

Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udział w rozgrywkach ligowych, i turniejach piłki siatkowej

6.000,00 zł

UKS Comets Mazowsze

Na sportowo w Mazowszu

11.065,00 zł

UKS Akademia Młodego Piłkarza

Szkolenie dzieci w Akademii Młodego piłkarza, udział w meczach, zawodach i turniejach
piłki nożnej

5.790,00 zł

LZS „VICTORIA” Czernikowo

Rozgrywki piłkarskie drużyn LZS VICTORIA, kategoria senior- klasa A, kategoria Orlik,
sezon wiosna/jesień 2019

35.000,00 zł

UKS „ KOPERNIK”

Szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej i piłki halowej

4.841,00 zł

UKS Lider Steklin

Szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej

5.000,00 zł

UKS Piątka w Osówce

Szkolenie sportowe dzieci w zakresie poprawy umiejętności gry w piłkę koszykową

6.000,00 zł

Razem:
Znakomitą wiadomością dla amatorów aktywnego wypoczynku jest z pewnością wejście w życie zarządzenia Wójta
Gminy Czernikowo, regulującego zasady wynajmu bazy
sportowej na terenie gminy. I tak sala gimnastyczna wraz
z przynależnymi pomieszczeniami socjalnymi w Zespole
Szkół w Czernikowie w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16:00 do 21:30 oraz w soboty od 10:00 do
19:00 została wyodrębniona ze struktury szkoły. Wynajem
sali wraz ze sprzętem sportowym stanowiącym jej wyposa-

żenie możliwy jest we wskazanych powyżej godzinach po
wcześniejszym uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem
Urzędu Gminy Czernikowo i podpisaniu stosownej umowy
z wyjątkiem czasu, w którym baza sportowa niezbędna jest
do zapewnienia statutowej działalności szkoły, rozgrywek
i zawodów sportowych.
Wynajem sal gimnastycznych i sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie tych sal w Szkołach Podstawowych
w Czernikowie, Mazowszu, Osowce i Steklinie możliwy jest

90.000,00 zł

po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i podpisaniu z dyrektorem stosownej umowy, w dniach roboczych
i godzinach pracy szkoły z wyjątkiem czasu, w którym baza
sportowa niezbędna jest do zapewnienia statutowej działalności szkoły, rozgrywek i zawodów sportowych. Wynajem
bazy jest nieodpłatny z wyjątkiem zajęć, w ramach których
uczestnicy wnoszą opłatę najemcy za udział w tych zajęciach.
HK, PP

Oferta Zespołu Szkół w Czernikowie
Klasa: Społeczno-ekonomiczna
Przedmiot rozszerzony: matematyka, geografia i język angielski.
Technikum im. Mikołaja Kopernika
w Czernikowie
Nauka trwa cztery lata dla absolwentów gimnazjum i pięć lat dla
absolwentów szkół podstawowych.
Po ukończeniu szkoły uczeń uzyskuje wykształcenie średnie ogólne,
a po zdaniu egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji
uczeń uzyskuje stopień technika
informatyka, technik logistyka lub
technika ekonomisty. Można też
kontynuować naukę jak po liceum.
Jest też możliwość podejścia do
matury.

Z

espół Szkół w Czernikowie
posiada bogato wyposażoną
bazę do kształcenia ogólnego
i zawodowego. Są to sale przedmiotowe, pracownie informatyczne,
sale multimedialne, sala sportowa.
Aktualnie szkoła ubiega się o unijne dofinansowanie zakupu najnowocześniejszego wyposażenia
pracowni do nauki w zawodach:
technik informatyk, technik logistyk i technik ekonomista.
Rekrutacja do szkół rozpocznie
się 13 maja 2019 roku i będzie prze-

biegała osobno dla absolwentów
gimnazjum i szkół podstawowych.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zależy nam, aby młodzież gminna kształciła się w jak
najlepszych warunkach blisko swego domu.
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika w Czernikowie
Nauka trwa trzy lata dla absolwentów gimnazjum i cztery lata dla
absolwentów szkół podstawowych.
Po ukończeniu szkoły uczeń uzy-

skuje wykształcenie średnie ogólne,
a po zdaniu egzaminu maturalnego
otrzymuje świadectwo dojrzałości.
Po ukończeniu szkoły może kontynuować naukę na wyższej uczelni, w szkole policealnej lub zdobyć
zawód na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Na rok szkolny
2019/20 planowana jest nauka na
dwóch profilach:
Klasa: Kulturowo – medialna
Przedmiot rozszerzony: język
polski, WOS i język angielski.

Technik Informatyk
Kwalifikacje: EE.08 - Montaż
i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i sieci
EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami
internetowymi i bazami danych
Technik Logistyk
Kwalifikacje: AU 22 – Obsługa
magazynów
AU 32 – Organizacja transportu
Technik Ekonomista
Kwalifikacje: A.35. Planowanie

i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości
Branżowa Szkoła I stopnia im. Mikołaja
Kopernika w Czernikowie
Nauka trwa trzy lata w dualnym
systemie kształcenia (klasa wielozawodowa). Ukończenie umożliwia
uzyskanie kwalifikacji zawodowych
w wybranym kierunku kształcenia.
Wykształcenie ogólne zdobywa się
w szkole, kształcenie zawodowe
teoretyczne odbywa się w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego we Włocławku, natomiast praktyczne kształcenie zawodowe realizowane jest w zakładach
pracy u wybranych pracodawców.
Tytuł technika można zdobyć po
uzupełnieniu wykształcenia średniego oraz wybranych kwalifikacji
zawodowych. Szkoła może kształcić w następujących zawodach: cukiernik, elektromechanik pojazdów
samochodowych, elektryk, florysta,
fryzjer, kucharz, magazynier logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, piekarz, rolnik, sprzedawca, stolarz,
ślusarz.
AS
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Pamięć o Żołnierzach Wyklętych wciąż żywa

kl. VII SP Mazowsze
- Natalia Urbańska,
kl. VIII SP Mazowsze

N

arodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest w charakterze
święta państwowego 1 marca. Dwa
dni później miała miejsce uroczystość związana z lokalnymi obchodami święta. Całość rozpoczęła
Msza Święta z udziałem delegacji
pocztów sztandarowych Straży Pożarnej i szkół z terenu gminy, władz
gminy i lokalnych stowarzyszeń.
Na zaproszenie Stowarzyszenia
Związek Jaszczurczy goszczono
wicestarostę toruńskiego Michała
Ramlaua i dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy Dariusza Zagrabskiego.
Po Mszy Świętej, po raz pierwszy w historii Czernikowa, udano się wraz z Gminną Orkiestrą
Dętą, pocztami sztandarowymi,
delegacjami lokalnych organizacji
i mieszkańcami gminy pod Pomnik
Niepodległości, gdzie złożone zostały kwiaty i wieńce ku czci Żołnierzy Wyklętych. Kwiaty i wieńce
złożyli Wójt Gminy Czernikowo,
Rada Gminy Czernikowo, Prawo
i Sprawiedliwość, Koło Gospodyń
Wiejskich „Jutrzenka”, Proboszcz
parafii Czernikowo oraz Rada Parafialna.
W dniu 15 marca 2019 r. w auli
Szkoły Muzycznej w Czernikowie
odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród
laureatom IV edycji Gminnego
Konkursu Wiedzy o Żołnierzach
Wyklętych. Konkursem tym jego
organizator – Stowarzyszenie Związek Jaszczurczy - wzbudził ogromne zainteresowanie zdolnej i ambitnej młodzieży, dla której postawa

J

Żołnierzy Wyklętych, walczących
o swoje ideały, jest wzorem do naśladowania. Na tak trwałym fundamencie można budować przyszłość
naszej Ojczyzny.
Swoją obecnością uroczystość
zaszczycili m.in. wicewojewoda
kujawsko-pomorski, Józef Ramlau, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz,
przedstawiciel starosty toruńskiego - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Andrzej
Pabian, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy Dariusz Zagrabski,
historyk, autor kilkuset artykułów naukowych, rozpraw i recenzji, autor wielu książek oraz znany
miłośnik historii i kultury Ziemi
Dobrzyńskiej prof. Mirosław Krajewski, dowódca 81. Batalionu
Kujawsko-Pomorskiej
Brygady
Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk.
Marcin Piwowarczyk, wójt gminy
Czernikowo Tomasz Krasicki, proboszcz parafii Czernikowo ks kan.
Piotr Siołkowski, dyrektor Zespołu
Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu Michał Dąbkowski,
a także dyrektor Biura Poselskiego
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jana Krzysztofa Ardanowskiego
Tomasz Sińczak.
Piękne, patriotyczne przemówienia wicekuratora oświaty, wicewojewody oraz prof. Krajewskiego
oddały należną cześć żołnierzom
drugiej konspiracji z lat 1944-1963
i podkreśliły rangę uroczystości.
"Stowarzyszenie Związek Jaszczurczy niezłomnym kustoszem pamięci o Żołnierzach Wyklętych Ziemi
Dobrzyńskiej" - na taką opinię prof.

Mirosława Krajewskiego sumiennie pracowaliśmy przez ponad
cztery lata naszej działalności.
W części artystycznej wysłuchano koncertu Andrzeja Kołakowskiego - barda Żołnierzy Wyklętych, który swym występem
dostarczył wielu emocji i wzruszeń.
Podziękowania należą się wójtowi Tomaszowi Krasickiemu
za wsparcie i dobrą współpracę
w realizacji konkursu. Dziękujemy
partnerom, dyrektorom szkół i Instytutowi Pamięci Narodowej z oddziałami w Gdańsku, Bydgoszczy
i Warszawie. Podziękowanie specjalne składamy dyrektorowi Wojskowego Biura Historycznego, dr
Sławomirowi Cenckiewiczowi.
Gratulujemy laureatom konkursów i przedstawiamy pełną listę nagrodzonych uczniów:

ce i dzieci. Marsz do mazowieckiej Stajenki poprzedziła uroczysta
msza święta, odprawiona przez ks.
Zbigniewa Kwiatkowskiego. Publiczność mogła przyjrzeć się trudnościom, jakie w Judei napotkali
Kacper, Baltazar i Melchior oraz
ruszyć za łuną betlejemskiej Gwiazdy w poszukiwaniu Świętej Rodziny. Trzej Królowie na swej drodze
musieli stawić czoła wielu przeciwnościom – uporać się z jadowitymi podszeptami diabelskich pokus, którym czoła stawiały Anioły,
a także odbyć ryzykowną wizytę na
dworze Heroda. Mędrcy szczęśliwie

dotarli do nowonarodzonego Jezusa, gdzie złożyli mu niesione przez
siebie dary. Ci, którzy z orszakiem
dotarli do Dzieciątka, mogli wysłuchać kolęd i pastorałek, śpiewanych
przez dzieci z mazowieckiej Szkoły
Podstawowej.
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie i realizację przedsięwzięcia, w tym zapewniającym
bezpieczeństwo pochodu strażakom z OSP Mazowsze.
PP

Konkurs Recytatorski:
I miejsce:
- Maciej Dzwonkowski,
kl. III Gimnazjum
II miejsce - ex aequo:
- Franciszek Lewandowski,
kl. V SP Czernikowo
- Maja Kwiatkowska,
SP Makowiska
- Aleksandra Ziętarska,
kl. VIII SP Steklin
Wyróżnienia:
- Lena Biernat, kl. V SP Osówka
- Julia Szostak, kl.
V SP Czernikowo
- Bartosz Purcelewski,
kl. V SP Osówka
- Julia Matyjasik,

Konkurs Historyczny kl. IV-VII:
I miejsce - ex aequo:
- Mateusz Pierzgalski,
kl. VI, Czernikowo
- Kornelia Sivickis,
kl. VI Czernikowo
- Roksana Górczyńska,
kl. VI Makowiska
II miejsce - ex aequo:
- Mikołaj Bułakowski,
kl. VI Czernikowo
- Patrycja Jastrzębska,
kl. VII Makowiska
III miejsce ex aequo:
- Szymon Dejewski,
kl. VI Osówka
- Oliwia Romanowska,
kl. VII Steklin
- Kornelia Szwajkowska,
kl. VII Mazowsze
Wyróżnienia:
- Liwia Sadowska,
kl. VI Czernikowo
- Dominika Dąbrowska,
kl. VII Mazowsze
Konkurs Historyczny kl. VIII, Gim., LO,
Tech.:
I miejsce:
- Jakub Kutnik, kl. VIII Osówka
II miejsce - ex aequo:
- Adrian Bocek,
kl. III Gimnazjum
- Julia Sulecka,
kl. VIII Mazowsze
III miejsce:
- Mateusz Urbański,
kl. II Technikum
Wyróżnienia:
- Karol Trzebniak,

kl. VI Osówka
- Oliwia Michalska,
kl. VIII Osówka
- Weronika Luberadzka,
kl. III Gimnazjum
- Kinga Iwaniuk,
kl. VIII Czernikowo
- Martyna Rumińska, kl. VIII
- Natalia Urbańska,
kl. VIII Mazowsze
Konkurs Plastyczny kl. IV-VII:
I miejsce:
- Adam Fehlau, kl. IV SP
Osówka
II miejsce - ex aequo:
- Dominika Śmigielska,
kl. VI Makowiska
- Luiza Strzelecka,
kl. VII SP Czernikowo
III miejsce:
- Alicja Jagielska,
kl.VII SP Czernikowo
Wyróżnienie:
- Amelia Urbańska, kl.VII SP
Mazowsze
Konkurs Plastyczny
kl. VIII, Gim., LO, Tech.:
I miejsce:
- Katarzyna Biernat,
kl. III Gimnazjum Czernikowo
II miejsce:
- Inez Sara Biernat,
kl.III Gimnazjum Czernikowo
III miejsce ex aequo:
- Roksana Rumińska,
kl. III Gimnazjum Czernikowo
- Katarzyna Dejewska,
kl. III Gimnazjum Czernikowo
Wyróżnienie:
- Adrian Bocek,
kl. III Gimnazjum Czernikowo
TL

Z dalekiego kraju przez... Mazowsze

uż po raz szósty święto Objawienia Pańskiego obchodzono
w parafii Mazowsze nie tylko
modlitwą czy święceniem kredy, ale
także pochodem za królewskim orszakiem Trzech Mędrców. 6 stycznia 2019 r. Trzej Królowie, w asyście parafian, wędrowali z kościoła
parafialnego do strażackiej remizy.
Uroczystość zorganizowana została przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Mazowsza „Nasz Czas” oraz Szkołę
Podstawową w Mazowszu.
Główne role z ogromnym zaangażowaniem odegrali mieszkańcy
parafii – młodzież i dorośli, rodzi-
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Nowy Rok – nowe wyzwania z Werwą!

N

owy Rok w Fundacji Werwa
Team to przede wszystkim
czas podsumowań i planowania kolejnych akcji i działań.
Wśród realizowanych projektów
prowadzona jest terapia polisensoryczna z udziałem Foki Paro,
podczas której odwiedzamy dzieci
w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, w przedszkolach i szkołach. Organizujemy prezentacje (

W

np. dla Koła Młodych Naukowców
na UMK w Toruniu, w TEB Edukacja w Toruniu czy PZN w Lipnie),
by pokazać, na czym polega terapia
i jak wiele pożytku może przynieść
osobom, które z niej korzystają.
Fundacja organizuje także zajęcia edukacyjno-artystyczne z elementami arteterapii w Czernikowie
i w Osieku nad Wisłą, prowadzone
przez artystę i pedagoga Jacka Ka-

mińskiego. Nasze małe cegiełki dokładamy tam, gdzie pomagają także inni. W styczniu wspieraliśmy
Czernikowski Sztab WOŚP, przekazując obraz Jacka Kamińskiego,
oraz Sztab w Obrowie, zaopatrzony
przez Mirka Nawrotka w drobiazgi
na licytacje. W lutym kolejny obraz
Jacka przekazaliśmy na IX Marszałkowski Bal Dobroczynny. Nieprzerwanie prowadzimy zbiórkę odzie-

ży, nakrętek plastikowych, środków
pielęgnacyjnych oraz środków czystości.
Im bliżej Świąt Wielkanocnych, tym więcej zajęć. W marcu
w Niepublicznym Przedszkolu
w Obrowie byliśmy na Warsztatach
Wielkanocnych, na których przedszkolaki z zapałem dekorowały
Wielkanocne pisanki, koszyczki
i kurczaczki.
Jesteśmy dumni, że w naszym
gronie są osoby, które zdobywają
uznanie i wyróżnienia w prestiżowych plebiscytach, organizowanych przez trzy największe lokalne
dzienniki: Nowości-Dziennik Toruński, Express Bydgoski oraz Gazetę Pomorską. W ubiegłym roku
Wioletta Borowicz zdobyła tytuł
„Pielęgniarki Roku 2018”, a Mirek Nawrotek został nagrodzony
dwukrotnie: za swoją działalność
społeczną i charytatywną tytułem
„Osobowość Roku 2017”, zdobywając trzecie miejsce w województwie w kategorii „Samorządność
i społeczność lokalna”, a jako radny powiatowy zdobył tytuł „Radny na Medal 2018”. W tym roku
w kategorii „Działalność społeczna
i charytatywna” pierwsze miejsce
w powiecie toruńskim i tytuł „Osobowość Roku 2018” zdobyła Ewa
Madej.
Na początku roku Fundacja
Werwa Team obchodziła pierwsze
urodziny, na które przybyły tłumy
gości. Spotkanie poruszyło bardzo,
dostarczając niesamowitych wzruszeń i dużo siły do dalszej pracy.
Urodziny to znakomita okazja, by
spojrzeć wstecz i uświadomić sobie,
jak wiele udało się zrobić dobrego.
To wszystko było - i jest - możliwe
dzięki takim ludziom jak Wy - ciepłym, serdecznym, otwartym na
drugiego człowieka. Każdy z Was
jest dla nas WYJĄTKOWY - wnosicie w fundacyjne życie wiele pozytywnej energii i radości. Okazywane zaufanie, wsparcie i twórczy
udział w życiu Fundacji sprawia, że
nasz zapał nie rozpala się każdego
dnia na nowo. Dziękujemy za wiele
ciepłych słów, za życzliwość, kwia-

ty, upominki a przede wszystkim
za Waszą obecność przez wszystkie
dni w roku.
W sposób szczególny dziękujemy tym osobom i firmom, które
sprawiły, że nasze urodziny miały
wyjątkową oprawę. Dziękujemy
Wójtowi Gminy Czernikowo Tomaszowi Krasickiemu, a także byłemu wójtowi Zdzisławowi Gawrońskiemu za to, że jako fundacja
zawsze możemy liczyć na życzliwość ze strony władz gminnych.
Dziękujemy Barbarze i Krzysztofowi Rumińskim z Piekarni-Cukierni
w Głogowie za przepiękny i niezwykle smaczny tort urodzinowy.
Dziękujemy za pomoc w organizacji urodzin Jerzemu Zglinickiemu, Krzysztofowi Bejnarowi, Firmie BETPOL, Markowi Kłoczko
i Przemkowi Kłoczko z Firmy PRYZMAT, Tomaszowi Nocnemu z firmy EKOTOM, Katarzynie i Marcinowi Ziółkowskim, Mieczysławowi
Kasprowiczowi, Wiesławowi Ziółkowskiemu, Teresie Chlebowskiej, paniom z KGW Pokrzywno,
Małgorzacie Kołeckiej, wszystkim
piękącym przepyszne ciasta i przygotowującym smakołyki na urodzinowy stół, Krzysiowi Bułakowskiemu za piękną relację fotograficzną
i wszystkim wolontariuszom.
Wielkie ukłony dla artystów,
którzy sprawili, że ten dzień był
tak niepowtarzalny i wyjątkowy:
dla Dominiki Balewskiej i Janusza
Lewandowskiego z zespołu Metronom oraz dla zespołu Queens of
Violin! Wybaczcie, że nie wymienimy imiennie wszystkich osób,
stowarzyszeń, KGW, OSP, którym
chcielibyśmy złożyć podziękowania - wszystkie imiona mamy wyryte w naszych sercach.
Zapraszamy na nasze dyżury - od kwietnia w poniedziałki
i czwartki od godz. 16.30 do 18.00.
Bądźcie też z nami na naszych kolejnych imprezach i akcjach charytatywnych! O wszystkich aktualnych wydarzeniach informujemy
na stronie www.fundacjawerwateam.pl oraz na facebooku.
EM

Konkurs „Zbieramy makulaturę” rozstrzygnięty!

dniu 13 lutego 2019
roku w Urzędzie Gminy Czernikowo odbyła
się uroczystość wręczenia nagród
w konkursie „Zbieramy Makulaturę”. Wójt Tomasz Krasicki pogratulował wszystkim uczestnikom zaangażowania i wysiłku włożonego
w zbiórkę.
Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży
właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich we
wspólne przedsięwzięcia związane
z selektywną zbiórką odpadów, wyrobienie nawyku segregacji odpadów w gospodarstwach domowych
oraz zwiększenie ilości przekazanych ilości odpadów do recyklingu
z terenu Gminy Czernikowo.
Konkurs trwał od 1 października
do 31 grudnia 2018 r. Akcja cieszyła
się, bardzo dużym zainteresowaniem, o czym może świadczyć ilość
zebranej makulatury - 6900 kg.
Komisja konkursowa przyzna-

ła nagrody indywidualne dla najlepszego ,,zbieracza” makulatury
w każdej szkole oraz dyplomy dla
zespołów klasowych. Dziękujemy
wszystkim uczniom i rodzicom za
zaangażowanie w akcję, a zwycięzcom - gratulujemy.
Kategoria: Najlepszy „Zbieracz”
Zespół Szkół im. M. Kopernika
w Czernikowie – Daria Nowak,
Szkoła Podstawowa im. K.
K. Baczyńskiego w CzernikowieAleksandra Affeldt,
Szkoła Podstawowa im. mjr H.
Sucharskiego w Mazowszu – Maciej Lubowicz,
Szkoła Podstawowa w Makowiskach – Julia Jendrzejewska,
Szkoła Podstawowa im. H.
Sienkiewicza w Steklinie – Natalia
Matuszak,
Szkoła Podstawowa im. T. Halika w Osówce – Natalia Bytner,
Przedszkole Publiczne w Czernikowie – Bartłomiej Iwiński,

Niepubliczne Przedszkole Słoneczko – Cezary Jastrzębski,
Kategoria: Zespoły klasowe
Zespół Szkół im. M. Kopernika
w Czernikowie – Klasa III c,
Szkoła Podstawowa im. K. K.
Baczyńskiego w Czernikowie- Kla-

sa IIa,
Szkoła Podstawowa im. mjr H.
Sucharskiego w Mazowszu – Klasa
I,
Szkoła Podstawowa w Makowiskach – Klasa II,
Szkoła Podstawowa im. H.
Sienkiewicza w Steklinie – Klasa

III,

Szkoła Podstawowa im. T. Halika w Osówce – Klasa VIII,
Przedszkole Publiczne w Czernikowie – Grupa „SÓWKI”,
Niepubliczne Przedszkole Słoneczko – Grupa „ISKIERKI”.
JM
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Co słychać w SP w Czernikowie?

o SP Czernikowo uczęszcza ponad 630 dzieci. Uczy
57 nauczycieli, jest 11 pracowników obsługi. Uczniowie
klas 7 i 8 uczą się w sześciu salach
budynku Zespołu Szkół i korzystają z hali sportowej. Nauczyciele
uczący w klasach 4-8 muszą często
przechodzić z budynku do budynku, a klasy czasem pozostają bez
wsparcia wychowawców czy specjalistów lub dyrektora.
Klasy ósme biorą udział w zajęciach przygotowujących do egzaminu z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego, w kołach
przedmiotowych i w zajęciach
z EU-geniusza. Bardzo dużą popularnością cieszą się zajęcia z robotyki, z angielskiego+, teatru, SKS,
chóru i zespołu muzycznego, kół
plastycznych i artystycznych oraz
Wiercipięt. Problemów edukacyjnych przybywa - dysfunkcje
uczniów: dysleksja, dysgrafia, mutyzm, zespół Aspergera, ADHD,
autyzm w erze edukacji włączającej. W ramach EU-geniusza w zajęciach edukacyjnych w Młynie Wiedzy weźmie udział kolejnych 300
uczniów. Dwie kolejne klasy (teraz
pierwsze) rozpoczęły udział w programie Umiem Pływać. Wyjazdy
do Filharmonii dla klas 0-6 odbywają się co miesiąc. Podjęliśmy się
realizacji autorskich programów
profilaktycznych przeciw używkom, programów „Trzymaj formę”.
W ramach projektu „100 na 100
- Niepodległość” odwiedziliśmy
miejsca związane ze stuleciem niepodległości. Klasy ósme miały zajęcia w muzeum historyczno-wojskowym w LO nr 1 w Toruniu. Odbył
się konkurs „Czy znasz wielkich
malarzy?”. Nasi uczniowie zdobyli
Mistrzostwo Powiatu w szachach

W

i zajęli 12. miejsce w województwie.
Dla kilku uczniów wyróżniający się
w szachach i w karate wystąpiono
o stypendium starosty.
Odbyły się jasełka połączone
z kolędami chóru i występami kolędników (samorząd uczniowski),
występowano też w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach.
Odbył się bal choinkowy, konkursy
okołowalentynkowe i udana dyskoteka dla klas starszych. Do publikacji Starostwa na 100-lecie D.
Chrobak przygotował biogramy
nauczyciela Jana Klimczewskiego,
ludzi z Dębów pamięci: Tadeusza
Kołaczyńskiego, Ludwika Gimpla,
odznaczonego medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”
Zenona Chmielewskiego i czer-

nikowskiej nauczycielki Wandy
Donarskiej. Uczniowie przedarli
się przez eliminacje w przedmiotowych konkursach wojewódzkich
z matematyki (finalista J. Szyplik),
historii i geografii (laureat i finalista
P. Prochera) i z chemii (finalistka K.
Strychalska), biologii (N. Nocna, finalistka).
Odbył się także konkurs recytacji wierszy Z. Herberta i, w ramach konkursu „Przywitaj wiosnę
poezją”, recytacji wierszy o miłości.
Na Dzień Patrona dzieci zaprezentowały swoje różnorodne talenty
- największym zainteresowaniem
cieszył się występ gimnastyczny
i pokazy tańca. W wojewódzkim
konkursie recytatorskim w Szafarni
poświęconym Chopinowi Ola Pra-

cowity zajęła II miejsce z recytacją
fr. „Kuriera szafarskiego”. Odbyły
się konkursy z wiedzy pożarniczej,
geograficzny „Geo-Planeta”. Drużyna historyczek (M. Wiśniewska,
K. Mazur, K. Iwaniuk) dostała się
do finału konkursu wiedzy o Ziemi
Dobrzyńskiej. Uczniowie, harcerze
i dyrektorzy wzięli udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Obrowie. Przedszkolaki przygotowały Dzień Babci i Dziadka
i miały konkurs recytatorski.
25 lutego odbyły się spotkania
z rodzicami klas ósmych poświęcone zasadom na sprawdzianie kompetencji, funkcjonowaniu edukacji
i zasadom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych z wystąpieniem
Przewodniczącego Rady Gminy

Rafała Rutkowskiego o planach
dot. edukacji ponadpodstawowej
w gminie. Nauczyciele i pracownicy szkoły mieli szkolenie związane
z udzielaniem pierwszej pomocy,
nauczyciele - z neurodydaktyki.
Agnieszka Burak oraz Wiktor
Mąkólski przygotowali oraz przeprowadzili na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, warsztaty „Twórczy nauczyciel - kreatywni
uczniowie: Jak stworzyć animację
poklatkową?”. D. Chrobak miał
z okazji 30-lecia LGL i tomiku
„Kwiatosłów polski” poetyckie spotkania autorskie w „Mistrzu i Małgorzacie” (agAT) i Piwnicy pod św.
Janami w Toruniu, w Węgiersku,
Ciechocinku. Prowadził też warsztaty motywacyjne w Bibliotece
Pedagogicznej w Toruniu. Po raz
trzeci zwyciężyliśmy (K. Iwaniuk,
M. Wiśniewska i K. Mazur) w finale konkursu wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej. M.Bułakowski, K. Sivickis i Z. Bojarska zajęli drużynowo
I miejsce w powiatowym konkursie
“Potyczki językowe”, zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w
Chełmży.
Pożegnaliśmy zimę marszem
i spaleniem Marzann, utopiliśmy też w Wiśle zmarzłą pannę.
W kwietniu czeka nas uroczystość
30-lecia nadania imienia K. K. Baczyńskiego Szkole Podstawowej
w Czernikowie z udziałem nauczycieli, władz, gości, przyjaciół.
Będzie podsumowanie gminnego
otwartego konkursu „Rzeczy Niepokój”, szkolnych konkursów plastycznych, muzycznych, wiedzowych, recytatorskich i „Minuta dla
klasy”.
DC

odbyły się Zaduszki i inscenizacja
Dziadów.
Za zorganizowanie wioski średniowiecznej i warsztatów wioślarskich, turnieju łuczniczego i całego
kompleksu imprez w grodzisku
Steklin-Niedźwiedź otrzymaliśmy
drugie miejsce w konkursie na
Najciekawszą Inicjatywę Powiatu
Toruńskiego. Nagrodę przeznaczyliśmy na książki - nagrody konkursowe. Pochodzące z akcji „Czyż-

-nie warto zostać św. Mikołajem
w gminie Czernikowo” ponad 7 tys.
złotych przekazaliśmy na pogorzelców, WOŚP, wycieczki dla uczniów,
zimowisko dla wolontariuszy i harcerzy, dofinansowanie konkursów
recytatorskich, plastycznych, literackich, sportowych, teatralnych,
muzycznych oraz na zakup dzieł
artystycznych
czernikowskich
twórców.
Kontynuujemy ludowe tradycje
dobrzyńskie. Odbyły się: kolędowanie po domach i instytucjach,
korowód ostatkowy z księciem
Zapustem i ostatkowy śledzik
z pogrzebem muzyki. Propagujemy
regionalną kulturę (zakupiliśmy
rzeźby A. Bajkowskiego), byliśmy
z dziećmi we Włęczu palić i topić
Marzannę, szykujemy się do chodzenia z kogutkiem, do Nocy Kupały i do warsztatów średniowiecznych przy grodzisku oraz pleneru
malarskiego. Zapraszamy artystów
na występy.
Próbujemy pozyskać pieniądze na działania. Pozyskaliśmy
już granty starosty toruńskiego na
warsztaty teatralne, przyrodniczo-ekologiczne, turniej sportowy,
Skarby Powiatu. Zapraszamy do
współpracy!
DC

Czyż nie warto działać z Czyż-nie?

czernikowskim stowarzyszeniu „Czyż Nie”
tętni
życie.
Przede
wszystkim szczęśliwy finał znalazła
inicjatywa ratowania chaty włęckiej. Wcześniej wystosowaliśmy pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wpisanie
chaty kantora razem z cmentarzem
i dzwonnicą do rejestru zabytków
- inaczej przepadnie wyjątkowe,
nadwiślańskie stanowisko kulturowe olędrów i ewangelików. W maju
2018 roku - po wielu wyjaśnieniach,
uzupełnieniach, spotkaniach przy
chacie, analizie dokumentów, pism,
projektu restauracji - wpisano ją do
rejestru.
W lipcu uczciliśmy tę wspaniałą
wiadomość zawieszeniem dzwonu na dzwonnicy przy cmentarzu
obok chaty kantora i uroczystym
spotkaniem. Niestety dzwon został
skradziony. Ponadto Energa S.A.
odwołała się do Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego - znów było
kilka miesięcy wyjaśnień, spotkań,
powoływania biegłych, powoływania się przez Energę na inwestycyjną funkcję terenu, obszar zalewowy
czy kompensacyjny. Jeden z biegłych ocenił zniszczenia jako znaczące, ale nie decydujące. Poszycie
dachu zmienia się co kilkadziesiąt
lat, podobnie więźbę dachową,
natomiast budynek właściwy jest

w 60-70% w stanie dobrym, reszta
jest do odtworzenia. Na szczęście
Ministerstwo podtrzymało decyzję o wpisaniu do rejestru. Myślę,
że wielka w tym zasługa naszego
członka - obecnie Wójta gminy
Czernikowo - Tomasza Krasickiego, który w imieniu gminy zadeklarował chęć zaopiekowania się
zabytkiem i pozyskania funduszy,
jeśli Energa przekaże go na rzecz
samorządu. Taka deklaracja w po-

łączeniu z rozmową z pastorem parafii
ewangelicko-augsburskiej,
jego pismo z deklaracją poparcia
dla inicjatywy gminy, pismami
do WUOZ i do Ministerstwa na
pewno przyczyniły się do podtrzymania decyzji. Chata musi zostać
odrestaurowana. Na razie Energa
zadaszyła prowizorycznie chatę –
zobaczymy, co dalej.
W innym uratowanym przez
nas zabytku – młynie w Mieniu -
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Bezpieczeństwo i profilaktyka
w Makowiskach

W

tym roku Szkoła Podstawowa w Makowiskach
realizowała wiele działań
w ramach zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz profilaktyki zachowań niepożądanych. Przystąpiliśmy do ogólnopolskiej kampanii
profilaktyczno-edukacyjnej „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”.
Zrealizowaliśmy działania w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych
i przestępczych. Celem kampanii
była edukacja dzieci w zakresie
poznania prawdziwego autorytetu
oraz pobudzenie refleksji u rodziców dotyczącej własnej postawy
wobec dziecka.
W tym roku nasza szkoła po raz
trzynasty grała z Wielką Orkiestrą

Świątecznej Pomocy. I znowu padł
rekord - dzięki ludziom dobrej
woli zebraliśmy kwotę 7726,56 zł.
Po raz kolejny licytację prowadził
Mirosław Graczyk, który podczas
tegorocznego finału odebrał od
Zarządu Sztabu w Czernikowie podziękowanie za wspieranie działań
WOŚP.
Po feriach zimowych w szkole
odbyły się zajęcia profilaktyczne,
podczas których przeprowadzone
zostały konkursy plastyczne i pogadanki na temat szkodliwości używek i promowania zdrowego stylu
życia oraz zajęcia edukacyjne w ramach przedsięwzięcia profilaktycznego „Nie pal przy mnie, proszę”
oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie. Program profilaktyki palenia

tytoniu”. Uczestnicy zajęć zostali
zapoznani z zagrożeniami wynikającymi z uzależnień od papierosów,
alkoholu i narkotyków. Odbyły się
także konkursy sprawnościowe.
Przyznanie dofinansowania z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Czernikowie pozwoliło uatrakcyjnić zajęcia i umożliwiło zakup
upominków dla uczniów. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych
działań.
W ramach realizacji projektów
„Bezpieczna Droga” oraz „Dobrze
Cię widzieć”, w klasach I-VIII przeprowadzono zajęcia z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie
obejrzeli filmy ukazujące prawidłowe zachowanie się pieszych oraz

podkreślające wagę bycia widocznym. Po przeprowadzonych zajęciach wszyscy otrzymali kamizelki
odblaskowe, aby wykorzystywać je
w życiu codziennym. Akcja miała
na celu budowanie świadomości
pieszych i poprawę bezpieczeństwa na drogach. Projekt w całości
sfinansowany został z Funduszu
Sprawiedliwości. Podczas apelu
szkolnego dyrektor przypomniała
o najważniejszych zasadach użytkowania drogi, a przy okazji wręczyła stypendia za wyniki w nauce
Zuzannie Fornalik i Aleksandrze
Marciniak.
Konstruowanie, programowanie
i robotyka to dla większości dzieci
wyjątkowo atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu, a poza tym

nauka przez zabawę. Uczniowie
z klas I-III uczestniczyli w zajęciach
organizowanych w Bricks 4 Kidz
w Toruniu. Podczas zajęć dzieci odkrywały matematyczne i naukowe
zależności.
Uczniowie szkoły licznie uczestniczyli w czwartej edycji Gminnego
Konkursu Wiedzy o Żołnierzach
Wyklętych. Roksana Górczyńska
zajęła pierwsze, a Patrycja Jastrzębska – drugie miejsce w konkursie
historycznym. Maja Kwiatkowska
zajęła drugie miejsce w konkursie
recytatorskim, a Dominika Śmigielska – tę sama lokatę w konkursie plastycznym. Gratulujemy!
AL/HG

Retro Music Band z debiutem w Da Vinci Osiągnięcia muzyczne

uczniów SP Czernikowo

W

W

dniu 2 marca w restauracji DaVinci w Czernikowie odbył się pierwszy
koncert lokalnego zespołu Retro
Music Band, w którego skład wchodzą Paula Raszka, Katarzyna Popławska (wokal), Jakub Andrejczuk
(gitara), Franciszek Papis (bas),
Kamil Oswald (klawisz) i Tomasz
Popławski (perkusja).
Licznie zebrani goście i przyja-

ciele zespołu mieli okazję pożegnać
karnawał z największymi przebojami z dawnych lat, w autorskich
aranżacjach zespołu. Debiut młodych artystów spotkał się z niesłychanie pozytywnym przyjęciem,
o czym świadczyły liczne bisy. Widzowie na pewno na długo zapamiętają sobotni - mamy nadzieję
nie ostatni - koncert Retro Music
Band.

Zespół powstał spontanicznie.
Gdy w styczniu ubiegłego roku
młodzi artyści dostali propozycję pierwszego występu na Finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zespół nie miał nawet nazwy.
Na razie skupiają się na graniu coverów, ale nie wykluczają tworzenia
własnej muzyki w przyszłości.
RMB, PP, fot. D. Kutnik

ostatnim czasie uczniowie Szkoły Podstawowej
w Czernikowie – podopieczni Małgorzaty Janiszewskiej
– osiągnęli następujące sukcesy:
• Przegląd kolęd i pastorałek
"Hej kolęda, kolęda" – grudzień,
Golub Dobrzyń – Wyróżnienie:
Amelia Rumińska. Udział: Julia
Nowicka, Karolina Maćkiewicz,
Amelia Auguścińska, Emilia Maćkiewicz, Lidia Durmowicz.
• XXI Festiwal Kolęd i Pastorałek i Piosenek Świątecznych
– styczeń, Kowalewo Pomorskie
- I miejsce: reprezentacja chóru
szkolnego Pikolo, II miejsce i nominacja do Konkursu Wojewódzkiego w Żninie: Amelia Rumińska,
wyróżnienia: Julia Nowicka i Karolina Maćkiewicz. Udział: Amelia
Auguścińska, Emilia Maćkiewicz,
Maja Rybska, Lidia Durmowicz,
Agata Majewska.
• Nominacja i udział w Ogólnopolskich Przesłuchaniach na
żywo do 40. Międzynarodowego
Dziecięcego Festiwalu Piosenki
i Tańca w Koninie, marzec - Amelia
Rumińska, Julia Nowicka, Emilia
Maćkiewicz, Karolina Maćkiewicz,

Maja Rybska, Amelia Auguścińska,
Lidia Durmowicz.
• Konkurs Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej Mini Gdynia Open
2019, marzec - udział: Amelia Rumińska, Maja Rybska, Amelia Auguścińska, Karolina Maćkiewicz,
Julia Nowicka.
• XVIII Powiatowy Festiwal
Piosenki „Śpiewajmy Razem” –
Chełmża, marzec - I miejsce: Amelia Rumińska.
• III Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Żołnierze Wyklęci” – Lipno,
marzec – I miejsce: Amelia Rumińska, III miejsce: Karolina Maćkiewicz, wyróżnienie: Julia Nowicka.
Udział: Lidia Durmowicz, Emilia
Maćkiewicz, Agata Majewska, Maja
Rybska, Amelia Auguścińska.
• XXVII Wojewódzki Przegląd
Artystyczny – Szkolna Scena Piosenki i Poezji w Toruniu, marzec
- Nagroda Główna dla Zespołu
Presto w składzie: Maja Rybska,
Amelia Auguścińska, Emilia Maćkiewicz, Agata Majewska, Amelia
Rumińska, Karolina Maćkiewicz,
Julia Nowicka, Iga Krasicka, Lidia
Durmowicz.
MJ
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Nie tylko lekcjami uczeń żyje…

Ż

eby tradycji stało się zadość,
1 lutego w własnoręcznie
ozdobionej przez uczniów
sali Szkoły Podstawowej w Mazowszu odbyła się zabawa karnawałowo - choinkowa. Muzyka na żywo,
loteria fantowa i „paczuszki - niespodzianki” dla każdego ucznia,
a także odpoczynek w świetlicy
przy herbacie i pysznym cieście to wszystko przygotowali rodzice
z pomocą sponsorów. Serdecznie
dziękujemy wszystkim osobom,
które miały swój udział w organizacji zabawy.
Opiekunka SKO Krystyna Blonkowska podsumowała oszczędzanie w pierwszym półroczu. Najlepiej wypadła klasa I, wyłoniono
i wyróżniono również klasowych
mistrzów oszczędzania. Po raz kolejny K. Blonkowska przeprowadziła zbiórkę w ramach akcji Góra
Grosza. W tym roku udało się zebrać 262,28 zł. Także i tutaj najaktywniejsza okazała się klasa I. Cała
kwota została przekazana Towarzystwu Nasz Dom na rzecz potrzebujących dzieci.

„Człowiek jest dobry - póki
pamięta, że serce ma też dla innych...” - 9 lutego odbył się bal charytatywny, zorganizowany przez
Radę Rodziców. W trakcie zabawy licytowano wiele atrakcyjnych
przedmiotów, m.in. ptaki i anioły
z drewna, fotografie, obrazy oraz
vouchery. Łącznie udało się zgromadzić 3560 zł. To wsparcie dla
dwojga chorych dzieci: Wiktorii Insadowskiej i Dawida Gnata.
Ogromnie dziękujemy wszystkim
darczyńcom, organizatorom balu
i tym, którzy w jakikolwiek sposób
wsparli to przedsięwzięcie.
16 marca w Szkole Podstawowej w Steklinie odbył się Gminny
Turniej Wiedzy Pożarniczej. Mazowiecką szkołę reprezentowali
Kewin Łydziński (zajął I miejsce
i zakwalifikował się do etapu powiatowego), Paweł Błaszkiewicz
(zajął III miejsce) oraz Patryk Tejza
(miejsce II). Rokrocznie do konkursu uczniów przygotowuje Ryszard Osiński. Gratulujemy kolejnego sukcesu, trzymamy kciuki za
Kewina na etapie powiatowym!

Warsztaty przeciw
używkom
w Czernikowie

W

dniu 23 marca 2019 odbyły się warsztaty przeciw
używkom. Zajęcia rozpoczęły się od wyjaśnienia metodą
burzy mózgów, ćwiczeń lingwistycznych i słowotwórczych tematu
– teorii uzależnień od alkoholu, papierosów, dopalaczy, internetu czy
słodyczy. Powstawały wiersze, myśli i fraszki na temat szkodliwości
używek. Odbył się też występ muzyczny i konkurs recytacji wierszy,
następnie poczęstunek i dramowe
warsztaty ruchowe z pedagogiem
i psychologiem, z użyciem plansz
przeciw używkom, a potem rozmo-

wy, sceny do odegrania w temacie
asertywności.
Uświadomienie powodów, dla
których młodzież sięga po używki,
było głównym celem warsztatów.
Dla utrwalenia przyswojonej wiedzy odbyło się podsumowujące rysowanie prac plastycznych przeciw
zagrożeniom. Wszyscy uczestnicy
otrzymali książki przyrodnicze.
Dziękujemy Komisji ds Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym za pomoc w realizacji warsztatów.
DC

28 lutego klasy IV-VIII odwiedziły Warszawę. W programie
wycieczki znalazło się m.in. zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, Starego Miasta i wizyta
przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
W muzeum uczniowie obejrzeli
film „Miasto ruin”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się drukarnia
ulotek i bunkier niemiecki. Interaktywne przedstawianie wydarzeń
rozbudzało wyobraźnię.
Po kolejnych etapach (plastyczny, historyczny, recytatorski), 15
marca wzięliśmy udział w podsumowaniu wyników IV Konkurs
Gminny Wiedzy o Żołnierzach
Wyklętych i wręczeniu nagród laureatom. Za recytację wyróżnienia
otrzymały Julia Matyjasik i Natalia
Urbańska. W Konkursie historycznym III miejsce zajęła Kornelia
Szwajkowska, wyróżnienie zdobyła
Dominika Dąbrowska, II miejsce
przypadło Julii Suleckiej, a wyróżnienie - Natalii Urbańskiej. Za pracę plastyczną wyróżniono Amelię
Urbańską. Uczniów przygotowywały do konkursu Bożena Pała-

szyńska i Joanna Wieczyńska.
Także w marcu gościliśmy
w szkole Grupę Artystyczną „Rekonstrokto” z Lublina, która zaprezentowała pokaz historyczny „Ku
Niepodległej”. Uczniowie prześledzili ślady oręża polskiego w latach
1772–1918. Własnymi rękami „poznawali” sposób noszenia mundurów, broń kosynierów, przyglądali
się pokazowi walki białą bronią.
Uczennice z kl. VII wcieliły się
w role sanitariuszek. Można było
przymierzyć mundur, czapkę i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

W realizacji programu profilaktycznego „Alkohol: potrafię
powiedzieć - NIE!” uczestniczyli
uczniowie klasy VIII oraz rodzice uczniów klas IV-VIII. Odbyły
się zajęcia warsztatowe z terapeutą
Towarzystwa „Powrót z U” Małgorzatą Gdak („Alkohol – sygnały
ostrzegawcze, gdzie zgłosić się po
pomoc”) i spotkanie z psychologiem Agnieszką Pankowską pod
nazwą „Trening umiejętności społecznych jako profilaktyka uzależnień”.
MC
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Raciniewski
najlepszy
w makao

Od amatora do astronoma
– szkoła perspektyw

A

stronomia to dziedzina
wiedzy ciesząca się sporym
zainteresowaniem
wśród
uczniów. Podróże kosmiczne, życie pozaziemskie, nieskończoność
Wszechświata - to tylko niektóre z zagadnień, które poruszane
są w szkołach na lekcjach fizyki.
Wśród licznego grona uczniów
zainteresowanych tym tematem,
młodej stażem nauczycielce fizyki
w Szkole Podstawowej im. T. Halika w Osówce udało się rozpoznać
wschodzącą gwiazdę.
Jakub Kutnik to uczeń ósmej
klasy. W jego przypadku astronomia to nie tylko amatorskie spoglądanie w niebo, ale także obserwacje, prowadzone przy użyciu
profesjonalnego teleskopu. Dzięki
nim odnosi swoje pierwsze sukcesy,
przynosząc dumę szkole.
Patrycja Bartnicka uczy fizyki
w Szkole Podstawowej w Osówce
dopiero od roku, lecz na pierwszych
zajęciach z ósmą klasą udało jej się
zauważyć ponadprzeciętny poten-

S

cjał Kuby. Początkowo uważała go
za zdolnego i szczególnie aktywnego ucznia. Zadania z zakresu
kinematyki, dynamiki czy elektrostatyki nie sprawiały mu większego
problemu. Bez większego namysłu
zaproponowała mu udział więc
w przedmiotowym, kuratoryjnym
konkursie z fizyki. Kuba wziął
w nim udział.
Na jednych z pierwszych lekcji
P. Bartnicka poruszyła temat zajęć
dodatkowych teoretycznych - wykraczających poza podstawę programową. Zainteresowanie było zerowe. Nieco przychylniej uczniowie
spojrzeli na propozycję realizowania doświadczeń z zakresu fizyki,
Jednak największym zaskoczeniem
była reakcja uczniów na spotkania obserwacyjne nieba. Wtedy
w oczach Kuby pojawił się błysk.
„A” jak astronomia - to dziś
motto Kuby. Niewiele trzeba było
czekać, by w fizyczno-astronomicznym, Wojewódzkim Konkursie
Przedmiotowym dla szkół podsta-

wowych i gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego, Jakub
przebrnął do etapu wojewódzkiego,
uzyskując 98 % poprawnych odpowiedzi! Zadaniem I etapu była
obserwacja meteorów z roju Geminidów (rodzaj widzialnej nocą
„spadającej gwiazdy”), którą, ze
względu na złe warunki atmosferyczne, postanowiono zmienić.
Zmieniony etap zawierał zarówno
część teoretyczną, dotyczącą wiedzy ogólnej z zakresu meteorów,
jak i doświadczalną - polegającą na
obserwacji całkowitego zaćmienia
Księżyca i zbliżeń planet. Etap II to
konkurs wiedzy ogólnej oraz prezentacja swoich obserwacji. Pomimo tego, że uczestnicy konkursu to
najlepsi uczniowie z całego powiatu
toruńskiego, Kuba poradził sobie
bez problemu.
Pasja do astronomii kiełkowała w Kubie od ósmego roku życia,
gdy dostał swój wymarzony prezent
komunijny – teleskop. Od dwóch
miesięcy Kuba może pochwalić się
nowym, profesjonalnym teleskopem, który umożliwia mu wnikliwszą obserwację nieba. Dzięki niemu
Kuba prowadzi obserwacje Księżyca oraz wykonuje jego zdjęcia.
Kuba zdradził, że marzy, by zostać pilotem. Niewątpliwie chce być
blisko nieba. Powiedział również, że
kolejnym, równie ważnym i ciekawym zajęciem w przyszłości byłaby
dla niego możliwość prowadzenia
własnych badań. Rozważa również
studia astronomiczne.
11 marca 2019 r. w Toruniu odbył się ostatni etap konkursu. Jakub
zajął bardzo wysokie, czwarte miejsce, zdobywając tytuł laureata. Patrycja Bartnicka, Dyrekcja oraz całe
Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce, są z Jakuba bardzo dumni i życzą mu dalszych sukcesów.
PB

J

uż po raz szesnasty amatorzy
gminnych rozgrywek karcianych przystąpili do wyłonienia
lokalnego czempiona w makao tradycyjnym, po raz ósmy dokonując
tego w wariancie „jeden na jednego”. Tytuł mistrzowski zdobył Mirosław Raciniewski, dla którego był
to pierwszy medal w rozgrywkach
makao.
Rywalizacja odbywała się w systemie rosyjskim, do dwóch przegranych meczów. Walczono do
pięciu lub sześciu (w zależności od
fazy turnieju) wygranych rund. Już
na pierwszych etapach walki doszło
do niespodzianki, bo swój pierwszy mecz przegrał siedmiokrotny
mistrz i sześciokrotny wicemistrz
gminy, Przemysław Pujer. Lepsza
od niego okazała się, w stosunku
6:5, Danuta Chylicka, która w poprzednim czempionacie (wygranym przez Pujera) zdobyła brązowy
medal. To zwycięstwo utorowało
Danucie drogę do finału. Tam lepszy okazał się jednak pogromca

kolejnego z bardziej utytułowanych
zawodników, Krzysztofa Seweryna
– Mirosław Raciniewski. Dotychczasowym największym osiągnięciem Mirka było czwarte miejsce
przed siedmioma laty. Chylicka
ostatecznie uplasowała się na trzecim miejscu, „srebro” natomiast
wywalczył Jakub Furmański, który
przyznał, że w ostatnich miesiącach
grę w makao trenował wyjątkowo
intensywnie.
Zawodnikom przyglądał się
Wójt Gminy Czernikowo Tomasz
Krasicki – jeden z głównych sponsorów rozgrywek.
W dziewiątym sezonie Ligi Pokera Sportowego osiągnięto półmetek. Na prowadzeniu znajduje
się Przemysław Pujer, z bezpieczną przewagą nad swoim głównym
przeciwnikiem w ostatnich latach,
Adrianem Szalkowskim. Trzecie
miejsce zajmuje Sebastian Paradowski.
PP

Co słychać w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie?

ame ciekawe rzeczy! Przede
wszystkim cieszymy się nową
lokalizacją przy Zespole Szkół
im. Mikołaja Kopernika. Dzięki
temu jest nas więcej – niemal setka - i zyskaliśmy piękne, kolorowe,
przestronne sale dydaktyczne, salę
do rytmiki oraz stołówkę i piękny
plac zabaw. Wyposażenie naszego
przedszkola jest dostosowane do
naszych potrzeb i możliwości, możemy rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.
Rok przedszkolny rozpoczął się
przede wszystkim od zapoznania
z nową placówką oraz nauczycielami i pracownikami obsługi.
W przedszkolu dzieje się bardzo
dużo, a czas spędzany z kolegami
i koleżankami upływa miło i szybko. Każdego dnia na dzieci czekają
ciekawe zajęcia, teatrzyki, historyjki obrazkowe, zagadki słowne,
tworzenie prac plastycznych i przestrzennych, doświadczenia, zajęcia
z modułów matematycznych, zabawy na placu zabaw, spacery i wycieczki. Byliśmy m.in. na leśnym
spotkaniu z myśliwymi, na przed-

stawieniach „Legendy polskie”
oraz „Uczą króla dzieci segregować
śmieci”. Chodzimy do Gminnej Biblioteki Publicznej, obserwujemy
pracę ludzi w sklepach i zakładach
usługowych, gościmy też przedstawicieli różnych zawodów. Co mie-

siąc przedszkolaki mają możliwość
słuchania koncertów, w trakcie których poznają różne rodzaje muzyki
i instrumentów. Gościliśmy Fokę
Paro, Świętego Mikołaja, czworonogi w ramach dogoterapii.
Starsi przedszkolacy brali udział

w Pokazie Talentów. W swoim gronie mamy wielu laureatów konkursów, m.in. wyróżnienia za udział
w organizowanym przez kujawsko-pomorski Urząd Marszałkowski
konkursie plastycznym „Tęczowa
gęś”, wyróżnienie w Przeglądzie

Kolęd i Pastorałek organizowanym
przez Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, w organizowanym
przez Urząd Gminy Czernikowo
konkursie ekologicznym. Wszyscy
braliśmy udział w zbiórce makulatury, produktów żywnościowych
do „Jadłodzielni” oraz karmy dla
zwierząt ze schroniska w Toruniu.
Wspólnie przeżywaliśmy Dzień
Przedszkolaka, Dzień Chłopca,
Dzień Edukacji Narodowej, wigilijne spotkania w poszczególnych
grupach, Dzień Babci i Dziadka,
Walentynki oraz Bal karnawałowy
w świetlicy wiejskiej w Czernikowie. Dzieci bardzo chętnie biorą
udział w zajęciach dodatkowych:
logopedii, religii, lekcjach języka
angielskiego oraz zajęciach fitness.
Przedszkole współpracuje z rodzicami, którzy chętnie angażują się
w życie placówki i pomagają w organizacji uroczystości przedszkolnych, zapraszają dzieci w ciekawe
miejsca, pomagają zapraszać ciekawych gości.
MM
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Wydarzenia ze Szkoły
Podstawowej
im. Tony Halika w Osówce
T
radycyjnie w okresie przedświątecznym na terenie szkoły odbyła się zbiórka rzeczy
potrzebnych w życiu codziennym
na rzecz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Domu Dziecka
w Wielgiem. Rada Rodziców zorganizowała „Kiermasz Bożonarodzeniowy”, obfitujący w stroiki, ozdoby
świąteczne i wypieki. W ramach
kultywowania polskich tradycji
świątecznych odbyły się spotkania
wigilijne, w trakcie których dzieci
składały życzenia, dzieliły się opłatkiem, śpiewały kolędy oraz wystawiły jasełka.
11 stycznia społeczność szkoły
wzięła udział w zabawie choinkowej. Wszyscy świetnie bawili się
w rytmie popularnych rytmów
serwowanych przez zespół Piotr
i Paweł. Impreza taneczna zwieńczona została przybyciem Świętego
Mikołaja.
W dniach 14-16 stycznia odbyło
się zimowisko. Uczestnicy skorzystali z wielu toruńskich atrakcji.
Poprawiali kondycję fizyczną, korzystając z trampolin sportowych,
ścieżki akrobatycznej oraz basenu
z gąbkami w Jump Arenie. Pod presją czasu rozwiązywali łamigłówki
i zagadki w Escape Roomie brali

„Dobrze Ziemio” po raz trzynasty

M

arzec to tradycyjnie miesiąc, w którym witamy
wiosnę poezją; konkursami szkolnymi, gminnymi i wojewódzko-regionalnym. XIII Konkurs Recytatorski Poezji Twórców
Ziemi Dobrzyńskiej za nami. Przez
„Dobrze Ziemio” przewinęło się
już kilkadziesiąt szkół i kilkaset
uczniów.
W tym roku zaczęliśmy od Izby
Pamięci - wystawy tomików poezji twórców Ziemi Dobrzyńskiej
z Lipnowskiej Grupy Literackiej,
i od poczęstunku – tradycyjną, dobrzyńską bułką. Potem odbyło się
trochę ćwiczeń językowych i występy z Chóru SP Czernikowo (soliści
Maćkiewicz i Rumińska oraz dzie-

więcioosobowy zespół). W konkursie wzięło udział prawie trzydzieści
osób z kilkunastu szkół (Czernikowo, Mazowsze, Makowiska, Obrowo, Osiek, Płonne, Zaduszniki,
Wólka, Wielgie, Świętosław, Stowarzyszenie Czyż-nie, Chrostkowo).
Uczniowie recytowali wiersze
Jadwigi Jałowiec, Jerzego Pietrkiewicza, Gustawa Zielińskiego,
Konczalskiego, Brodzikowskiego,
Trzebniaka, Chojnickiej, Manewicza, Ciesielskiego, Kozickiej, Chrobaka , Zawadzkiego i innych. Śliczne i różnorodne były te wykonania
- od śmiesznych i humorystycznych
po głębokie, poważne; od refleksyjnych - po zabawne.
Jury główne (D. Potręć, J. Ma-

newicz, Z. Trzebniak) przyznało
osiem nagród i trzy wyróżnienia.
Nagrody i wyróżnienia wręczyli
też Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, jury młodzieżowe, dyrektor
KPCEN w Toruniu i dyrektor SP
im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie. Wszyscy uczniowie dzięki
sponsorom (Starostwo Powiatowe
w Toruniu, Urząd Gminy Czernikowo, Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie) otrzymali nagrody.
Zauważeni zostali uczniowie SP
Czernikowo Julia Szostak, Alicja
Nowicka, Julia Murszewska, Franek
Lewandowski i Adam Gąsiewicz.
DC

udział w ekscytujących rozgrywkach laserowego paintballa, a na
lodowisku usprawniali technikę
jazdy na łyżwach. Ostatniego dnia
zimowiska zwiedzili Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach.
8 lutego odbył się uroczysty apel,
podczas którego wójt Tomasz Krasicki oraz dyrektor Ryszard Ałtyn
wręczyli dyplomy i stypendia za
wysokie wyniki w nauce i sporcie.
Stypendia naukowe otrzymali: Lena
Jarzec (5,42), Weronika Dobrzyńska (5,33), Klaudia Laskowska (4,9),
Monika Piątkowska (4,83), Bartosz
Kutnik (5,33), Bartosz Purcelewski
(5,25), Lena Biernat (5,25), Filip Gołębiewski (5,0), Szymon Kwiatkowski (5,0), Artur Petrykowski (4,91),
Marcel Purcelewski (5,0), Zuzanna
Haraszkiewicz (4,81), Karol Trzebniak (4,81) Kacper Mirowski (4,93),
Jakub Kutnik (5,07). Stypendia
sportowe otrzymali: Marcel Purcelewski, Szymon Dejewski, Artur
Petrykowski, Bartosz Kutnik, Filip
Gołębiewski i Bartosz Szymaniak.
1 marca leśnicy nagrodzili uczniów, którzy wzięli udział
w zbiórce pokarmu dla zwierząt
leśnych. Dyplomy oraz nagrody
otrzymali Miłosz Arent, który zebrał 350,5 kg żołędzi i kasztanów,

Szymon Kowalski (189 kg), Oskar
Makowski (90,1 kg), Maciej Serocki (87,8 kg), Bartosz Łaziński (73,8
kg), Adam Fehlau (25,5 kg), Julia
Dejewska (17,6 kg), Szymon Dejewski (10,8 kg).
Uczniowie naszej szkoły brali
udział w konkursach plastycznych,
gdzie wykazali się dużym talentem.
W konkursie „Zapobiegajmy pożarom” czołowe miejsca zajęli: Amelia Łazińska, Tytus Jarzec, Cezary
Mirowski, Oliwia Opatrzyk, Bartosz Kutnik. W konkursie „Nasz
Orle Biały” drugie miejsce zajął Cezary Mirowski, natomiast w konkursie „Stulecie Niepodległości
Polski” nagrody otrzymali Oskar
Zientarski, Marcel Purcelewski,
Adam Fehlau, Lena Biernat, Tytus
Jarzec, Bartosz Kutnik, Weronika
Dobrzyńska, Karol Trzebniak, Julia
Laskowska.
W konkursie „Zbieramy makulaturę” najlepszym „zbieraczem”
w naszej szkole została Natalia Bytner, która zebrała 23 kg makulatury,
natomiast w kategorii drużynowej
wygrała klasa VIII, która zgromadziła 116 kg makulatury.
ŻW

Patriotyzm w wykonaniu
przedszkolaków ze Słoneczka

W

100. rocznicę odzyskania
niepodległości w Niepublicznym
Przedszkolu
Słoneczko realizujemy „Program
Niepodległa - Biało-czerwone
z dumą”. Naszym celem jest kształtowanie szacunku dla własnego
państwa oraz poczucia tożsamości, rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,
wielkimi Polakami i wzmacnianie
więzi z najbliższym otoczeniem.
W związku z tym w grudniu zorganizowaliśmy konkurs plastyczny
dla dzieci pod hasłem: ,,Kto ty jesteś – Polak Mały”. Przedszkolaki
wykonały piękne prace plastyczne,
w których pokazały w prosty, dziecięcy sposób swoje pojmowanie
patriotyzmu. Wszyscy uczestniczący w konkursie otrzymali nagrody
książkowe.

W styczniu rozpoczęliśmy przybliżanie dzieciom postaci wielkich
Polaków. Projekt ,Muzyka Pana
Fryderyka” w sposób atrakcyjny
i zrozumiały zaprezentował postać
Fryderyka Chopina. Pod hasłem
,,Wstrzymał słońce - ruszył ziemię” w lutym przedszkolaki poznały postać Mikołaja Kopernika
- wszystkie grupy wykonały makiety przedstawiające kosmos. Na wyróżnienie zasługuje grupa Iskierki,
która na zajęcia otwarte zaprosiła
swoich rodziców, dziadków.
Działania w ramach programu
będą kontynuowane w kolejnych
miesiącach, ponadto nasza placówka bierze udział w Międzynarodowy Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”.
IL
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W Szkole Muzycznej szlifują talenty

Ż

ycie
Szkoły
Muzycznej
I stopnia w Czernikowie toczy się w cyklicznym trybie
złożonym z zajęć teoretycznych
i praktycznych, a także warsztatów czy koncertów. 8 lutego 2019
r. placówka zorganizowała warsztaty dla klasy akordeonu. Zostały
one poprowadzone przez Pawła
Suleja, absolwenta Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. W czasie wieloletniej edukacji artystycznej kształcił
się on pod kierunkiem wybitnych
pedagogów, mistrzów sztuki akordeonowej. Koncertował we Włoszech czy Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej. Jest laureatem
wielu prestiżowych konkursów

P

o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej, m. in. w Castelfidardo, Ragusa Ibla, Sanoku, Chełmie
i Mławie. Obecnie prowadzi klasę
akordeonu w siedleckiej i łukowskiej szkole muzycznej. Warsztaty
miały formę zajęć indywidualnych.
Była to okazja do poznania tajników techniki gry na instrumencie,
interpretacji utworów. Uczestnicy
wykonywali ćwiczenia poprawiające artykulację. Wszystkie wskazówki przyjmowane były z wielkim
zaciekawieniem i na pewno zostaną wykorzystane w dalszej edukacji
muzycznej.
Nie są to jedyne warsztaty, których organizatorami jest szkoła.
W planie są warsztaty dla klas klar-

netu, wiolonczeli oraz instrumentów dętych. Każde takie spotkanie
jest okazją do poszerzenia swojej
wiedzy a także podniesienia już posiadanych umiejętności.
Dzieci uczęszczające do klas
pierwszych cyklu sześcioletniego
oraz czteroletniego corocznie prezentują swoje umiejętności podczas
Koncertu Klas Pierwszych. Jest to
z reguły ich pierwszy wystep przed
większą publicznością. Każdy kontakt ze sceną wiąże się z opanowaniem tremy. Tegoroczne koncerty
zostały poprowadzone w dniach
25-26 lutego przez Joannę Olczyk
– nauczyciela gry na wiolonczeli,
Monikę Dunajską – nauczyciela gry
na skrzypcach oraz Annę Poślednik

– nauczyciela gry na flecie. Młodzi
instrumentaliści występowali solo
z akompaniamentem nauczyciela
a także w duecie. Jedna z uczennic
zaprezentowała utwór własnego
autorstwa. Dzieci świetnie poradziły sobie ze stresem, a każdy z występów został nagrodzony gromkimi
brawami.
7 marca odbyły się Warsztaty Fletowe. Po raz kolejny zostały
one poprowadzone przez Mirosławę Pawłowską – koncertującego muzyka Orkiestry Opery Nova
w Bydgoszczy oraz wieloletniego
nauczyciela gry na flecie w PZSM
im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Warsztaty odbywały się
w formie zajęć indywidualnych,

które opierały się na ćwiczeniach
oddechowych,
artykulacyjnych
oraz pracy nad intonacją. W celu
urozmaicenia warsztatów używane
były przyrządy, m.in. Pneumo Pro
(wymienna główka do fletu, która
w błyskawiczny sposób pomaga
młodym flecistom uzyskać prawidłowe zadęcie i uczy dobrej pozycji trzymania instrumentu) oraz
poduszka stabilizacyjna. Dzieci
pracowały również nad interpretacją wybranych utworów i z uwagą
przyjmowały wszystkie rady prowadzącej.
SM

Pierwszy semestr w SP w Steklinie

racę nad kształtowaniem
osobowości młodego człowieka ułatwia odwoływanie
się do wzorów ludzi, którzy swoim
życiem potwierdzili, że poszanowanie norm i wartości, odwaga,
poświęcenie i pasja pozwalają odnieść sukces. Dla społeczności steklińskiej szkoły takim wzorem jest
postać H. Sienkiewicza. W swoich
znakomitych dziełach często zwracał uwagę na patriotyzm. O bliskiej
sercu sprawie polskiej nie zapomniał do końca życia. Niestety, nie
doczekał się odzyskania niepodległości. W wyjątkowym 2018 roku
nie zapomnieliśmy o naszym patronie. Podczas uroczystej akademii
przybliżyliśmy twórczość Litwosa
i złożyliśmy hołd przy pamiątkowej
tablicy.
Niezwykłych doznań artystycznych dostarczył nam wyjazd do
teatru na sztukę „Krzyżacy”, wyreżyserowaną na podstawie powieści
naszego patrona. Twórcom w znakomity sposób udało się zachować
najistotniejsze walory prozy Sienkiewicza, a jednocześnie poruszyć
aktualne sprawy. Po przedstawieniu
uczestniczyliśmy w warsztatach,
które prowadził Łukasz Ignasiński,
odtwórca głównej roli. Zaprezentowane zabawy teatralne pozwoliły
nam przełamać tremę, doskonalić
grę aktorską oraz swobodnie poruszać się po scenie.
Grudzień to czas refleksji, nadziei i serdecznych spotkań, to czas
szczególny i wyjątkowy. Uczniowie
z klas V, VII i VIII przygotowali
bożonarodzeniowe przedstawienie

„Nie było miejsca dla Ciebie…”.
Jasełka wystawione najpierw były
w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży „Tratwa” w Steklinku.
Jak zwykle zostaliśmy serdecznie
przyjęci przez Marka Piernika,
dzieci i ich opiekunów. Aktorzy
wystawili jasełka dla całej społeczności szkolnej 21 grudnia 2018 r. na
spotkaniu wigilijnym oraz 20 stycznia 2019 r. w kościele parafialnym
w Czernikowie.

Od listopada do kwietnia Rafał
Dębski i Bartłomiej Kaliszewski
z klasy VI reprezentowali szkołę
w konkursie matematycznym „Liga
Zadaniowa” organizowanym przez
WMiI w Toruniu (UMK). 21 marca
dziewięciu uczniów z klas IV-VIII
brało udział w konkursie „Kangur
Matematyczny”.
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zebrane w tym roku pieniądze przeznaczy na zakup specja-

listycznego sprzętu do szpitali dziecięcych. Dzięki wielkim sercom
i hojności naszych uczniów, rodziców i lokalnej społeczności, udało
nam się zebrać ponad 2000 zł.
1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.
W Szkole Podstawowej w Steklinie również staramy się pamiętać
o tych, którzy walczyli o niepodległość ojczyzny. Braliśmy udział
w różnych konkursach, co pozwo-

liło nam na wzbogacenie wiedzy
historycznej o tamtych latach. Możemy także pochwalić się sukcesami. W konkursie recytatorskim II
miejsce zdobyła Aleksandra Ziętarska, zaś w konkursie historycznym
- III miejsce zajęła Oliwia Romanowska.. Gratulujemy zwycięzcom.
Aleksandra wzięła udział w Gminnym Konkursie Fotograficznym
„Moja wioska, moje życie” i otrzymała wyróżnienie.
15 marca odbyło się spotkanie
z przedstawicielami policyjnej prewencji, podczas którego dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, jak zachować
się w kontaktach z nieznajomym,
korzystać z numeru alarmowego
w ważnych przypadkach. Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej
kampanii „Dobrze Cię Widzieć”.
W ramach akcji otrzymali kamizelki odblaskowe. Celem przedsięwzięcia jest ochrona dzieci przed
wypadkami.
W gminnych zawodach w tenisie stołowym I miejsce zajęła Wiktoria Kamińska, która zakwalifikowała się do zawodów powiatowych,
gdzie zajęła II miejsce. W powiatowych zawodach w tenisa wzięli też
udział Igor Strzelecki i Oliwier Insadowski. W Gminnych zawodach
w piłce siatkowej drugie miejsce
wywalczyli nasi chłopcy, którzy byli
także na podium zawodów koszykarskich. Na szczególną pochwałę
zasługują znakimite umiejętności
bramkarskie Igora Strzeleckiego.
MP, MR, MK
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Setbol Czernikowo wygrywa wszystko

S

iatkarze Setbola Czernikowo
odnieśli kolejne sukcesy. Pod
koniec grudnia okazali się najlepsi w Lipnowskiej Amatorskiej
Lidze Piłki Siatkowej, zdobywając drugie mistrzostwo w historii
w tych rozgrywkach (poprzednio
udało się to w 2016 roku). Do samego końca w walce o zwycięstwo
liczyły się aż trzy drużyny. Przed
ostatnią rundą spotkań Setbol zajmował fotel lidera, ale było wielce
prawdopodobne, że będzie potrzebować zwycięstwa 3:0, by móc
utrzymać pierwszą pozycję. Wicelider ze Skępego (z tym rywalem
Setbol zanotował jedyną porażkę
przez cały sezon), Golden Guys,
deptał po piętach czernikowskim
zawodnikom. Nasi siatkarze stanęli jednak na wysokości zadania
i z Radomicami zrobili to, co musieli, czyli wygrali bez straty seta. Co
warte uwagi, w drugiej partii Setbol
zdołał wyjść z poważnych opresji,

odrabiając duże straty (3:10 i 13:18).
Przegrany set zamknąłby drogę do
wygranej w lidze. Raz jeszcze oka-

Zakończenie XIV edycji
gminnej ligi „halówki”

zało się, że walka do końca jest tym,
z czego czernikowscy siatkarze są
znani w regionie.

D

ziałalność
Ochotniczych
Straży Pożarnych ma nie
tylko wymiar ratowniczy,
ale także społeczno-sportowy. 17
lutego 2019 roku w Brodnicy odbył
się IX Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
w którym rywalizowały drużyny
z Osówki oraz Steklina.
W turnieju wzięło udział dwadzieścia pięć drużyn, z czego dziewięć z gminy Czernikowo (pięć
z MDP Steklin i cztery z MDP
Osówka). Turniej rozegrano na
dwóch brodnickich halach - w OSiR
oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Turniej odbył się w trzech
kategoriach wiekowych z dodatkowym podziałem na dziewczęta
i chłopców.

Szkoły gimnazjalne i podstawowe kl. VII

W

Duszyński, Jakub Godurowski,
Grzegorz Grzywiński, Tomasz Janiszewski (kapitan), Tomasz Lewandowski, Jarosław Makowski,
Krystian Nazarek, Radosław Szylo,
Radosław Świątecki, Michał Wiśniewski. Kierownik: Dariusz Janiszewski.
Pod koniec lutego Setbol bez
straty seta triumfował w towarzyskim turnieju zorganizowanym
przez KS Olimpijczyk. W hali Zespołu Szkół rywalizowało sześć
drużyn z Czernikowa, Lipna
i Bobrownik. Setbol podzielił się
na dwie drużyny: młodszą i starszą. Pierwsi, w całości podstawowi
zawodnicy z rozgrywek ligowych,
pewnie zwyciężyli w całym turnieju, pokonując w finale rywali
z Lipna. Starsi „setbolowcy” zajęli
czwarte miejsce.
DJ, GG

Młodzi druhowie strzelali aż miło

Lokaty naszych drużyn:
Szkoły podstawowe chłopcy:
I. MDP Steklin
III. MDP Osówka
Najlepszy Bramkarz: Igor Strzelecki – Steklin
Najlepszy zawodnik: Szymon Dejewski – Osówka

piątek 9 lutego odbyły się
ostatnie mecze Gminnej
Ligi Piłki Nożnej Halowej w sezonie 2018/2019. W finale
nastąpiła kolejna odsłona lokalnego El Clasico. Drużyna AMP, która
w półfinale pokonała w stosunku
8:3 zespół Dam Team, zmierzyła się z odwiecznymi rywalami –
USM Blefrem, którego futboliści
we wcześniejszej rundzie poradzili
sobie z Mont Teamem (3:0). Mistrzowskie trofeum wznieśli piłkarze AMP, wygrywając z USM 3:1.
Trzecie miejsce zajął Dream Team.
Najlepszym bramkarzem został Jakub Wojciechowski (AMP), a „królem strzelców” - Dawid Bochuciński (USM Belfer).
Rozgrywki minionej edycji
trwały od listopada. Zespoły mogły
składać się z 14 zawodników (w tym
dwóch spoza naszej gminy). Orga-

Zespół kolejny rok grał w składzie niemal w całości złożonym
z mieszkańców naszej gminy, którzy pierwsze siatkarskie kroki stawiali w Czernikowie. Z bardzo dobrej strony pokazali się najmłodsi:
Jakub Godurowski i Krystian Nazarek. Spokój w grze i efektywność
to cechy, jakimi zarażali kolegów.
W drużynie panowała znakomita
atmosfera, która okazała się kluczem do sukcesu. Nagrodę dla najlepszego zawodnika ligi otrzymał
Tomasz Janiszewski, który już po
raz drugi został wyróżniony tytułem MVP przez organizatorów rozgrywek.
Wyniki ligowych meczów Setbola: 3:0 z LO Lipno, 3:0 z Bobrownikami, 3:1 z Lipnowiakiem
Oldboy, 3:2 z Teamem Lipno, 2:3
z Golden Guys, 3:2 z Kisiel z ryżem,
3:0 z Radomicami.
Skład drużyny: Piotr Buczyński,
Artur Drzażdżewski, Bartłomiej

i VIII chłopcy:
I . MDP Steklin
IV. MDP Osówka
VII – VIII. MDP Steklin 2
Najlepszy strzelec: Grzegorz
Ziętarski – Steklin
Dziewczęta szkoły ponad gimnazjalne:
I. MDP Steklin
II. MDP Osówka
Król strzelców: Roksana Stefańska

– Osówka
Najlepszy bramkarz: Adrianna Banaszkiewicz - Steklin
Szkoły ponadgimnazjalne chłopcy:
I. MDP Steklin
VII. MDP Osówka
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
ES

Gminne zawody wędkarskie w sezonie 2019
nizatorami rozgrywek byli Grzegorz Grzywiński i Danuta Chylicka, którzy zostali uhonorowani
przez władze gminy za wieloletnie
zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia. Organizatorzy dziękują
Gminie Czernikowo oraz firmom
USM i Rafpol za dofinansowanie
rozgrywek.
Klasyfikacja końcowa:
1.
AMP
2.
USM Belfer
3.
Dream Team
4.
Mont Team
5.
Osówka Team
6.
Kontra
7.
Komfort team
8.
Remex
9.
Karmelki
10. Young Boys

GG, PP

DATA

TECHNIKA, KATEGORIA

MIEJSCE

GODZ.

1 maja

spławikowe juniorzy

staw gminny

9:00

3 maja

spławikowo - gruntowe seniorzy

staw gminny

8:00

26 maja

spinningowe seniorzy

jezioro Steklin

6:00

9 czerwca

spławikowe seniorzy

jezioro Lubinek

6:00

29-30 czerwca

spławikowe – gruntowe seniorzy (nocne)

jezioro Ciepień

16:00

7 lipca

spławikowe juniorzy

staw gminny

9:00

14 lipca

spinningowe seniorzy

jezioro Moszczonne

5:00

28 lipca

spławikowe seniorzy

jezioro Lubinek

6:00

4 sierpnia

gruntowe seniorzy

jezioro Konotopie

6:00

25 sierpnia

gruntowe seniorzy

jezioro Lubinek

6:00

8 września

spławikowe – gruntowe juniorzy

staw gminny

9:00

15 września

spławikowe – gruntowe seniorzy

staw gminny

8:00

22 września

spinningowe seniorzy

jezioro Moszczonne

7:00

28 września

zakończenie sezonu

