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Msza Święta polowa
oficjalne otwarcie

koncert Gminnej Orkiestry Dętej
występy uczniów ze szkół z terenu gminy
występ Koła Gospodyń Wiejskich "Jutrzenka"
występ Klubu Seniora "Radość"

program dla dzieci
konkurs sołecki
występ kapeli TORUNIAKI
konkurs dla kobiet i mężczyzn
występ zespołu RETRO
występ zespołu SMASH!
zabawa dożynkowa z zespołem
KASIA&MARCIN
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Wójt z absolutorium!

D

nia 26 czerwca 2019 r.
o godzinie 10.00 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy
odbyła się VII Sesja Rady Gminy
Czernikowo. Podczas sesji wójt
Tomasz Krasicki zaprezentował raport o stanie gminy Czernikowo za
2018 rok. Po dyskusji Rada Gminy
udzieliła wotum zaufania Wójtowi.
Następnie wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu,

a skarbnik Ewa Olkiewicz odczytała pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej o jego wykonaniu. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Borucki
odczytał pozytywną opinię komisji
rewizyjnej o wykonaniu budżetu
oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku
Komisji w sprawie udzielenia absolutorium. Rada Gminy Czerniko-

wo jednogłośnie podjęła uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium
dla Wójta oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Przewodniczący Rady Gminy Rafał
Rutkowski pogratulował Wójtowi
otrzymanego absolutorium i życzył
owocnej pracy w następnym roku.
HK

Sieć gazowa w Czernikowie? To możliwe!

C

zerwcowa sesja Rady Gminy Czernikowo dotyczyła
przede wszystkich podjęcia
uchwały absolutoryjnej oraz przyjęcia raportu o stanie gminy, jednak porządek obrad przewidywał
także inne punkty. Jednym z nich
była prezentacja możliwości gazyfikacyjnych dla gminy Czernikowo, przedstawiona przez dyrektora
Oddziału Zakładu Gazowniczego
w Bydgoszczy Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Sebastiana Latanowicza.
Wydawać by się mogło, że perspektywa przyłączenia do sieci
gazowej dotyczy wyłącznie metropolii i ich przedmieść. Okazuje
się jednak, że PSG, będące Narodowym Operatorem Systemu

Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego
w Polsce i liderem dystrybucyjnym
w Europie, jest w stanie stworzyć
ofertę dla gminy Czernikowo.
Głównym kryterium w takim
przypadku jest zainteresowanie
potencjalnych odbiorców, mierzone przez spółkę pod kątem progu
rentowności ujmowanego w skali
trzydziestu lat. Sebastian Latanowicz przedstawił radnym najważniejsze informacje w zakresie gazyfikacji nowych obszarów i korzyści
płynących z nowych opcji energetycznych. Wkrótce rozpocznie się
proces ankietowania mieszkańców
Czernikowa, a na podstawie zebranych danych mogą zostać podjęte
dalsze działania.
PP

„Senior+” – umowy z wykonawcami podpisane

Ś

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
pozyskać finansowe wsparcie. Po
podpisaniu umowy o dofinansowanie przystąpiono do wyłonienia
wykonawców robót. Dwie umowy
w ramach części remontowo-budowlanej zostały już zawarte, dostawcę wyposażenia poznamy natomiast pod koniec lipca.

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
oraz instalację elektryczną. Powyższe roboty stanowią część zadań,
których realizacji podjęła się Firma Handlowo-Usługowa „Ładny

Dom” Krzysztofa Łopuszyńskiego
za kwotę 44 888,17 zł.
Największą metamorfozę przejdzie pomieszczenie kuchenne,
gdzie w miejsca starych, zniszczonych mebli zamontowana zostanie
zabudowa stała. Wykonanie jej,
a także dostawa mebli do tzw. „kącika filmowego”, należy do obowiązków firmy STOLKOM Sławomira
Komorowskiego, którego oferta
cenowa, w wysokości 21 196,00 zł,
okazała się najkorzystniejsza.
Czernikowski Klub „Senior+”
przyczyni się do likwidacji ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu osób po sześćdziesiątym roku
życia.
PP

Sołtysi i Rady Sołeckie
na lata 2019-2024
Sołectwo

Sołtys

Rada Sołecka

Czernikowo

Stanisław Kamiński

Tomasz Jabłoński
Dariusz Kamiński
Anna Maćkiewicz

Czernikówko

Emila Paczkowska

Joanna Kamińska
Karol Rutkowski
Andrzej Maćkiewicz
Maria Grzębska

Jackowo

Ludwik Jesiołowski

Marzena Urbańska
Maria Orczykowska
Mariusz Korpusiński

Kijaszkowo

Halina Fajfer

Mariusz Krzemiński
Mariusz Gizela
Bartosz Majewski

Kiełpiny

Marianna Ostrowska

Justyna Szachacz
Monika Wiśniewska
Monika Chojnacka

Liciszewy

Ryszard Dymek

Sandra Grabowska
Krystyna Karpińska
Daria Wilczyńska

Makowiska

Krzysztof Plewa

Elżbieta Buczkowska
Beata Rzymkowska
Czesław Okliński

Mazowsze

Antoni Maćkiewicz

Stanisław Puciński
Andrzej Gogoliński
Wiesław Bruzdowski

Mazowsze Parcele

Romuald Popławski

Anna Bogusz
Hanna Ziółkowska
Przemysław Pujer
Łukasz Lisiński

Osówka

Andrzej Urbański

Inga Dobrzyńska
Aleksander Kozicki
Stanisław Gąsiewicz
Krystian Maciążek

Pokrzywno

Ewa Erdmann

Janina Berdyszak
Krzysztof Szulc
Zyta Borucka

Skwirynowo

Ilona Kowalska

Henryk Politowski
Emilia Michalska
Ewald Iwiński

Steklin

Martyna Siarnowska

Jarosław Rutkowski
Justyna Świątecka
Agnieszka Paurowska
Magdalena Strzelecka

Steklinek

Justyna Cichoracka

Ewa Kępińska
Mariusz Dulski
Marta Śliwińska

Witowąż

Adam Malinowski

Andrzej Prusakiewicz
Sławomir Markowski
Radosław
Błaszkiewicz

Wygoda

Elżbieta Więckowska

Małgorzata
Więckowska
Zofia Paradowska
Anna Łopuszyńska

Zimny Zdrój

Hanna Kalinowska

Andrzej Sijka
Iwona Kowalska
Anna Kroplewska

Prośba o racjonalne korzystanie z wody

W

związku ze znacznym
zużyciem wody na terenie gminy Czernikowo
zwracamy się z prośbą o rozważne
i racjonalne korzystanie z wody
pobieranej z gminnej sieci wodociągowej, o możliwie oszczędne
z niej korzystanie oraz ograniczenie do minimum jej zużycia w celu
mycia pojazdów czy w obrębie
ogrodów i innych terenów zielonych.
Zbyt duży pobór wody może
spowodować niewydolność systemu wodociągowego, w konse-

kwencji czego może nastąpić obniżenie ciśnienia wody oraz czasowe
przerwy w jej dostawie.
Prosimy o zrozumienie, przypominając jednocześnie, iż zakazane jest korzystanie z hydrantów
ppoż. w celu podlewania upraw
oraz napełniania zbiorników. Nielegalny pobór wody z hydrantu
podlega karze grzywny. Eliminacja
tego procederu pozwoli zapewnić
niezawodność systemu wodociągowego i komfort dostaw wody dla
wszystkim mieszkańców.
PP
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Debata społeczna z funkcjonariuszami Policji

D

nia 17 czerwca 2019 r.
w Centrum Integracji Kulturalnej odbyła się debata
„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”,
zorganizowana przez Komisariat
Policji w Dobrzejewicach. Głównymi adresatami przedsięwzięcia byli
mieszkańcy gmin Lubicz, Obrowo
oraz Czernikowo.
Celem debaty było zdiagnozowanie i określenie potrzeb związa-

Gminy Czernikowo Tomasz Krasicki, zastępca Wójta Gminy Lubicz Wojciech Rakowiecki, radni,
sołtysi, przedstawiciele organizacji
społecznych, pracownicy urzędów
i mieszkańcy w/w gmin. Komisariat Policji w Dobrzejewicach reprezentowali m.in. komendant Szymon Bartnik, zastępca komendanta
Marian Gajewski, kierownik referatu dzielnicowych Andrzej Zwolankowski oraz kierownik rewiru

dzielnicowych Tomasz Jaworski.
Przypomnijmy, że w tym roku
nowym komendantem Komisariatu w Dobrzejewicach został Szymon Bartnik. Warto także znać
funkcjonariuszy
dzielnicowych
właściwych dla naszych rejonów,
od których można oczekiwać pomocy m.in. w sprawach rozwiązywania konfliktów sąsiedzkich, podstawowego poradnictwa prawnego,
udzielania pomocy ofiarom prze-

Gmin@ na Czasie! – zapisz się na
bezpłatne szkolenie internetowe

G

mina Czernikowo realizuje
projekt pod nazwą: „Czas na
rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Czernikowo” w ramach przedsięwzięcia pt.: „Gmina
na czasie”. Jest to cykl bezpłatnych
szkoleń komputerowych, których
celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej
gminy.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z projektu mogą skorzystać
mieszkańcy gminy i całego województwa kujawsko-pomorskiego
powyżej 25 roku życia, którzy zapiszą się na wybrane przez siebie
szkolenie.
Można zarejestrować się do jednego z siedmiu modułów:
• „Rodzic w Internecie” – zawiera
m.in. wartościowe gry i treści kulturalne oraz edukacyjne dla dzieci
i rodziców; wykorzystanie stron
instytucji publicznych; bezpieczne
korzystanie z serwisów społecznościowych; uzyskiwanie pomocy online; zasady bezpieczeństwa
w Internecie; korzystanie z zasobów cyfrowych; ochrona przed złośliwym oprogramowaniem; wnioski Rodzina 500+ i Karta Dużej

P

nych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających
podjęcia działań prewencyjnych,
oraz aktualne problemy społeczne,
zdiagnozowane lokalnie między
innymi poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
W debacie wzięli udział m.in.
przewodniczący Rady Gminy
Czernikowo Rafał Rutkowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy
Obrowo Wiesław Popławski, Wójt

stępstw i przemocy, rozwiązywania
problemów rodzinnych o podłożu
patologicznym i pomocy nieletnim
zagrożonym demoralizacją. Dzielnicowym rejonu nr 52 (Czernikowo, Czernikówko, Jackowo, Jaźwiny, Piaski, Rudno, Steklin Kolonia,
Szkleniec, Witowąż, Wygoda, Zimny Zdrój) jest asp. szt. Łukasz Przybylski (tel. 56 641 29 13 oraz 695 881
318, e-mail: dzielnicowy.dobrzejewice8@bg.policja.gov.pl). Dzielnicowym rejonu nr 53 (Bernardowo,
Dąbrówka, Dzierżączka, Kiełpiny,
Kijaszkowo, Kijaszkówiec, Liciszewy, Lisiny, Łazy, Makowiska, Mazowsze, Mazowsze Parcele, Mień,
Nowogródek, Ograszka, Osówka,
Osówka Kolonia, Pokrzywno, Rozstrzały, Skwirynowo, Stajęczyny,
Steklin, Steklinek, Wieprzeniec,
Wilcze Kąty, Włęcz, Wylewy, Zabłocie, Zieleniowszczyzna) jest
sierż szt. Mirosława Muchewicz
(tel. 56 641 29 18 lub 695 881 333, e-mail: dzielnicowy.dobrzejewice9@
bg.policja.gov.pl).
PP

Rodziny online;
• „Mój biznes w sieci” – zawiera
m.in Wyszukiwanie dostawców,
ofert, sprawdzanie wiarygodności
potencjalnego partnera biznesowego; rozpowszechnianie w sieci
informacji o swoim biznesie; wykorzystanie materiałów z sieci;
prowadzenie rozmów przez Internet; komunikacja elektroniczna
z dostawcami i klientami; marketing w Internecie; ochrona przed
złośliwym
oprogramowaniem;
przydatne aplikacje; ePUAP i profil zaufany; rozliczenia podatkowe,
deklaracje i składki na ZUS online;
• „Moje finanse i transakcje w sieci”
– zawiera m.in. prawa konsumenta;
wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta; bezpieczne
zarządzanie prywatnością w sieci;
uzyskiwanie pomocy online; zakupy i sprzedaż przez Internet; zarządzanie kontem bankowym online,
płatności elektroniczne; rezerwacja
podróży online; aplikacje zapewniające bezpieczeństwo w sieci;
ePUAP i profil zaufany; deklaracje
podatkowe online;
• „Działam w sieciach społecznościowych” – zawiera m.in. wyszukiwanie treści związanych z rozwojem

zainteresowań; prowadzenie rozmów przez Internet; bezpieczne
korzystanie z serwisów społecznościowych; Facebook, YouTube,
Twitter, Instagram; tworzenie i prowadzenie bloga; rezerwacja podróży online; ePUAP i profil zaufany;
ochrona przed złośliwym oprogramowaniem; promowanie wydarzeń
w sieciach społecznościowych;
• „Tworzę własną stronę internetową, blog” – zawiera m.in. rozpowszechnianie w sieci informacji
o swojej stronie; wyszukiwanie
treści związanych z rozwojem zainteresowań; uzyskiwanie pomocy
online; komunikacja z odbiorcami
strony; hosting strony i rejestracja
domeny; korzystanie z analityki internetowej; reklama w Internecie;
Facebook, YouTube, Twitter, Instagram; prawo autorskie, plagiat, prawo cytatu; ePUAP i profil zaufany;
• „Rolnik w sieci” – zawiera m.in.
pozyskiwanie informacji w sieci;
komunikacja elektroniczna; uzyskiwanie pomocy online; zakupy
i sprzedaż przez Internet; licencje i patenty związane z uprawą
i ochroną roślin; zarządzanie kontem bankowym online; sprawdzanie prognoz pogody w Internecie;

Przebudujemy drogę w Steklinku

ozyskiwanie dofinansowania
ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej rokrocznie
pozwala władzom samorządowym
modernizować odcinki gminnych

dróg. Wkrótce rozpoczną się prace
w ramach zadania „Modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Steklinek”, wspartego kwotą 70 000,00
zł.
Dofinansowanie obejmie 500

m odcinka drogi, natomiast gmina
w ramach zadania przebuduje 823
m. Przedsięwzięcie obejmuje część
odcinka przy drodze powiatowej
nr 2043, który w całej swej długości „okrąża” świetlicę wiejską. Na
przebudowywanym odcinku drogi

ochrona przed oszustwami w Internecie; ochrona przed złośliwym
oprogramowaniem; ePUAP i profil
zaufany; aplikacje mobilne dla rolników; rozliczenia podatkowe online; portale wspierające działalność
rolniczą;
• „Kultura w sieci” – zawiera m.in.
wirtualne galerie muzealne; wyszukiwanie informacji o wydarzeniach
kulturalnych; prowadzenie rozmów
przez Internet; uzyskiwanie pomocy online; ePUAP i profil zaufany;
Facebook, YouTube, Twitter, Instagram; korzystanie z map w Internecie; korzystanie z e-booków
i audiobooków; rezerwacja biletów
online; zakup oprogramowania
w sieci; przydatne aplikacje; treści
kulturalne w Internecie.
Szkolenia odbywać się będą
w Centrum Integracji Kulturalnej
w Czernikowie, ul. Toruńska 20.
Każde z nich będzie przebiegało
w grupach 12-osobowych i trwać
będzie przez dwa dni (2x6 godzin).
Podczas szkoleń oferujemy profesjonalną kadrę szkoleniową, stanowisko komputerowe dla każdego
uczestnika oraz serwis cateringowy.
Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie certyfikatem.

Szkolenia odbywać się będą
w weekendy, do końca grudnia
2019 r. W pierwszym dostępnym
terminie odbędzie się szkolenie
z modułu, na który najszybciej zapisze się pełna grupa uczestników.
Dla wszystkich uczestników szkoleń przewidziane zostały materiały
szkoleniowe oraz gadżety promocyjne.
Na stronie internetowej www.
czernikowo.pl znajdą Państwo niezbędne dokumenty aplikacyjne.
Prosimy o wydrukowanie załączników, wypełnienie ich i podpisanie.
Dokumentację należy dostarczyć
skanem na adres mailowy b.gogolinska@czernikowo.pl, osobiście
(Urząd Gminy Czernikowo, pokój
nr 21) bądź drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Czernikowo (ul.
Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo). Jeżeli mają Państwo pytania,
prosimy o kontakt pod nr tel. 883689-561. Zapraszamy również do
kontaktu mailowego – czekamy na
Państwa pytania pod adresem b.gogolinska@czernikowo.pl.
BG

zaprojektowano nową konstrukcję
wraz z poboczami i zjazdami. Jezdnia i zjazdy składać się będą z dwóch
warstw bitumicznych po 3 cm, podbudowy z mieszanki niezwiązanej
grubości 7 cm oraz warstwy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem
środka jonowymiennego grubości
25 cm. Nawierzchnie poboczy zaprojektowano z mieszanki niezwią-

zanej grubości średniej 12 cm.
Wykonawcą zadania, wyłonionym w toku przetargu nieograniczonego, będzie firma Usługi
Sprzętowo-Transportowe „Remikop” Pawła Zielińskiego z Torunia,
która zrealizuje przedmiot umowy
za 459 376,45 zł. Przebudowanym
odcinkiem powinniśmy jeździć już
pod koniec września.
PP
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Trójwymiarowy świat EU-geniusza
i robotyki realizowane jest zadanie
drugie - „EU-geniusz porusza roboty”. Uczniowie wszystkich szkół
mają za zadanie skonstruować i tak
zaprogramować swoją maszynę, by
była ona w stanie konkurować z innymi robotami na organizowanych
cyklicznie zawodach międzyszkolnych. Efektem rywalizacji będą
widowiskowe walki sumo-robotów.
Do wszystkich naszych szkół
trafią drukarki 3D, roboty do walk
sumo i komputery. Dzięki temu
już na etapie nauki szkolnej dzieci
oswoją nowoczesne technologie,
programowanie i niezbędny przy
tym język angielski.
PP

mina Czernikowo przystąpiła do kolejnego edukacyjnego projektu partnerskiego „Eugeniusz w świecie 3D”.
10 kwietnia 2019 r. umowę w tej
sprawie w Starostwie Powiatowym
w Toruniu podpisali Wójt Gminy
Czernikowo Tomasz Krasicki oraz
Skarbnik Gminy Ewa Olkiewicz.
Uczniowie ze szkół podstawowych gminy Czernikowo mogą
uczestniczyć w projekcie, którego
celem jest wyniesienie codziennej,
szkolnej nauki do zupełnie innego
wymiaru. W ramach zadania „EU-geniusz eksperymentuje z 3D”
prowadzone są zajęcia z matematyki, informatyki i projektowania
metodą eksperymentalną z wykorzystaniem drukarek 3D. Natomiast
na zajęciach z programowania

Oferta Zespołu Szkół w Czernikowie
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.
Klasa: Społeczno-ekonomiczna
Przedmiot rozszerzony: matematyka, geografia i język angielski.

R

ekrutacja do Zespołu Szkół
w Czernikowie przebiega
nadzwyczaj
pozytywnie,
zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Na dzień 24 czerwca zarejestrowaliśmy około 80 kandydatów do
wszystkich typów szkół. To rekord,
a rekrutacja potrwa do połowy lipca, po czym nastąpi nabór uzupełniający.
Zespół Szkół w Czernikowie posiada bogato wyposażoną bazę do
kształcenia ogólnego i zawodowego
- sale przedmiotowe, pracownie informatyczne z szybkim Internetem,
sale multimedialne, halę sportową.
Funkcjonuje dziennik elektronicz-

J

ny, gdzie na bieżąco można śledzić
postępy ucznia. Aktualnie szkoła
ubiega się o unijne dofinansowanie zakupu najnowocześniejszego
wyposażenia pracowni do nauki
w zawodach: technik informatyk,
technik logistyk i technik ekonomista. Po uzyskaniu wsparcia uczniowie będą mogli skorzystać z kursów
zawodowych obejmujących zdobycie uprawnień na prawo jazdy, kasy
fiskalne czy wózki widłowe.
Rekrutacja do szkół rozpoczęła
się 13 maja 2019 roku i przebiega
osobno dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych. Zapraszamy do skorzystania z naszej

Kwalifikacje: AU 22 – Obsługa
magazynów
AU 32 – Organizacja transportu
Technik Ekonomista
Kwalifikacje: A.35. Planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości

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 uzyskuje wykształcenie średnie ogólne,
a po zdaniu egzaminu maturalnego

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.
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

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

hełmy, radiotelefon, dwie pilarki
do drewna i pompę szlamową, natomiast członkowie OSP Czernikowo – dwa parawany, cztery heł-

my, agregat prądotwórczy i pilarkę
do drewna. Ubrania specjalne dla
Czernikowian i drabina ratownicza
dla Steklinian zostaną przekazane

w późniejszym terminie. Łączna
wartość wyszczególnionego sprzętu
to 36 850,00 zł.
PP

oferty. Zależy nam, aby młodzież
gminna kształciła się w jak najlepszych warunkach blisko miejsca
zamieszkania. Dokumenty należy
składać bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół, ponieważ szkoły
nie należą do sieci elektronicznej
rekrutacji.

Sprzęt ratowniczy dla
strażaków ochotników

ednostki OSP z Czernikowa oraz Steklina znalazły się
w gronie czterdziestu dwóch
jednostek z powiatów toruńskiego,
chełmińskiego i aleksandrowskiego, które 28 maja w Łubiance otrzymały sprzęt ratowniczy, zakupiony dzięki środkom pochodzącym
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W uroczystości przekazania
sprzętu uczestniczyli wójt Tomasz

Krasicki, przewodniczący Rady
Gminy Rafał Rutkowski, komendant gminny Wiesław Ziółkowski,
prezes OSP Steklin Ewelina Sulińska oraz naczelnik OSP Czernikowo Jerzy Szwargulski. Podmiot
przekazujący sprzęt reprezentowali
marszałek Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober
i radny województwa Tadeusz Pogoda.
Druhowie ze Steklina otrzymali agregat prądotwórczy, dwa
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Walne Czyż-nie – sukcesy i plany

zernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Edukacji, Kultury i Sportu
„Czyż-nie” w latach 2015-2018 organizowało oraz wspierało wiele
działań. W tym okresie za promowanie dóbr lokalnej kultury pod
nazwą „Przypomnienie tradycji ludowych na bazie ratowania chałupy
we Włęczu” stowarzyszenie zakwalifikowało się do II etapu marszałkowskiego konkursu „Rodzynki
z Pozarządówki”. Uzyskaliśmy
również dyplom uznania starosty
toruńskiego. Prezes Stowarzyszenia uzyskał Nagrodę Marszałka za
dotychczasową działalność w sferze edukacji - „Kryształową koniczynkę”. Członek Stowarzyszenia
Dariusz Chrobak otrzymał Złotą
Karetę Nowości w dziedzinie Nauka i Edukacja za promowanie idei
przywracania tradycji ludowych
i ratowania chaty we Włęczu oraz
publikacje na temat nauki, kultury i oświaty. Dwa razy zdobyliśmy
laury za najciekawszą inicjatywę powiatu toruńskiego – za rok
2015 (I miejsce – ratowanie chaty
włęckiej i przywracanie tradycji,
członek Stowarzyszenia otrzymał

też tytuł wolontariusza roku) oraz
za rok 2018 (II miejsce, za wioskę
średniowieczną w Steklinie Niedźwiedziu. W publikacji „Monografia
szkolnictwa w Czernikowie i okolicy…” wraz z promocją lokalnego
dziedzictwa, podkreślono zasługi
Stowarzyszenia w kultywowaniu
tradycji.
Działalność
stowarzyszenia
skupiała się między innymi na realizacji projektów finansowanych
ze środków innych instytucji zewnętrznych oraz realizowała własne inicjatywy ze środków własnych.
Na działania pozyskano ponad
100 tys. zł, m.in. na: Warsztaty
Teatralne "Przygoda z Teatrem",
warsztaty wokalne dla uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum,
Senior Games, plenery malarskie,
wycieczki edukacyjne, warsztaty
plastyczne i fotograficzne, „Noc
Kupały”, Powiatowe Warsztaty Ekologiczne, uczestnictwo w Festiwalu
Wisły, Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w szachach szybkich dla
dzieci i młodzieży; wioskę średniowieczną w Steklinie-Niedźwiedziu,
Czernikowską 10-tkę. Realizowano

też projekty ze środków własnych
(przy współudziale Gminy i SP
Czernikowo w finansowaniu) oraz
podsumowania gminnych konkursów plastycznych i fotograficznych.
Cyklicznie organizowano akcje
charytatywne „Czyż nie warto zostać świętym Mikołajem?”. Z zebranych funduszy finansowaliśmy
wycieczki i wyjazdy edukacyjne dla
dzieci, wspieraliśmy Choinkę oraz
Parafialny Dzień Dziecka Zespołu
Charytatywnego. Finalistom kwesty finansowano udział w zimowisku czyż-niowo-paraharcerskim,
wyjazdy edukacyjne i kulturowe.
Cyklicznie
współfinansowaliśmy gminny konkurs literacki
„Rzeczy niepokój”. Członkowie zarządu od 7 lat wspierają akcję ratowania chaty poolęderskiej poprzez
wizyty, spotkania, przygotowywanie pism, uzgodnienia i przeróżne
akcje. W maju 2018 roku chatę wpisano do rejestru zabytków. Z tego
powodu odbyła się uroczystość zawieszenie dzwonu na dzwonnicy
ewangelickiej na 500-lecie reformacji i 100-lecie Niepodległości. Ostatecznie Wójt i Rada Gminy przychylają się do wykupienia obiektu

Strażacy-ochotnicy świętowali
Dzień św. Floriana

od Energi S.A. i dalszego ratowania
chaty.
Od pięciu lat kolędujemy i chodzimy z kogutkiem, od 3 lat organizujemy korowód zapustowy
i ostatkowy. Posiadamy nagrane
inscenizacje dziadów, wesela dobrzyńskiego, kolędowania, obyczajów wielkanocnych. Wydrukowaliśmy kalendarz na rok 2015
i widokówkę z okazji 150-lecia
szkolnictwa w Czernikowie i okolicy. Wspieramy co roku sztab i akcję WOŚP wsparciem finansowym
i organizacyjnym. Cyklicznie dofinansowane są konkursy recytatorskie „Dobrze Ziemio” i „Znów
wędrujemy ciepłym krajem”. Wydaliśmy folder o zabytkach gminy
Czernikowo oraz o chacie włęckiej. Uczestniczyliśmy w Festiwalu i Roku Wisły z naszą łodzią
dłubankową. Na 15-lecie Stowarzyszenia zorganizowaliśmy koncert i prawystawę obrazów cyklu
„Wręcz Włęcz” Jacka Kamińskiego.
We wrześniu odbyła się uroczystość połączona z występami KGW
Kawęczynianki, KGW Jutrzenka,
Klubu Seniora, Kapeli Kamińskich
i wystawą Stu Matek Boskich Skęp-

skich, fotografii Jacka Melerskiego
i obrazów Jacka Kamińskiego.
Realizowaliśmy zbiórki publiczne na łączną kwotę 104.776,03 zł
(„Pomóżmy chorej Lence”, „Dla
Huberta i Pani Marzeny”, Koncert
dla Wiktorii, „Serce dla Wielgiego”,
dla pogorzelców – p. Lipińskich
oraz p. Urbańskich, „Czyż-nie warto zostać św. Mikołajem?”).
Patronujemy udziałowi dzieci i młodzieży w międzynarodowym konkursie „Odyseja umysłu”,
w konkursach muzycznych, wokalnych, teatralnych w skali powiatu
i województwa. Finansujemy wyjazdy dzieci i młodzieży; współfinansujemy imprezy dla dzieci
i młodzieży. Promujemy gminę
artykułami w czasopismach oraz
wydawnictwami i publikacjami.
Powyższe stanowi skrót sprawozdania sporządzonego przez Zarząd
Stowarzyszenia „Czyż-nie” w dniu
27.05.2019 r. w składzie: Andrejus
Sivickis, Dariusz Chrobak, Wioletta Paczkowska, Daniel Świdurski,
Rafał Rutkowski.
DC

Wandalizm na stadionie

S

woją
bezinteresownością
i ochotniczym zaangażowaniem członkowie jednostek
OSP na dzień świąteczny zasługują
bezwzględnie. 25 maja 2018 roku
odbyły się obchody Dnia św. Floriana. Uroczystość zapoczątkowała
msza święta, celebrowana w kościele parafialnym w Czernikowie
przez ks. kan. Piotra Siołkowskiego.
W obchodach wzięli udział
m.in. sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Leszek
Szmyt – opiekun Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych, świętujący
piętnastolecie pracy w strukturach
Państwowej Straży Pożarnej Komendant Miejski PSP w Toruniu st.
bryg. Kazimierz Stafiej, członek Zarządu Powiatowego Związku OSP
RP dh Mirosław Graczyk, Prezes
Zarządu Gminnego Związku OSP
RP dh Zdzisław Gawroński, Przewodniczący Rady Gminy Czernikowo Rafał Rutkowski oraz Wójt
Gminy Czernikowo Tomasz Krasicki.
Strażackie święto było okazją
do wręczenia odznaczeń. Kapituła
Medalu Zasłużonych dla Pożarnictwa Gminy Czernikowo uhonorowała tym wyróżnieniem Zbigniewa
Wiśniewskiego, Patryka Ziółkowskiego i Sylwestra Maślewskiego.
Wyróżniono także członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
którzy nie tylko podtrzymują tradycje strażackiej ochotniczości i zaangażowania w życie społeczności
lokalnej, ale także odnoszą sukcesy
w zawodach sportowych i pożarniczych.
Część nieoficjalna święta odbyła
się w świetlicy wiejskiej w Steklinku.
PP

S

tadion sportowy stanowi dobrodziejstwo dla całej społeczności gminnej. Jest wykorzystywany nie tylko jako obiekt
meczowy lokalnych drużyn piłkarskich, miejsce organizacji zawodów
sportowo-pożarniczych i innych
turniejów przeróżnych dyscyplin,
ale także miejsce treningu i rekreacji nas wszystkich – amatorów
biegania, joggingu, nordic walking,
miłośników zdrowego trybu życia
i wysportowanej sylwetki. W odpowiedzi na wasze oczekiwania i preferencje stadion od dnia oddania
do użytku dostępny jest do późnych
godzin wieczornych, jednak coraz
częściej z areny ćwiczeń zmienia się
w pole do chuligańskich popisów.
Przed ponad dwoma laty zniszczeniu uległ system nawadniania
- i nie był to bynajmniej pierwszy
akt wandalizmu w historii obiektu.
W ostatnich dniach zdewastowano i podpalono wiatę („ławkę rezerwowych”). Przyzwoleń na takie
działania nie było nigdy, ale reakcją
na ostatnie zniszczenia nie będzie
wyłącznie zwiększenie zakresu pre-

wencji. Z uwagi na wartość zniszczeń sprawa została zgłoszona na
policję. Komenda Komisariatu Policji w Dobrzejewicach zapewniła,
iż znacząco zwiększy patrole w obrębie stadionu. Ponadto wprowadzony zostanie zakaz korzystania
z płyty boiska i przebywania pod
wiatami po zmroku, którego złamanie oznaczać będzie naruszenie
regulaminu stadionowego, umożliwiające użycie szerszego zakresu
interwencji i stosowanych konsekwencji. Wkrótce na terenie stadionu zamieszczone zostaną tabliczki
informujące o wprowadzonych zakazach i obostrzeniach.
Apelujemy o poszanowanie własności, która jest naszym dobrem
wspólnym. Stadion służy wielu inicjatywom i w interesie nas wszystkich powinna leżeć jego jakość.
Wierzymy, że sprawcy zostaną ukarani, a ich naśladowcy zdadzą sobie
sprawę ze szkody, jaką mogą uczynić, i powstrzymają się od podobnych zachowań w przyszłości.
PP
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Czerwiec miesiącem festynów

C

zerwiec rozpoczyna się
Dniem Dziecka, kończy –
zakończeniem roku szkolnego i startem wakacji. Nic więc dziwnego, że w tym miesiącu odbywa
się najwięcej pikników i festynów
- sołeckich i stowarzyszeniowych,
które ukierunkowane są przede
wszystkim na najmłodszych.
16 czerwca 2019 r na boisku
szkolnym w Czernikowie odbył się
Sołecko - Parafialny Dzień Dziecka,
organizowany pod przewodnictwem sołtysa Stanisława Kamińskiego. Wspólna zabawa została
poprzedzona mszą św., celebrowaną w kościele pw. św. Bartłomieja.
Wszystkie dzieci już pod kościołem przywitała i zaprosiła do
wspólnej zabawy Myszka Miki.
Na tegorocznym Dniu Dziecka
nie zabrakło zabaw i konkurencji
z nagrodami oraz wesołej muzyki.
Śmiech był nieodłącznym elementem wszelkich zmagań. Najmłodsi mogli pomalować sobie buźki, wyszaleć się na dmuchanych
zjeżdżalniach, zjeść pyszne lody,
a druhowie z OSP Czernikowo
ochłodzili wszystkich wodą. Przez
cały czas trwania imprezy można
było brać udział w loterii fantowej,
zorganizowanej przez Zespół Charytatywny, oraz smakować smacznej grochówki i kiełbasek z grilla.
Na koniec rozlosowano 20 nagród
głównych, sponsorem których był
ks. proboszcz Piotr Siołkowski.
Sołtys Stanisław Kamiński, Rada
Sołecka oraz Zespół Charytatywny
parafii Czernikowo pragną podziękować organizatorom, sponsorom
oraz wszystkim innym osobom,
które przyłączyły się do organizacji
przedsięwzięcia. Są to w szczególności:

• Wójt Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki,
• Ks. Proboszcz Piotr Siołkowski,
• Gminny Zakład Komunalny,
• Andrzej Mielniczuk,
• Krzysztof Seweryn,
• Trolowisko Wilcze Kąty,
• Lody Bałwanki-Czernikowo,
• Beata Andrzejewska,
• OSP Czernikowo,
• „Domex” Teresa i Ryszard
Chlebowscy,
• Karolina i Przemysław Pawęta,
• Marta Nowicka.
1 czerwca na boisku w Liciszewach odbył się piknik solecki
z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy przygotowali dla najmłodszych
mieszkańców sołectwa wiele darmowych atrakcji, m.in. dmuchaną
zjeżdżalnię, przejazdy na kucyku,
malowanie twarzy, kurtyny wodne,
pokaz pierwszej pomocy, gry i kon-

kursy z nagrodami. Zebrani mogli
posilić się domowymi wypiekami
i skosztować innych słodkości, a
wieczorem zebrani skupili się przy
ognisku, gdzie pieczono kiełbaski
W pikniku wzięli udział m.in.
wójt Tomasz Krasicki, przewodniczący Rady Gminy Rafał Rutkowski, p.o. kierownika Gminnego
Zakładu Komunalnego Zbigniew
Zajączkowski oraz przedstawiciele Wojskowego Koła Łowieckiego
„Żbik” w Toruniu.
22 czerwca w Ograszce odbyło
się uroczyste otwarcie kompleksu
sportowo-rekreacyjnego, gdzie na
ogrodzonym terenie, obok wiat-punktów odpoczynku trasy „Szlakiem natury, szlakiem przeszłości”,
utworzono plac zabaw oraz trawiaste boisko. Przecięcia wstęgi, stanowiącej symboliczne oddanie terenu do użytku, dokonali ks. Piotr

Siołkowski (który odprawił nabożeństwo i poświęcił obiekt), wójt
Tomasz Krasicki, sołtys sołectwa
Steklin Martyna Siarnowska oraz
przedstawiciele najmłodszego pokolenia mieszkańców.
Organizatorzy
przygotowali
wiele atrakcji: był dmuchany plac
zabaw, konkursy, zabawy piłkarskie, słodkości oraz grillowane
specjały. Należy także wspomnieć,
iż na początku lipca plac zabaw
w Ograszce znacząco zyskał na
funkcjonalności, gdyż dzięki środkom z funduszu sołeckiego udało
się rozbudować go o huśtawki sprężynowe, karuzelę oraz piaskownicę.
W dniu 15 czerwca odbył się
piknik, który był doskonałą okazją do spotkania integracyjnego
mieszkańców sołectwa Kijaszkowo. Sołtys i Rada Sołecka, przy
wsparciu Urzędu Gminy Czerni-

kowo i Gminnego Zakładu Komunalnego, zorganizowali na terenie
wiat „Szlakiem natury, szlakiem
przeszłości” zabawę wypełnioną
licznymi atrakcjami i konkursami.
Wspaniała pogoda, dobra muzyka
i grill były okazją do wzmocnienia
międzysąsiedzkich relacji.
Dnia 5 czerwca odbył się festyn „Piłkarska Rodzina”, zorganizowany z okazji Dnia Dziecka
przez Akademię Młodego Piłkarza
Czernikowo i przy wsparciu wielu
sympatyków klubu. Na następców
Glika i Milika i ich najbliższych
czekał dmuchany plac zabaw oraz
min-boisko, przejażdżki kucykiem,
konkursy z nagrodami i grochówka Dla najgłośniejszych kibiców
meczu AMP – Victoria (rozgrywanego z formule „czterdziestu
na czterech”) przewidziano loterię
fantową. Na szczególne podziękowania Akademii zasłużyli:
• wójt Tomasz Krasicki,
• USM. B. J. Zgliniccy,
• Skraw Serwis A. Ł. Zgliniccy,
• USM K. M. Zgliniccy,
• Max-Mont J. Makowski,
• Victoria Czernikowo
z trenerem,
• Dariusz Janiszewski,
• Pracownicy GZK,
• Danuta Chylicka,
• „Roan” Roman Masalski,
• Karolina Frass,
• Lody Bałwanki Agnieszka
Lewandowska,
• Grzegorz Grzywiński,
• Strażacy (D. J. Kwiatkowscy, T.
Paradowski, J. Szwargulski),
• „Bar na rogu” Ł. Myszkowski.
Podziękowania należą się także
trenerom AMP Czernikowo oraz
pracownikom sklepu Rafpol.
AM, SSG, RN, HF, PP
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Dni Gminy Czernikowo – atrakcje dzień w dzień

D

wa ostatnie tygodnie czerwca stanowiły okres takiego
nagromadzenia sportowych,
rekreacyjnych, kulturalnych i turystycznych przedsięwzięć, jakiego
gmina nie pamięta. Pierwsza edycja
Dni Gminy Czernikowo zmieściła w swym harmonogramie dwanaście wydarzeń, organizowanych
w Czernikowie, Mazowszu, Osówce,
Steklinie, sięgających do Steklinka,
Makowisk czy Kiełpin. To dziewiczy
festiwal, jednak mamy nadzieję, że
na stałe wpisze się w lokalny kalendarz imprez, stając się wydarzeniem
cyklicznym.
Pierwszym akcentem Dni Gminy
Czernikowo była poranna zbiórka
uczestników rodzinnego, Historycznego Rajdu Rowerowego „Szlakiem
natury, szlakiem przeszłości”, który odbył się 16 czerwca. Z zaproszoną drużyną z PTTK Toruń w rajdzie wzięło
udział ok. 80 osób. Zaczęliśmy od
spotkania w czernikowskim Parku
700-lecia, potem trasa pozwalała podziwiać m.in. obelisk i Dęby Pamięci
przed SP Czernikowo, czernikowski

kościół i cmentarz, Jackowo, Steklinek, Hornówek, Wolę, Wawrzonkowo, Makowiska, Kiełpiny, Ograszkę,
Osówkę i Witowąż. W wielu miejscowościach odpoczywaliśmy pod
wiatami, stanowiącymi przystanki
trasy „Szlakiem natury, szlakiem
przeszłości”, wytyczonej dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przy wiatach umiejscowione są tablice edukacyjne, zawierające informacje na temat lokalnych zabytków
i otaczającej je przyrody. Stanowiły
one podstawę do przeprowadzenia
konkursów i testów.
Klub Offroad zaprosił uczestników na kiełbasę i przejażdżkę samochodami rajdowymi. W Jackowie
Biblioteka przeprowadziła konkursy
i zawody dla dzieci, w Makowiskach
był poczęstunek, krzyżówki przyrodnicze i grochówka. Poznaliśmy
piękne miejsca, mogliśmy je obejrzeć, o nich usłyszeć i przeczytać,
a następnie utrwalić wiedzę w konkursach. Dziękujemy organizatorom

i klubowi samochodowemu, który
włączył się w działania promocji
gminy.
17 czerwca Stowarzyszenie Czyż-nie było organizatorem kolejnego
już festynu średniowiecznego w Steklinie-Niedźwiedziu. Przez grodzisko
przewinęło się ok 600-700 dzieci
i pewnie prawie setka dorosłych.
Tym razem Wioskę wybudowano
ze środków własnych Stowarzyszenia, dzięki zaangażowaniu członków
i przyjaciół.
Zacznijmy od Fundacji Barwy
Życia, która udostępniła teren, i pana
Gołębiewskiego, który go przygotował. Pracownicy GBP przygotowali stanowisko średniowiecznego
skryby i piśmiennictwa, SP Steklin
- stanowiska skryby, jadła, tańca; 8.
DH im. Ziemi Dobrzyńskiej - stanowiska gier i zabaw średniowiecznych
(rzuty do celu, strzelanie z łuku,
tańce średniowieczne, przepychanie
tarczami, oprowadzanie po grodzisku). Fundacja Werwa przygotowała
stanowisko zabaw plastycznych dla
dzieci, „Kajman” i jego Wikingowie

Tabela końcowa turnieju wieńczącego piłkarską Ligę Szkół Podstawowych

L.p.

Nazwa drużyny

Mecze

Punkty

Bramki
zd. - str.

Różnica bramek

1.

Osówka I

7

19

42-3

+39

2.

Czernikowo I

7

19

33-1

+32

3.

Steklin

7

15

15-16

-1

4.

Klub Sportowy Olimpijczyk

7

12

12-17

-5

5.

Makowiska

7

7

12-20

-8

6.

Czernikowo II

7

7

5-17

-12

7.

Osówka II

7

3

3-29

-26

8.

Mazowsze

7

0

0-16

-12

przyjechali z bronią Waregów, namiotem, kowalem, pokazami walki.
Maria Śmiechowska przygotowała
stanowisko prasłowiańskich motanek, G. Kasprowicz - stanowisko
zielarskie, Jacek Kamiński - malarskie, A. Bajkowski - rzeźbiarsko-koszykarskie. Małgorzata Paurowska
promowała wikliniarstwo, Stanisław
Lewandowski i Mieczysław Kasprowicz przywieźli dłubankę - łódkę
jeziorną. Uczniowie pływali nią pod
opieką ratowników z OSP Czernikowo, były także przejażdżki łodzią
ratowniczą.
Opowiadaliśmy o historii grodziska i o skarbach, odkrytych w grodzie i w wodzie. Pani Frass zapewniła przejażdżki konne - kucykiem
i wierzchowcem. Było jeszcze stanowisko pani Lewandowskiej - lodów
nieśredniowiecznych (przy okazji
pani była fundatorem dodatkowych
nagród dla dzieci). Był warsztat ceramiki – garncarz z Płocka. Dla
wszystkich był średniowieczny poczęstunek: zupa na grochu, kasza jaglana i inne smakołyki. Jeśli napoje to miód. Podsumowaliśmy konkursy
na najpiękniejsze stroje, wianki oraz
na jadło średniowieczne i piosenkę
ludową.
Po południu gościliśmy solistki
- K. Maćkiewicz i J. Nowicką, KGW
Jutrzenka, Klub Seniora Radość, J.
Manewicza oraz duet Eden z Grębocina. Wszyscy otrzymali nagrody za udział w konkursie – pokazie
muzycznym. Był przepiękny występ muzyczny z instrumentarium
średniowiecznym Tomasza Kuriaty z udziałem A. Dzwonkowskiej.
Były potrawy KGW Witowąż, Joli
Szychowskiej, Samanty Krupskiej.
Także nagrodzono potrawy średniowieczne – m.in. przepiórki w sosie szafranowym i jaja przepiórcze.

Nagrodzone wianki (Donata Luberadzka, Maria Podgórska) zostały
puszczone na wodę. A wieczorem,
w obecności harcerzy z 23. DH im.
Szarych Szeregów (K. Purcelewska
i A. Burak), puściliśmy na wodę
wianki ze świeczkami w scenerii zachodzącego słońca, pochodni i gitary D. Janiszewskiego. Tradycji stało
się zadość.
18 czerwca w Steklinie w ramach Dni Gminy odbył się turniej
piłkarski o puchar dyrektora placówki.
W turnieju uczestniczyły drużyny
piłkarskie z Czernikowa, Osówki
i Steklina. Zwyciężyli Czernikowianie, przed gospodarzami i drużyną
z Osówki. Królem strzelców został
Emil Marczak z Czernikowa (5 goli).
21 czerwca odbył się kolejny turniej piłkarski dla chłopców, tym razem
w Czernikowie. Zwyciężyła drużyna
AMP Czernikowo przed Victorią
Czernikowo, SP Steklin, SP Osówka
i Teamem Osówka.
Także 21 czerwca w auli Szkoły Muzycznej odbył się, planowany
w plenerze, koncert Rafała „Zwierzaka” Zielińskiego z zespołem.
Artysta przyjechał z artystycznym
programem „Zwierzak śpiewa Stinga”.
Ten gitarzysta i wokalista swoją muzyczną edukację rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej w Bydgoszczy, po czym kończył Akademię
Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego.
Rozpoczynając studia założył swój
pierwszy zespół - Pearl Diver. Niedługo potem współtworzył duet gitarowy występujący pod nazwą Acoustic Cream. Od 1998 r. jest liderem
zespołu Strusie4. Na swoim koncie
posiada koncerty w wielu miejscach
w Polsce i za granicą.
Występ Zielińskiego poprzedziły
prezentacje wokalne lokalnych solistek - Kornelii Szwajkowskiej, Emilii
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Maćkiewicz, Julii Nowickiej, Karoliny Maćkiewicz i Amelii Rumińskiej
- oraz wręczenie nagród w konkursie regionalnym, organizowanym
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Czernikowie, Tomasza Różewickiego oraz Małgorzatę Przewięźlikowską.
22 czerwca na Orliku w Mazowszu odbył się turniej wieńczący piłkarską Ligę Szkół Podstawowych. Finisz był
niezwykle emocjonujący, a pierwszy
zespół z Osówki wyprzedził drużynę
Czernikowo I tylko lepszym bilansem bramkowym.
Także 22 czerwca, o godz. 20:30
w Parku 700-lecia w Czernikowie,
rozpoczął się plenerowy seans filmowy.
Zaczęliśmy od produkcji dla dzieci i młodzieży, której konstrukcja
i przesłanie z pewnością trafiły także
do widzów dorosłych. Nominowana
do Złotego Globu "Księga Życia" J.

Gutierreza to barwna, animowana
opowieść o dwóch młodzieńcach,
rywalizujących o względy uroczej
przyjaciółki z dzieciństwa. Jeden
z nich wyruszył w wyjątkową podróż, gdzie przezwyciężył przeciwności, kierując się prawdziwym
uczuciem. O 22.15 wrażenia wizualne zaczęły ważyć równie sporo, co
dźwiękowe - oto bowiem zaprosiliśmy licznie zebranych kinomanów
na "Bohemian Rhapsody" Bryana
Singera z nagrodzonym Oscarem
Ramim Malkiem w roli ekscentrycznego Freddiego Mercury'ego. Film
jest hołdem złożonym muzyce legendarnego zespołu Queen.
23 czerwca w hali Zespołu Szkół
w Czernikowie odbył się turniej piłki
siatkowej mężczyzn, natomiast w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Osówce – turniej tenisa stołowego.
W rozgrywkach siatkarskich udział

wzięły cztery drużyny, które zagrały w systemie każdy z każdym do
dwóch wygranych setów. Rywalizacja padła łupem Skępego, które
wygrało wszystkie mecze, w tym
decydujący o pierwszym miejscu
z Setbolem. Wcześniej oba zespoły
bez straty seta pokonały Bobrowniki i Dobrzejewice. Turniej przeprowadzono sprawnie i bez zakłóceń.
Sędziowali Artur Drzażdżewski
i Kamil Jakubowski. Nagrody ufundował Urząd Gminy Czernikowo,
a wręczył je Przewodniczący Rady
Gminy - Rafał Rutkowski. Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział
w turnieju.
Wśród tenisistów w kategorii
do 40 lat triumfował Mateusz Bytner, przed Michałem Sumińskim
i Przemysławem Pujerem. W grupie mężczyzn powyżej 40 roku życia bezkonkurencyjny okazał się

Wiesław Pierzgalski, wyprzedzając
w rozrachunku końcowym Marka
Brzustewicza i Zbigniewa Bytnera.
W gronie kobiet Danuta Chylicka
pokonała Weronikę Opaczyk. Organizatorami turnieju pingpongistów byli: Urząd Gminy Czernikowo
(Wójt Tomasz Krasicki, Przewodniczący Rady Gminy Rafał Rutkowski)
oraz Uczniowski Klub Sportowy
,,Piątka” (Ryszard Ałtyn).
W ostatnich dniach gminnego
święta udało się przeprowadzić plenerowy koncert muzyczny. 28 czerwca na boisku przy świetlicy wiejskiej
w Steklinie wystąpił zespół Retro. Paula
Raszka, Katarzyna Popławska, Jakub
Andrzejczuk, Franciszek Papis, Kamil Oswald i Tomasz Popławski zabrali zebranych do świata rockowo-popowych hitów z lat 80. i 90. oraz
legendarnych ballad sprzed kilku
dekad.

Ostatnim akcentem Dni Gminy
Czernikowo był, organizowany na
boisku przy ul. Kwiatowej już po
raz piąty, turniej piłki koszykowej 3x3.
W tym roku w turnieju wzięło udział
pięć drużyn, a puchar za zwycięstwo
pojechał do Lipna. Na zawodników
(drużyny mogły składać się z 3-6
osób) czekał grillowany posiłek regeneracyjny. Organizatorzy pragną
podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie przedsięwzięcia.
Wraz z ostatnimi dniami czerwca upłynęły także Dni Gminy. Pozytywny odbiór cyklu i poszczególnych przedsięwzięć pozwala
przypuszczać, iż spotkamy się także
w przyszłym roku, by dzień po dniu
integrować się przez sport, turystykę i kulturę. Dziękujemy, że byliście
z nami.
PP, DC, RA, GK, SB
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Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej

W

dniu 27 marca w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury w Chełmży odbyły się
VII Powiatowe Potyczki z Języka
Polskiego. Gminę Czernikowo reprezentowali uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Czernikowie: Zuzanna Bojarska, Kornelia Sivickis
oraz Mikołaj Bułakowski, którzy
zajęli (ex aequo) I miejsce w turnieju.
W kwietniu Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie zorganizowała warsztaty w ramach
trzeciej edycji programu „Globalnie w bibliotekach”, realizowanego
przez Polską Akcję Humanitarną
we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
W warsztatach „Woda a ja...” wzięli
udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Steklinie. Celem zajęć było
przekazanie podstawowej wiedzy
na temat pomocy humanitarnej,
dyskusja i refleksje nad tematem
nierównego dostępu do wody pitnej na świecie.
23 kwietnia w różnych zakątkach
świata świętują bibliotekarze, czytelnicy oraz wydawcy, obchodząc
Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich. W celu propagowania tego święta, zorganizowaliśmy
krótkie przedstawienie dla dzieci
z Przedszkola Słoneczko o podróżniku i rodzinie murzynka Bambo.
W maju odbyło się pierwsze spotkanie z uczniami SP w Czernikowie w ramach programu „Mądrzy
Cyfrowi”, realizowanego przez Fun-

D

zielimy się z Wami naszą
radością! W ostatnim czasie Fundacja Werwa Team
otrzymała wyróżnienie w konkursie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zdobywając
tytuł „Rodzynki z Pozarządówki”.
Znaleźliśmy się wśród 12 nagrodzonych organizacji z całego województwa! Wyróżnienie z rąk marszałka Piotra Całbeckiego mieliśmy
przyjemność odebrać wspólnie
- Wioletta, Monika, Ewa i Mirek
- podczas uroczystej gali w Toruniu. Cieszymy się, że nasz projekt
„Foka Paro-robot terapeuta” jest
tak dobrze postrzegany i doceniany. Nasza Foka już niemal rok pracuje pilnie z dziećmi w placówce
opiekuńczo-wychowawczej w Golubiu-Dobrzyniu, a także odwiedza
osoby indywidualne. Ostatnio była
nawet w Warszawie, biorąc udział
w spotkaniu „Sztuczna inteligencja
dla lepszej starości” i prezentując
nowe technologie dla seniorów.
Jacek wytrwale prowadzi zajęcia
artystyczno-edukacyjne dla dzieci
w Osieku nad Wisłą oraz w Czernikowie. Swoje warsztaty plenerowe
miały także dzieci ze szkoły podsta-

dację “ABCXXI – Cała Polska czyta
dzieciom” przy wsparciu Google.
org. Projekt łączy edukację moralną i rozwijanie postaw prospołecznych nastolatków z podnoszeniem
ich kompetencji cyfrowych.
W ramach obchodów Tygodnia
Bibliotek zorganizowałyśmy spotkania. Gościliśmy panią Barbarę
Gawryluk - krakowską autorkę
kilkudziesięciu książek dla dzieci,
Wojciecha Widłaka - autora książek o „Wesołym Ryjku” oraz ,,Pana
Kuleczki”, a także lokalnego poetę
Dariusza Chrobaka z nowym tomikiem "Kwiatosłów polski".
22 maja odbyła się XIX edycja
konkursu „Moja Mała Ojczyzna”.
Konkurs organizowany jest od 1999
roku przy współpracy z Małgorzatą
Przewięźlikowską oraz Tomaszem
Różewickim. Od zeszłego roku organizujemy również konkurs plastyczny związany z historią naszej
gminy dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Laureaci klas IV-V:
I miejsce: Marcin Czarnecki
(kl. IV Szkoła Podstawowa w Czernikowie)
II miejsce: Paweł Błaszkiewicz
(kl. V Szkoła Podstawowa w Mazowszu)
III miejsce: Wojciech Cymerman
(kl. IV Szkoła Podstawowa w Steklinie)
Wyróżnienie: Martyna Rojek
(kl. IV Szkoła Podstawowa w Mazowszu)

Wyróżnienie: Igor Górczyński
(kl. IV Szkoła Podstawowa w Czernikowie)
Wyróżnienie: Bogumiła Zatorska
(kl. V Szkoła Podstawowa w Makowiskach)
Laureaci klas VI-VIII:
I miejsce: Julia Sulecka (kl. VIII
Szkoła Podstawowa w Mazowszu)
II miejsce: Agnieszka Malinowska
(kl. VII Szkoła Podstawowa w Steklinie)
III miejsce: Liwia Sadowska (kl.
VI Szkoła Podstawowa w Czernikowie)
Wyróżnienie: Amelia Strzelecka
(kl. VII Szkoła Podstawowa w Steklinie)
Wyróżnienie: Mikołaj Bułakowski
(kl. VI Szkoła Podstawowa w Czernikowie)
Wyróżnienie: Filip Działdowski (kl. VII Szkoła Podstawowa
w Czernikowie)
Laureaci w konkursie plastycznym:
I miejsce: Maria Sulińska (5 lat,
Przedszkole Publiczne w Czernikowie)
II miejsce: Weronika Nowicka
(5 lat, Przedszkole Publiczne
w Czernikowie)
II miejsce: Maja Mroczyńska
(4 lata, Niepubliczne Przedszkole
Słoneczko)
III miejsce: Wojciech Nowicki
(5 lat, Przedszkole Publiczne
w Czernikowie)
Wyróżnienie: Filip Arent (3 lata,

Niepubliczne Przedszkole Słoneczko)
Wyróżnienie: Liliana Karbowska
(4 lata, Niepubliczne Przedszkole
Słoneczko)
Wyróżnienie: Zofia Hajne (5 lat,
Przedszkole Publiczne w Czernikowie)
5 czerwca 2019 r w Filii Biblioteki Samorządowej w Skępem odbył
się powiatowy konkurs na interpretację wiersza pt. „Psocińce, rozwesołki i inne wiersze”. Dzieci recytowały wiersze Joanny Papuzińskiej,
Ewy Szelburg-Zarembiny oraz
Danuty Wawiłow. Naszą gminę reprezentowały uczennice Zuzanna
Trendewicz, Lena Lewandowska
oraz Maja Bułakowska, które zostały wytypowane podczas gminnych
eliminacji.
W XVIII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom gościliśmy dwie grupy przedszkolaków
z Przedszkola Publicznego w Czernikowie. Dzieci, po obejrzeniu
przedstawienia i wysłuchaniu bajki
o psie Morusie, wykonały wakacyjną pracę plastyczną. Gminna
Biblioteka Publiczna w Czernikowie wspólnie z NZPOZ „Medyk”
i NZOZ „Pomed” włączyły się
w akcję „Książka na receptę. Recepta na sukces.”, organizowaną przez
Fundację Powszechnego Czytania. Celem projektu jest włączenie
rekomendacji codziennej lektury
dziecku do praktyk profilaktyki
rozwojowej.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Czernikowie zakwalifikowała się
do drugiej edycji programu "”DoMowy. Rodzinne historie o słowach”. W tym roku przeprowadzimy warsztaty w formie rodzinnego
pikniku ze słowami, jako „przedMową” do akcji „Noc Bibliotek”.
Biblioteka w Osówce w okresie
przedświątecznym zorganizowała
wspólnie ze świetlicą SP w Osówce
warsztaty wielkanocne. W Tygodniu Bibliotek odbyły się zajęcia
z uczniami i przedszkolakami. Biblioteka przyłączyła się również
do ogólnopolskiej akcji „Jak nie
czytam, jak czytam”. W kwietniu
w filii w Mazowszu także odbyły się
warsztaty wielkanocne. Biblioteka
przystąpiła do społeczno-edukacyjnej akcji ,,Żonkile”, upamiętniającej
76. rocznicę powstania w getcie
warszawskim , do wydarzenia ,,Jak
nie czytam, jak czytam” oraz projektu ,,Książka na receptę, recepta
na sukces”. Placówka zorganizowała wycieczkę do Zakładu Konserwacji Zabytków i rzeźby Polichromowanej UMK w Toruniu.
Oprócz tradycyjnych usług bibliotecznych i działań na rzecz
promocji książki biblioteka główna
oraz filie zapewniają użytkownikom dostęp i pomoc w korzystaniu
z zasobów internetu, wyszukiwaniu
informacji, materiałów edukacyjnych, usług online, wypełnianiu
wniosków, czy pisaniu podań oraz
CV.
GPB

Czernikowskie Rodzynki

wowej w Świętosławiu. Na każdych
zajęciach młodzi artyści tworzą
piękne, niepowtarzalne prace, szlifując swój warsztat malarski. Na
zajęcia plastyczne zapraszamy także w wakacje, zgodnie z grafikiem
zamieszczonym na stronie www.
fundacjawerwateam.pl.
Fundacja brała także udział
w Dniu Dziecka w Górsku, gdzie
warsztaty plastyczne prowadził Jacek, a wspierała go Gosia – nasza
niezastąpiona wolontariuszka.
Fundacja z sukcesem organizuje
zbiórki pieniężne i rzeczowe oraz
akcje charytatywne. Cały czas zbie-

ramy odzież, nakrętki plastikowe,
artykuły higieniczne, pielęgnacyjne
oraz książki. Dary można przekazywać w poniedziałki w godz. 16:30
- 18:00 w biurze Fundacji (ul. Toruńska 20 w Czernikowie).
W Lubiczu drużyny piłki ręcznej
zagrały dla Stasia, zbierając środki
na jego leczenie. Było dużo emocji
sportowych i dobra zabawa z zumbą a także kiermasz charytatywny. Z kolei w Czernikowie - przy
wsparciu społeczności szkolnej
z Czernikowa z dyrektorem Darkiem Chrobakiem na czele - przeprowadziliśmy akcję charytatywną

na rzecz Julki i Adriana. W czasie
koncertu zagrał zespół Progress,
były wokalne występy młodych
artystów z Czernikowa i kiermasz
charytatywny. Dzięki Wam udało
się zebrać środki na operację oczka
dla Julki, a Adrian będzie mógł skorzystać z kilku godzin rehabilitacji.
Bardzo za to wsparcie dziękujemy!
Wspieramy także leczenie i rehabilitację Wiktorii, dla której, już
po raz kolejny, 29 czerwca popro-

wadziliśmy Festyn Rodzinny „Przyjaciele dla Wiktorii” w Kijaszkowie.
Fundacja wspólnie z przyjaciółmi
Wiktorii przygotowała mnóstwo
atrakcji dla całych rodzin.
Mimo napiętych grafików staramy się być tam, gdzie dzieje się
coś ciekawego. Cieszymy się z możliwości brania udziału w imprezach organizowanych przez inne
lokalne organizacje. W ostatnim
czasie mieliśmy przyjemność wzięcia udziału w obchodach 30-lecia
nadania imienia Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego Szkole Podstawowej
w Czernikowie. Byliśmy także na
Przeglądzie Zespołów Ludowych
w Czernikowie, organizowanym
przez KGW Jutrzenka i Irenę Duszyńską, a także braliśmy udział
w Festynie Średniowiecznym
w Steklinie. Pracujemy już nad kolejnymi projektami, więc zaglądajcie na www.fundacjawerwateam.pl
oraz na fanpage i obserwujcie, co
się dzieje w Fundacji. Zapraszamy
gorąco do brania udziału w naszych
akcjach, bo tylko razem możemy
zrobić więcej.
EM

11 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

Co słychać w Zespole Szkół?

W

dniu zakończenia roku
szkolnego po raz ostatni
zabrzmiał dzwonek dla
gimnazjalistów, którzy, jako ostatni rocznik, pożegnali się uroczyście z całą społecznością szkolną.
Dyrektor szkoły, wraz z uczniami,
pożegnał sztandar Zespołu Szkół
w Czernikowie, który także ostatni
raz uświetnił szkolną uroczystość
i najbardziej podniosłą część ceremoniału szkolnego. Pozostanie
w niej już jako eksponat muzealny.
Dwudziestu sześciu uczniów
z najwyższymi wynikami nagrodzonych zostało świadectwami
z wyróżnieniem. Cieszy fakt, że
otrzymali je także uczniowie Liceum, Technikum i Szkoły Branżowej. Tradycją ZS jest Galeria
Złotych Absolwentów, tworzona
dla absolwentów z bardzo wysokimi wynikami w nauce i wynikami
egzaminu gimnazjalnego. Nie jest
łatwo znaleźć się w tym gremium,
ale w tym roku udało się to Inez
Biernat, zaś kilkorgu uczniom zabrakło niewiele do tego zaszczytnego tytułu. Rodzicom uczniów
z bardzo dobrymi i dobrymi wynikami w nauce, zaangażowanym
w życie szkoły i godnie ją reprezentujących, a przede wszystkim
odznaczających się wysoka kulturą
osobistą w ciągu trzech lat pobytu
w szkole, dyrektor w imieniu Rady
Pedagogicznej wręczył listy gratulacyjne. W tym roku otrzymali je:

Bernadeta i Andrzej Błaszkiewiczowie, Wiesława i Radosław Błaszkiewiczowie, Elżbieta i Mirosław
Biernatowie oraz Anna Chojnacka. Absolwenci, którzy wyróżnili
się w nauce i aktywnie pracowali
na rzecz szkoły, otrzymali dyplomy gratulacyjne. Przypadły one
w tym roku Mikołajowi Dobrowolskiemu, Aleksandrze Kuźmińskiej,
Weronice i Wiktorii Luberadzkim,
Roksanie Rumińskiej oraz Agacie
Wytrykowskiej. Dyrektor podziękował członkom pocztu sztandarowego - Wiktorii Luberadzkiej,
Agacie Wytrykowskiej i Mateuszowi Urbańskiemu - za godne reprezentowanie imienia szkoły i udział
w uroczystościach. Uczniowie za
dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymali stypendia.
Rada Rodziców zakupiła nagrody
książkowe, którymi zostali uhonorowani wyróżnieni.
W uroczystości wziął udział wójt
Tomasz Krasicki, który na wniosek
dyrektora szkoły wręczył dyplomy
i nagrody książkowe uczennicom,
które przez trzy lata reprezentowały gminę w licznych konkursach
i olimpiadach. Wyróżniona została za całokształt osiągnięć sportowych Natalia Maćkiewicz, a za
osiągnięcia artystyczne - Katarzyna
Dejewska, Julia Brzyska, Inez Biernat, Katarzyna Biernat oraz Marika
Kaźmierska; za reprezentowanie
szkoły w szachach - Aleksandra

Bytner.
Uczennica klasy trzeciej gimnazjum Inez Biernat, w tym roku
szkolnym, tak jak w poprzednich,
poszczycić się może bogatym zestawieniem licznych osiągnięć
plastycznych. Na uwagę zasługuje
szczególnie wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na plakat „Przerwane dzieciństwo, Wojna i Dzieci”,
zorganizowanym przez Muzeum
II Wojny Światowej w Gdańsku,
III nagroda w XIII Wojewódzkim
Konkursie „Polska-Moja Ojczyzna”, Nagroda Publiczności w Powiatowym Konkursie na Kalendarz
Adwentowy oraz I miejsca w XI
Międzyszkolnym konkursie z cyklu
„Dzieci w Europie”, w Powiatowym
Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom”, w konkursie
„Obrona Cywilna Wokół nas”. Ponadto uczennica otrzymała nagrody w innych konkursach gminnych
oraz wyróżnienia w konkursach
wojewódzkich i powiatowych. Gratulujemy sukcesów!
Zespół Wokalny, reprezentowany przez Julię Brzyską, Katarzynę Biernat, Katarzynę Dejewską
i Marikę Kaźmierską zajął I miejsce
w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
w Kowalewie Pomorskim, II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
„Piosenki Jacka Cygana i Nie Tylko” oraz w Wojewódzkim Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenki

Świątecznej w Kowalewie Pomorskim, III miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Szkolna Scena
Piosenki i poezji”, Ogólnopolskim
Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej
i Patriotycznej w Toruniu oraz
w Międzyszkolnym Konkursie
„Czerniewickie spotkanie z Piosenką”. Ponadto zespół został wyróżniony na Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie
Polsko”, organizowanym w Zamku
Bierzgłowskim. Dziękujemy uczennicom za zaangażowanie, poświęcenie swojego wolnego czasu na
ćwiczenie śpiewu i wyjazdy, ale też
serdecznie gratulujemy wspaniałego rozwoju i życzymy dalszych
sukcesów.
W drugiej połowie maja zainteresowani uczniowie z terenu naszej
gminy oraz gmin ościennych mieli
możliwość zapoznania się z ofertą
szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół w Czernikowie. Uczniowie zwiedzali pracownie przedmiotowe, wzięli udział w pokazie
chemicznym i prezentacji grupy
technikum o kierunku informatycznym, a trener Jiu-Jitsu Dawid
Bugdalski zaprezentował z uczniami i absolwentami naszej szkoły
pokaz sportowy. Przybyli mieli
także okazję uzyskać odpowiedzi
na nurtujące ich pytania, wymienić spostrzeżenia i porozmawiać
z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie Szkoły Branżowej

wraz z kucharkami przygotowali
poczęstunek w formie ciasteczek
i zdrowych przekąsek owocowo-warzywnych.
W dniach 1-10 czerwca uczniowie Zespołu Szkół, do których dołączyło kilkoro uczniów ze szkół
podstawowych, spędzili czas na
Zielonej Szkole w Grecji. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią, kulturą oraz przyrodą kolebki cywilizacji europejskiej. Był to
szósty wyjazd organizowany we
współpracy ze szkołami ze Skępego,
Wielgiego, Karnkowa oraz Lipna.
W ostatnim tygodniu przed
wakacjami całoroczne działania
profilaktyczne podsumowane zostały wspólnym Dniem Profilaktyki, na który zaprosiliśmy także
uczniów ze szkół podstawowych.
Tegoroczne warsztaty odbywały
się pod hasłem: „Teraz Twój czas”
w ramach projektu Profilaktyka,
a Ty i miały na celu promowanie
mody na życie ciekawe i wolne od
uzależnień. W tym dniu gościliśmy
przedstawicieli rodziny Łopacińskich - podróżników. Z ich pasją
podróżniczą można zapoznać się
na stronie www.lopacinskichswiat.
pl. Chętni mogli wziąć udział w zajęciach tanecznych, prowadzonych
przez Agatę Deręgowską ze Studia
Tańca Best Crew w Toruniu, oraz
w warsztatach plastycznych.
ZS, JP, AD, RD

Koniec roku za przedszkolnym pasem

J

eszcze niedawno przed dziećmi, rodzicami oraz pracownikami Przedszkola Publicznego
w Czernikowie stało wyzwanie
zaadaptowania się do nowych warunków, a już przyszedł czerwiec
i jesteśmy już po uroczystym zakończeniu roku przedszkolnego
i pożegnaniu absolwentów.
W Pierwszy Dzień Wiosny długi, kolorowy korowód przedszkolaków ruszył ulicami Czernikowa,
by ostatecznie przegonić zimę.

Dzięki sprzyjającej pogodzie dzieci mogły założyć ogródki nie tylko
w sali, ale i na placu zabaw. Zielony owies na parapetach zwiastował
nadejście Świąt Wielkanocnych,
a o tradycjach związanych z Wielkanocą i Lanym Poniedziałkiem
słuchaliśmy podczas wycieczki do
gospodarstwa agroturystycznego
„Babaluda”, gdzie również odbyły
się warsztaty plastyczno-techniczne. Dzieci miały okazję obcować
z przyjaznymi zwierzętami, a na

talerzach nie zabrakło tradycyjnej,
wielkanocnej baby.
W kwietniu przedszkole odwiedziły zwierzęta egzotyczne, które
wywarły na nas ogromne wrażenie.
Nasi podopieczni wykazali się odwagą i z zainteresowaniem śledzili
każdy ruch zwierząt. Tak też dzieje się na zajęciach z dogoterapii,
podczas których dzieci oswajają się
z bliskością psów i uczą szacunku
do zwierząt. Co miesiąc gościmy

również artystów muzyków, którzy wprowadzają nas w magiczny
klimat świata dźwięków. Literatura
dziecięca także nie jest nam obca,
a to dzięki codziennemu czytaniu
bajek i baśni w przedszkolu oraz
współpracy z Gminną Biblioteką
Publiczną. Starszaki uczestniczyły
w spotkaniu autorskim z W. Widłakiem, autorem serii przygód „Pana
Kuleczki”.
W maju włączyliśmy się w obchody Europejskiego Dnia Morza.

Nieustannie staramy się współpracować ze środowiskiem lokalnym
– odwiedzamy zakłady pracy, instytucje, poznajemy naszą małą ojczyznę. Każda grupa przygotowała
dla swoich rodziców przedstawienie i upominki ze względu na obchodzony przez nas Dzień Mamy
i Taty. Były to chwile pełne wzruszeń i dumy. Wraz z nadejściem
czerwca świętowaliśmy Dzień
Dziecka, którego organizacją zajęła
się Rada Rodziców. Było mnóstwo
atrakcji, słoneczna pogoda, a fantastyczny nastrój sprzyjał długim zabawom na świeżym powietrzu.
W gronie przedszkolaków są
dzieci, które reprezentują naszą placówkę w wielu gminnych, powiatowych czy ogólnopolskich konkursach. Zależy nam, by w przedszkolu
stwarzać im warunki do rozwijania
swoich pasji i talentów. Dziękujemy rodzicom i lokalnym władzom
za współpracę w mijającym roku
szkolnym, życzymy bezpiecznych
wakacji naszym podopiecznym
i ich rodzinom. Tak, by po wakacjach cieszyć się z powrotu w przedszkolne progi.
KR
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Co słychać i widać w SP im K. K. Baczyńskiego?

W

roku szkolnym 2018/2019
w SP Czernikowo ponad 630 dzieci uczyło się
w 4 oddziałach początkowych i 25
klasach I-VIII. Po raz pierwszy od
kilkunastu lat uczyliśmy i pożegnaliśmy ósme klasy. Uczniowie
klas 7 i 8 uczyli się w sześciu salach
budynku Zespołu Szkół i korzystali z klasopracowni chemicznej,
fizycznej, informatycznej i z hali
sportowej. Nauczyciele często przechodzili z budynku do budynku
a klasy czasem pozostawały bez
wsparcia wychowawców czy specjalistów lub dyrektora. Egzamin
uczniowie napisali na poziomie
bliskim średniej krajowej. Egzamin
właściwy klas ósmych, mimo strajku, odbył się bez zakłóceń. Wyniki
szkoły: j. polski - 66,9% (średnia
kraju 63%) - 6 stanin; matematyka
- 42,5 % (średnia 45%) – 5 stanin;
j. angielski - 56,6 % (średnia kraju
59%) - 5 stanin.
Bardzo dużą popularnością cieszyły się zajęcia z robotyki, angielskiego+, teatru, SKS, chóru i zespołu muzycznego, kół plastycznych
i artystycznych. II połowa roku
została zdominowana przez strajk
i egzamin. Dziękujemy nauczycielom i rodzicom za spokój i zrozumienie, wytrwanie w tym trudnym
okresie. Musimy nauczyć się komunikować sobie różne spojrzenia.
Od września będziemy wchodzili
razem z technikum, liceum i szkołami branżowymi do jednego Zespołu Szkół w Czernikowie. Przed
nami wiele nowych wyzwań. Dysfunkcje uczniów: dysleksja, dysgrafia, mutyzm, zespół Aspergera,
ADHD, autyzm w erze edukacji
włączającej spowodowały wiele
problemów, ale poradziliśmy sobie
z nimi. Dwie kolejne klasy pierw-

N

a 30-lecie nadania imienia
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w SP Czernikowo
odbyła się wyjątkowa uroczystość,
do której dzieci przygotowywały
się od stycznia. Wobec akcji strajkowej wydarzenie było przekładane
i miało mniej uroczysty charakter.
Dyrektor SP im. K.K. Baczyńskiego
w Czernikowie wystąpił w takiej
roli po raz ostatnie przed scalenie
czernikowskich szkół. Zjawiły się
sztandary SP w Steklinie, w Mazowszu, w Osówce, Koła Łowieckiego
„Bażant”, Drużyny Harcerskiej im.
Władysława Białego w Gniewkowie. Byli przedstawiciele SP w Makowiskach, w Węgiersku, przedstawiciele KP CEN w Toruniu,
Stowarzyszenia „Czyż-nie”, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, OSP, Nadleśnictwa Dobrzejewice, Fundacji Werwa, Fundacji
Barwy Życia, Gminnej Biblioteki
Publicznej, KBS w Czernikowie,
Starostwa Powiatowego w Toruniu,
Urzędu Gminy Czernikowo z wójtem na czele, Rady Gminy Czernikowo z przewodniczącym. Byli
emerytowani nauczyciele, przeczytano pismo od dyrektora Jana Buczyńskiego, były byłe wicedyrektorki - Z. Chrobak i M. Studzińska, był
były wójt K. Pańka i przewodniczący Rady Gminy - A. Kołodziejczyk,

sze ukończyły udział w programie
Umiem Pływać. Filharmonia dla
klas 0-6 odbywała się co miesiąc.
Podjęliśmy się realizacji kolejnych
autorskich programów profilaktycznych przeciw. Kilka klas pojechało na wycieczki w nagrodę za
aktywność w kweście „Czyż-nie
warto zostać św. Mikołajem w gminie Czernikowo”.
8. DH im. Ziemi Dobrzyńskiej zakończyła działalność wraz
z odejściem absolwentów, a 23. DH
im Szarych Szeregów będzie kontynuować działalność. Dokumentując projekt „100 na 100 –Niepodległość” uczniowie zdobyli II i IV
miejsce w konkursie multimedialnym SGZD. Nasi uczniowie osiągnęli sukcesy w przedmiotowych
konkursach wojewódzkich z matematyki (Szyplik Janusz), historii
i geografii (Prochera Paweł), chemii (Strychalska Dorota), biologii
(Natalia Nocna). Kolejne sukcesy
odnosiły solistki w konkursach
muzycznych.
Organizowaliśmy

warsztaty przeciw uzależnieniom,
mówiliśmy o bezpieczeństwie
w Internecie i na drodze, zorganizowaliśmy kartę rowerową. Byliśmy obecni na dobrzyńskim plenerze malarskim w Skrwilnie.
Na 30-lecie nadania imienia szkole odbyła się uroczystość
z udziałem kilkudziesięciu przedstawicieli władz, stowarzyszeń, organizacji, szkół i instytucji, pocztów sztandarowych. 31 maja miała
miejsce część oficjalna. Podsumowaliśmy „Rzeczy Niepokój” i pozostałe szkolne konkursy. 1 czerwca
odbył się z kolei zjazd wszystkich
roczników z udziałem ok. 60 absolwentów. Klasy siódme i ósme pożegnały się przygotowując program
i przyznając nagrody – Kamilki
(muzyka - Działdowski Filip, za
dobre obyczaje - Pokorzyńska Zuzia i Urbańska Sandra, teatr - Oskar
Kujawki i Kornelia Mazur, nauka
- Paweł Prochera i Milena Nocna,
recytacja - Ola Pracowity, plastyka - Kropkowska Patrycja; specjal-

nego Kamilka otrzymał Stanisław
Lewandowski za serce dla dzieci).
Był polonez i bal klas ósmych. Po
raz pierwszy w klasach 8 nadano
tytuł złotego absolwenta, otrzymały go Dorota Strychalska i Kornelia
Mazur.
Podczas ostatniego pokazu talentów „Dla Krzysia” dzieci zaprezentowały swoje różnorodne talenty. Największym zainteresowaniem
cieszyły się występy gimnastyczne
i pokazy tańca. Drużyna historyczek (M. Wiśniewska, K. Mazur,
K. Iwaniuk) w finale konkursu
wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej wywalczyła I miejsce w regionie (po
raz trzeci). Uczniowie wzięli udział
w konkursie „Moja Mała Ojczyzna”
otrzymując nagrody (Sadowska
L.) i wyróżnienia. W maju odbył
się konkurs „Znów wędrujemy
ciepłym krajem”. Nasi uczniowie

zdobyli dwie nagrody, wyróżnienie
jury młodzieżowego i kilka Nagród
Dyrektora.
D. Chrobak miał kolejne poetyckie spotkania autorskie promujące tomik „Kwiatosłów polski”.
Otrzymał także w siedzibie WTN
Złoty Krzyż Zasługi za działalność
społeczną. P. Buczyński został dyrektorem szkoły w Makowiskach.
Nasi uczniowie zebrali ponad 150
kg plastikowych nakrętek dla chorego Dawidka. Sportowcem szkoły
został Franek Lewandowski, po
nim Wierzbicki Maciej i Lidia Stawicka. Otrzymali oni stypendium
fundowane przez J. Zglinickiego.
Stypendium za naukę, osiągnięcia
muzyczne i sport otrzymało aż 80
uczniów, a stypendium prywatne
za najlepsze wyniki w nauce otrzymała Kornelia Mazur.
Co roku organizujemy rajd rowerowy z PTTK Toruń. W ramach
uczczenia organizacji przez dwudziestu laty szlaku rowerowego po
gminie Czernikowo tym razem poznaliśmy jego fragmenty, podążając śladem olędrów i ewangelików,
lasami ossowskimi, a także jechaliśmy szlakiem II - wokół pradoliny jeziora Steklińskiego i szlakiem
miejsc pamięci narodowej w gminie Czernikowo. Dodatkową okazją w tym roku była chęć pokazania członkom klubów rowerowych
naszych wiat w ramach trasy „Szlakiem natury, szlakiem przeszłości”.
Odbyło się kilka konkursów. Było
kilkudziesięciu uczestników, ale
z uwagi na deszcz zrezygnowaliśmy
z części trasy. Dziękujemy jednostce OSP Czernikowo za pomoc.
Drugi tegoroczny rajd rowerowy
został opisany w artykule dotyczącym Dni Gminy Czernikowo.
DC

„Trzydziestka” Baczyńskiego

były starosta M. Graczyk.
Na uroczystości wręczono nagrody w szkolnych konkursach
recytatorskich, plastycznych, wiedzowych. Wójt wręczył nagrody
w otwartym gminnym konkursie
literackim im. K. K. Baczyńskiego „Rzeczy Niepokój”. Po części
sztandarowej odbyła się część artystyczna. Chór w nowych strojach
i recytatorzy dali popis kunsztu muzycznego i słownego. Potem sztuką
„Wolność” publiczność zachwycił
teatr. Do tego wyliczyć należy występy muzyczne naszych uczniów
(Kaźmierski, Skopińska), a popisy
aktorsko-recytatorskie, satyryczne (Julia Szostak, Oskar Kujawski)
dodały smaku. Dyrektor przedstawił historię świętowanego trzy-

dziestolecia. Podziękował swemu
poprzednikowi, wicedyrektorom,
pracownikom obsługi i nauczycielom za trzy dekady wspaniałych
działań. Na ręce przedstawicieli
zgromadzonym urzędom, instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom i osobom prywatnym symbolicznym kwiatkiem i kalendarzem
na 30-lecie, przyjął w imieniu społeczności szkolnej życzenia, podarunki, adresy od wielu instytucji,
stowarzyszeń i osób prywatnych.
Potem był poczęstunek i spacer po
szkole pełnej rocznicowych akcentów. Dziękujemy uczniom - wykonawcom i nauczycielom, którzy ich
przygotowali, dziękujemy prowadzącej ceremonię, obsłudze szkoły
i nauczycielom oraz uczniom, dzię-

kujemy gościom za adresy, życzenia, za obecność.
Odbył się również zjazd absolwentów z okazji 30. Rocznicy nadania szkole imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zaczęliśmy od
hymnu szkoły i uczczenia minutą
ciszy Jadwigi Ziemkiewicz i Barbary Krystoforskiej, które odeszły od
nas niedawno, oraz innych nauczycieli i pracowników szkoły, od złożenia kwiatów pod tablicą Patrona
i obeliskiem nauczycieli, od zwiedzania przepięknie udekorowanej
szkoły. Było nas z pół setki i jeszcze
ze dwa tuziny się przewinęły przez
część artystyczną, wykonaną przez
absolwentów i uczniów (Adrian
Zatorski, Julia Szostak, teatr, Julia
Nowicka, Karolina Maćkiewicz,

Retro). Miłym akcentem była publiczna recytacja bez przygotowania całych fragmentów wierszy K.
K. Baczyńskiego.
Dyrektor opowiedział o minionych trzech dekadach i o latach
wcześniejszych na bazie prezentacji
multimedialnej. Było nam bardzo
miło porozmawiać, pozwiedzać,
posłuchać muzyki, pokonsumować
dobrzyńskie specjały, pokontemplować i powspominać... Dyrektor
SP im. K.K. Baczyńskiego zorganizował ostatni zjazd absolwentów. Kolejne może już tylko zorganizować dyrektor Zespołu Szkół
w Czernikowie.
DC
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dniu 5 kwietnia obchodziliśmy dziesięciolecie
posadzenia Dębów Pamięci ofiarom mordu katyńskiego.
Naszymi gośćmi byli Wójt Gminy Czernikowo Tomasz Krasicki,
Członkowie Rodziny Katyńskiej
Maria Thil, Maria i Bogdan Taczak,
Zdzisław Dąbrowski i Bogusław
Perczak, przedstawiciele Rady Rodziców, Nauczyciele i Uczniowie.
Po montażu słowno - muzycznym
„Mówimy o nich i za nich” pod
Dębami złożono kwiaty, zapalono
znicze. Uroczystość przygotowały
Anna Kopaczewska, Joanna Wieczyńska i Krystyna Blonkowska we
współpracy z Piotrem Wieczyńskim, nauczycielami, wychowawcami i rodzicami. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój
udział w organizacji tego ważnego
dnia.
Uczennice Lena Wilczyńska
i Wanessa Wojtulska 26 kwietnia
wzięły udział w Wojewódzkim
Przeglądzie Poezji, zorganizowanym w Elgiszewie przez Bibliotekę
Publiczną Gminy Ciechocin. Za
prezentację wiersza „Rzeczka” J.
Tuwima Lena otrzymała wyróżnienie. Recytacją „Kłamczuchy”
J. Brzechwy Wanessa wywalczyła
Nagrodę Wójta Gminy Ciechocin.
Również tego dnia rozstrzygnięto
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Wiosenne inspiracje”, organizowany przez Szkołę Podstawową w Działyniu. Zosia Jaskulska
i Natalia Urbańska zajęły II miejsce,

W

Z życia SP w Mazowszu

Nikola Dołęgowska była III. Najmłodsi otrzymali podziękowanie
za udział w konkursie.
10 maja, 33-osobowa grupa dzieci z klas 0 - 2 wyjechała na wycieczkę do Torunia. Najważniejszym
punktem wyprawy było obejrzenie musicalu profilaktycznego „Co
w trawie piszczy?”, przedstawianego przez Teatr Muzyczny Forte
z Wrocławia w Auli UMK. Ciekawy
i dowcipny scenariusz, poruszająca
muzyka, morał i pomysłowe kostiumy sprawiły, że dzieci, obcując
ze sztuką dostosowaną do ich wieku i możliwości mogły przekonać
się, że wspólnymi siłami można pokonać trudności i dokonać czegoś
wielkiego. Ważnym i „koniecznym”
elementem wycieczki była wizyta
w McDonald's.
Pierwszoklasiści udali się z wychowawcą do Biblioteki Publicznej
w Mazowszu. Dzieci zapoznały się
z ich wyposażeniem placówki, re-

gulaminem czytelnika oraz pracą
bibliotekarki Donaty Luberackiej.
W WDK uczestniczyły w ciekawych zajęciach, podczas których
słuchały fragmentów książki „Motyle są tutaj na chwilę”, i wykonały
zakładki do książek. 28 maja dzięki współpracy szkoły i biblioteki
uczniowie odwiedzili Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Właśnie
tam dokonano renowacji zabytkowej figurki Matki Boskiej Żurawińskiej z kapliczki w Mazowszu.
W pracowniach konserwatorskich
można było zobaczyć i poznać proces restauracji, konserwacji i rekonstrukcji dzieł sztuki w celu ich
ochrony i zachowania świetności.
Działania te wymagają licznych zabiegów chemicznych, umiejętności
artystycznych, wiedzy historycznej,
dużej cierpliwości; stanowią ważny
element w zachowaniu dziedzictwa

kulturowego. Serdeczne podziękowania dla dr Joanny Arszyńskiej,
pracowników i studentów za możliwość poznania tajników konserwacji.
Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie z klasy I i II wzięli
udział w akcji „Jak nie czytam, jak
czytam”, zorganizowanej w Bibliotece Publicznej w Mazowszu. Do
czytania dzieciom na świeżym powietrzu zaproszono nauczycielki
oraz przewodniczącego Rady Gminy Czernikowo Rafała Rutkowskiego.
Nasi uczniowie chcą i potrafią
oszczędzać. Szkoła zajęła I miejsce
w Konkursie "SKO w SGB", organizowanym przez KBS w Aleksandrowie Kujawskim. Gratulacje dla
wszystkich oszczędzających i opiekunki - Krystyny Blonkowskiej.
W rywalizacji klasowej wygrała
klasa I, na drugim miejscu - "zerówka", na trzecim - klasa II.

3 czerwca cała nasza szkolna
społeczność wyjechała rano autobusami do Wilczych Kątów, świętować Dzień Dziecka przygotowany
przez Radę Rodziców. Na miejscu
czekały niespodzianki, kolorowe
miejsca do zabawy, poczęstunek,
a przede wszystkim okoliczne lasy
i świeże powietrze. Pobyt na Trolowisku i wszelkie atrakcje sfinansowano ze środków RR. Serdeczne
podziękowania dla Rodziców za
ten niezwykły dzień, zwłaszcza dla
przewodniczącej Agnieszki Grabowskiej. Jesteśmy także wdzięczni
wójtowi Tomaszowi Krasickiemu
za nieodpłatne udostępnienie autobusów.
MC

SP Steklin – II semestr w naszej szkole

dniu 15 marca wszystkie dzieci, począwszy od
przedszkolaków aż do
klasy trzeciej, spotkały się z przedstawicielami policji. Panie mundurowe, z pomocą animowanych
filmów edukacyjnych i aranżowanych z dziećmi scenek dramowych,
przypominały zasady bezpiecznego
poruszania się po drogach, właściwego reagowania w przypadku
natrętnego zachowania się osób
obcych oraz udzielania pomocy
poszkodowanym i umiejętnego korzystania z numerów alarmowych.
Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały opaski odblaskowe.
21 marca tradycyjnie powitaliśmy wiosnę, ale tym razem
zrobiliśmy to wspólnie ze Święty Patrykiem, patronem Irlandii.
Najważniejszą tradycją obchodów
Dnia św. Patryka jest noszenie
ubrań w kolorze zielonym. Uczniowie uczestniczyli w konkursie na
największą ilość zielonej garderoby oraz na najciekawszą czapkę
irlandzkiego skrzata Leprikona.
Klasa VII przedstawiła historię
tego święta. Przeprowadzono kilka
konkursów ze znajomości tradycji
i kultury Irlandii. Następnie przedszkolaki, tańcem i piosenką, przywoływały barwną wiosnę, a uczniowie klas młodszych, w kostiumowej
inscenizacji słowno – muzycznej,
namawiały Marzannę, aby odpłynęła za morza. Cała społeczność
odprowadziła Marzannę na boisko
szkolne, gdzie została pożegnana.
Realizując projekt „Polubić

czytanie” szkoła uczestniczyła w warsztatach czytelniczych
w Gminnej Bibliotece Publicznej:
klasa VII realizowała zadania do
tematu „Mirabelka-kiełkująca historia 100-licy”, klasa V brała udział
w zajęciach „Globalnie w bibliotece”, zaś klasa IV odwiedziła bibliotekę w marcu i zapoznała się
z działalnością placówki, księgozbiorem oraz zasadami korzystania
z czytelni ogólnej i multimedialnej. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły nam spotkania autorskie
z Lipnowską Grupą Literacką, Dariuszem Chrobakiem oraz Barbarą
Gawryluk.
Międzynarodowy Dzień Teatru
uczciliśmy spotkaniem warsztatowym, podczas którego doskonaliliśmy umiejętność gry zespołowej,
zdolność czujnego słuchania i reagowania na akcje partnerów sce-

nicznych. Przygotowaliśmy scenki
dramowe do wierszy Brzechwy.
Warsztaty pozwoliły rozbudzić naszą wyobraźnię oraz twórcze, samodzielne myślenie.
Nasza szkoła przystąpiła do
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Tradycyjny Sad”, którego
sponsorem jest Fundacja Banku
Ochrony Środowiska. Projekt ten
polega na promocji starych drzew
owocowych, stworzeniu mini-sadu, składającego się z tradycyjnych
odmian grusz, oraz na zdobywaniu wiedzy o pielęgnacji drzew.
Obecnie realizujemy drugi etap,
w pierwszym uplasowaliśmy się
na 5. miejscu w Polsce dla uczniów
powyżej VI klasy i otrzymaliśmy
grant na zakup drzewek oraz narzędzia niezbędne do pielęgnacji.
Drzewka już posadziliśmy.

W czerwcu dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie
klas I-II poznały wybrane gatunki
zwierząt żyjących w różnych częściach świata, odwiedzając Ogród
Zoologiczny w Płocku. Podczas
ferii uczestniczyliśmy w projekcie
edukacyjnym „Ferie z ekonomią
II”. Projekt obejmował zagadnienia tematyczne z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. W dniach
6-10 maja uczestniczyliśmy w Zielonej Szkole. W tym roku zwiedziliśmy nadmorskie miejscowości,
m.in. Gdańsk, Mechowo, Chłapowo, Puck, Oliwę, Hel. Poznaliśmy
walory historyczne, kulturowe,
turystyczne i rekreacyjne zwiedzanych miejsc. Obejrzeliśmy obszary chronione. W czerwcu byliśmy współorganizatorami festynu
średniowiecznego zorganizowane-

go z okazji Dni Gminy Czernikowo. Nasza szkoła przygotowała dwa
stoiska - z potrawami oraz „szkołę
średniowieczną”, przedstawiającą
pracę skryby. Tu mogliśmy spróbować własnych możliwości pisania
gęsim piórem.
Nasze sukcesy: Ogólnopolski
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, etap powiatowy
– V miejsce: Wiktoria Kuczyńska, Amelia Klimek, Rafał Dębski,
Daniel Kosztowny, zakwalifikowanie do powiatowych zawodów
w Tenisa Stołowego: Wiktoria Kamińska, Kangur Matematyczny:
Wiktoria Strzałkowska – wyróżnienie, Kacper Cichorski – wysokie wyniki, Przegląd Młodych
Talentów: Aleksandra Ziętarska,
Lidia Romanowska – wyróżnienie,
Regionalny Konkurs Recytatorski:
Aleksandra Ziętarska – I miejsce,
nagroda dyrektora szkoły, Regionalny Konkurs Literacki: Oliwia
Romanowska – nagroda, Gminny
Konkurs
Ekologiczno-Literacki:
Oliwia Romanowska – II miejsce,
Gminny Konkurs z cyklu Mała
Ojczyzna: Agnieszka Malinowska
– II miejsce, Wojciech Cymerman
– III miejsce, Amelia Strzelecka
– wyróżnienie, konkurs plastyczny ogłoszony przez Manufakturę
Cukierków w Toruniu: Agnieszka
Malinowska – wyróżnienie, Gminny Konkurs Plastyczny „Segregacja
odpadów”: Weronika Głowacka –
nagroda, gminne zawody w piłkę
nożną o Puchar Dyrektora Szkoły:
drużyna szkoły – II miejsce.
MP, MR, AR
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Szkolna wiosna w Osówce

iosna w Szkole Podstawowej im. T. Halika w Osówce obfitowała w wyjazdy
edukacyjne oraz wycieczki krajoznawcze. 10 maja sześciu uczniów
klasy V wzięło udział w warsztatach teatralnych „Przygoda z teatrem” zorganizowanych przez SP
Czernikowo oraz Czernikowskie
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu we
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Toruniu. Program warsztatów obejmował wyjazd do Domu
Legend Toruńskich, spacer po toruńskiej starówce, zajęcia z aktorem Teatru W. Horzycy w Toruniu
Łukaszem Ignasińskim oraz występ
teatralny Grupy T.
W dniach 20-24 maja odbyła
się wycieczka dla uczniów klas IV-VIII. Pierwszego dnia uczestnicy
wyjazdu zwiedzili Afrykarium we
Wrocławiu. Kolejnego dnia odwiedzili starówkę, Muzeum Przyrodnicze i jedno z najstarszych polskich
uzdrowisk - w Cieplicach. Następnie udali się do Jeleniej Góry,
w której znajdują się liczne zabytki
oraz jeden z najpiękniejszych śląskich rynków, otoczony barokowymi i renesansowymi kamienicami.
Trzeciego dnia odbył się wyjazd do
„Podziemnego Miasta” w masywie
Osówka oraz zwiedzanie Palmiar-

ni i Zamku Książ w Wałbrzychu.
W czwartym dniu wycieczki główną
atrakcją było najpiękniejsze miejsce w Karkonoszach - wodospad
Kamieńczyk, natomiast ostatniego
dnia - Huta Szkła w Piechowicach.
Po każdej z wypraw uczestnicy wycieczki wracali na nocleg do hotelu
w Szklarskiej Porębie. 21 maja dzieci z klas I-III wzięły udział w warsztatach ekologiczno-przyrodniczych
zorganizowanych na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
1 Czerwca Rada Rodziców zorganizowała Rodzinny Rajd Rowerowy. Dyrekcja szkoły wraz z Radą
Rodziców składają serdeczne podziękowania Zarządowi Koła Łowieckiego Bażant w Czernikowie
za współorganizację przedsięwzię-

cia. Z okazji Dnia Dziecka zostały
zorganizowane także wyjazdy do
ZOO w Płocku oraz Jump Areny
w Toruniu.
14 czerwca uczniowie klas
młodszych wybrali się na wycieczkę, podczas której zwiedzili Mysią
Wieżę w Kruszwicy. Wzięli także
udział w rejsie statkiem po Gople.
Zobaczyli tężnie solankowe, wystawę oraz film ukazujący historię kopalni soli w Inowrocławiu.
Tego samego dnia w świetlicy
wiejskiej w Osówce odbył się Bal
Ósmoklasisty. Program uroczystości obejmował część artystyczną,
przygotowaną przez ósmoklasistów
oraz uczniów kl. VII, przemowy
dyrektora szkoły oraz zaproszonych gości, wręczenie upominków,
poczęstunek i zabawę taneczną.

17 czerwca dzieci z klas 0-III
oraz klasa Vb wzięli udział w Festynie Średniowiecznym w miejscowości Steklin-Niedźwiedź.
19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego
2018/2019, podczas którego nagrody książkowe za bardzo dobre
wyniki w nauce otrzymali: kl. I –
Maciej Strużyński, Laura Opatrzyk,
Oliwia Kwiatkowska, kl. II – Jakub
Montowski, Zuzanna Lewandowska, Mikołaj Sudrawski, Szymon
Urbański, Maja Kosztowna, kl. III
– Julia Kowalska, Julia Kwiatkowska, Natalia Bytner, Bartosz Purcelewski, kl. IV – Julia Laskowska,
Tytus Jarzec, Antoni Staniszewski,
Mateusz Wierzbicki, Szymon Pietraszyński, Adam Fehlau, kl. VA
– Lena Jarzec, Weronika Dobrzyń-

ska, Klaudia Laskowska, Monika
Piątkowska, Karina Lewandowska,
Oskar Zientarski, kl. VB – Lena
Biernat, Bartosz Kutnik, Bartosz
Purcelewski, Szymon Kwiatkowski, Filip Gołębiewski, Artur Petrykowski, Patryk Dankowski, Cezary
Mirowski, kl. VI – Marcel Purcelewski, Zuzanna Haraszkiewicz,
Karol Trzebniak, Szymon Dejewski, Oliwia Opatrzyk, kl. VII – Kacper Mirowski, Bartosz Szymaniak,
kl. VIII – Jakub Kutnik, Monika
Rutkowska, Weronika Kunkel. Wychowawczyni oddziału zerowego
wyróżniła Marcelinę Bytner, Agatę
Śmiechowską i Filipa Lewandowskiego.
ŻW

Makowiska pełne wiosennych wrażeń

U

czniowie Szkoły Podstawowej w Makowiskach zawsze
chętnie biorą udział w konkursach, warsztatach i wycieczkach.
W połowie marca w auli Szkoły
Muzycznej w Czernikowie odbyło
się uroczyste wręczenie nagród laureatom czwartej edycji Gminnego
Konkursu Wiedzy o Żołnierzach
Wyklętych. W konkursie wiedzy
Roksana Górczyńska zajęła I miejsce, Patrycja Jastrzębska - miejsce
II, natomiast w konkursie plastycznym II miejsce wywalczyła Dominika Śmigielska. W konkursie recytatorskim Maja Kwiatkowska była
druga.
Również w marcu, w szkole
w Obrowie, odbyły się trzecie międzyszkolne warsztaty języka angielskiego „Visit UK Today. Uczniowie
z Makowisk przygotowali prezentację dotyczącą kultury brytyjskiej oraz uczestniczyli w zabawie
w formie escape roomu. Pod koniec marca w Szkole Podstawowej
w Osieku nad Wisłą odbył się I Festiwal Piosenki Angielskiej. Naszą

szkołę w tym wydarzeniu reprezentowały Zuzanna Fornalik, Laura
Tarnowska i Weronika Wenderlich.
W związku z realizacją programu profilaktycznego „Alkohol
- potrafię powiedzieć NIE” przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Czernikowie uczniowie klasy
VIII uczestniczyli w warsztatach
„Trening umiejętności społecznych
jako profilaktyka uzależnień” oraz
„Profilaktyka uzależnień”. Były to
zajęcia z psychologiem oraz terapeutami uzależnień Towarzystwa
Powrót z „U”. Rodzice także mieli
swoje spotkanie warsztatowe pn.
„Alkohol – sygnały ostrzegawcze,
gdzie zgłosić się o pomoc”.
W maju sześcioro uczniów wzięło udział w corocznych warsztatach
teatralnych w SP w Czernikowie.
W ramach spotkania uczniowie
mieli okazję odwiedzić Dom Legend Toruńskich, w którym, pod
przewodnictwem
niezwykłych
bajarzy, stali się bohaterami kilku
najbardziej słynnych opowieści.

Warsztaty były też okazją do dwugodzinnych zajęć z aktorem Teatru
im. W. Horzycy w Toruniu, Łukaszem Ignasińskim.
Z okazji Dnia Ziemi klasa VI zaprezentowała społeczności szkolnej
apel o tematyce ekologicznej. Przypomniano, jak ważna jest troska
o środowisko naturalne, co skłoniło
do większej refleksji nad losem naszej planety.
Na początku maja świętowaliśmy uchwalenie Konstytucji 3
maja. Podczas uroczystego apelu
uczniowie podkreślili rangę pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych, budujących naszą tożsamość narodową.
Tegoroczny Dzień Dziecka
świętowaliśmy w Wilczych Kątach.
Poza przemiłymi animatorami na
dzieci czekało mnóstwo atrakcji.
Nie zabrakło dmuchanej zjeżdżalni, zawodów łuczniczych, biegów
w alkogoglach. Najwięcej emocji
wzbudziła zabawa z kulami Bumper Ball. Dziękujemy Radzie Rodziców za częściowe sfinansowanie

pobytu oraz kosztów przejazdu.
W słoneczny, czerwcowy poranek szkolna dziatwa ruszyła
na północ, w kierunku jednego
z piękniejszych miast w Polsce do Gdańska. Pierwsze kroki skierowała ku terenom stoczniowym,
następnie odwiedziła Westerplatte.
Rejs statkiem po Bałtyku okazał się
relaksacyjny, po czym z nową energią dzieci ruszyły zwiedzać miasto.
Stopniowo odkrywały uroki Starego Miasta, aż dotarły do fontanny Neptuna i Bazyliki Mariackiej.
Pomimo napiętego programu wycieczki znalazła się również chwila
na krótkie spotkanie z plażą.
W Makowiskach zakończenie
roku szkolnego 2018/2019 było
wyjątkowe, ponieważ w tym dniu
Hanna Graczyk żegnała się ze stanowiskiem dyrektora, które piastowała przez dwadzieścia lat. Nasz
smutek wywołany podjętą decyzją
przeplatał się z wdzięcznością za
dotychczasową pracę. Pani Hania
otrzymała podziękowania m.in. od
wójta Tomasza Krasickiego, rad-

nej Beaty Rzymkowskiej, sołtysów
Kiełpin i Makowisk, przedstawicieli OSP Makowiska, Rady Rodziców,
Samorządu Uczniowskiego oraz
oczywiście od koleżanek i kolegów z pracy. Po wielu latach udanej
współpracy będzie jej bardzo brakowało.
HG/AL

Przejmujemy chatę
włęcką!

W

dniu 14 lipca 2019 r.
o godz. 19:00 nastąpi
uroczyste przejęcie
chaty włęckiej przez Gminę
Czernikowo oraz Stowarzyszenie „Czyż-nie” z rąk spółki Energa. Zapraszamy wszystkich,
którzy chcą być świadkiem tego
niezwykle istotnego dla lokalnej
kultury i poszanowania tradycji
wydarzenia.
DC
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Zielona Kępa

C

zy wiedzieliście, że na terenie
gminy znajduje się wyspa na
Wiśle? Wyspa o ciekawej historii i o dużym znaczeniu przyrodniczym. Prawem chroniona.
„Zielona kępa” od 2001 roku
należy do Nadleśnictwa Dobrzejewice. To wyspa o powierzchni ponad 500 ha (252,50 ha w zarządzie
Lasów Państwowych plus łęgowa
„opaska” Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku).
Nadleśnictwo przejęło wyspę od
Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa i w 2006 utworzyło użytek
ekologiczny. Ochrona prawna miała na celu zachowanie unikalności
przyrodniczej wyspy. Występuje tu
m.in. populacja stepowej rośliny –
ostnicy Jana. Wyspa daje możliwości śledzenia zmian sukcesyjnych,
jakim ulegają porzucone rolniczo
tereny. Dziś jest to miejsce, gdzie
natura rządzi się swoimi prawami.
O wcześniejszym zasiedleniu wy-

spy przez człowieka świadczą jedynie pozostałości zabudowań.
Dzieje tej wiślanej wyspy relacjonowali polscy mieszkańcy,
którzy opuścili Zieloną Kępę jako
ostatni, w roku 1976 (rodziny Szulców i Maćkowiaków). Według ich
relacji wyspę do czasów wojny zasiedlali osadnicy niemieccy. Domy
zbudowane z bali, kryte strzechą
jako jeden budynek razem z szopą,
należały do braci z jednej rodziny
o nazwisku Bezle. Polacy byli ich
służącymi. Obok domów stały poniemieckie suszarnie z czerwonej
cegły. Do dziś widoczne są pozostałości sadu. W latach powojennych
sadownicy z Nieszawy kupowali
tu czerwone malinówki, kosztele
i szare renety. Na wyspie były oczka
wodne, łąki, pastwiska, ziemie
orne. Wokół wyspy rosła użytkowana niegdyś wiklina (państwowa).
Swoje towary mieszkańcy wozili na
jarmark w Czernikowie. Najbliższe

sklepy były w Pokrzywnie i Nowogródku.
Życie na wyspie dyktowały
okresowe wahania wód. Miejscowi
nazywali „Małą Wisłą” starorzecze, „Dużą Wisłą” - główny nurt
rzeki. Wybudowany jeszcze przez
Niemców wał przeciwpowodziowy wielokrotnie przelewała woda.
Jak opowiada Jadwiga Maćkiewicz, w 1947 roku, podczas jednej
z powodzi, schroniła się z rodziną
na wydmie. Przypłynęło po nich
wojsko amfibią, prawdopodobnie
ze stacjonującej w okolicy jednostki wojsk pontonowych (manewry wojskowe przeprowadzali
w okolicach Nowogródka). Także
około roku 1960 przez wały przeszła woda, zalewając całą wyspę,
oprócz piaszczystego fragmentu
w jej południowo-wschodniej części. W czasie powodzi ewakuowano
ludzi i bydło helikopterem. Zimą
tworzyły się zatory na Wiśle, które
bombardowano z samolotów. Starorzecze było bardzo zdradliwe. Co
roku obniżenia w korycie zmieniały
się, rzeźbione przez niesione drzewa. Znane są przypadki utonięć
mieszkańców, np. przy ładowaniu
na barki ciętej faszyny, czy w trakcie przeprawy wozem z końmi po
zalanej „główce”, łączącej ląd z południowym końcem wyspy. Często
wybuchały także pożary i, według
miejscowych, trwały nawet po trzy
dni.
Pomimo braku elektryczności
mieszkańcy zapamiętali sielankowy obraz życia na wyspie. Jeszcze
przed wysiedleniem istniały na
wyspie cztery gospodarstwa, każde
ze studnią, ziemią i inwentarzem.
Każdy gospodarz posiadał także
łódkę. Dzieci chodziły do szkoły
w Wilczych Kątach (godzina drogi
piechotą), a w porze odwilży mieszkały u rodziny, gdyż nie sposób było
przedostać się na wyspę ani na pieszo, ani przeprawiając się łodzią. Po
wysiedleniu mieszkańców wyspę
przejął PGR w Nowogródku. Najpierw wypasano tu jałówki, potem
owce. Widywano na wyspie wilki.
Wiesz coś na ten temat? Znasz
ciekawe historie dotyczące wyspy?
Napisz do nas: kamykbalakowicz@
poczta.onet.pl.
fot. K. Czajka, B. Kashyna

Las bliżej nas

P

onad 43% terytorium Gminy
Czernikowo to lasy. Dużo?
Mało? Północne rejony wyraźnie różnią się od południowych,
w których lasy przeważają. Tam też
króluje największa z polskich rzek,
Wisła.
Czym dla okolicznych mieszkańców jest las? Miejscem wypoczynku, grzybobrania, miejscem
pracy, a może po prostu śmietniskiem, zagrożeniem? Czym jest
las dla ludzi młodych. Czy ten las
znają?
Gmina Czernikowo jest położona niedaleko dużych ośrodków
miejskich - Torunia, Włocławka
czy Lipna. Lokalizacja czyni ją celem weekendowych, pozamiejskich
wyjazdów. Co takiego mamy my,
czego nie mają inni? Jakie walory,
jakie skarby kryje nasz las? Co my,
tubylcy z herbem jelenia i ryby,
w tym lesie widzimy? I czy aby „ta
nasza” młodzież różni się od „tej
tamtej”, od tzw. „mieszczuchów”?
Chcielibyśmy w to wierzyć.
Wielu dostrzega pewnego rodzaju wyobcowanie współczesnych
dzieci ze środowiska naturalnego.
Zespół deficytu natury. To cena,
jaką ludzkość płaci za odwrócenie
się od przyrody. Nudny plac zabaw
z narzuconym schematem, czy las
pełen wyobraźni? Mocna więź z naturą ma ogromny wpływ na dzieci.
Wzmacnia potencjał intelektualny,
kreatywność, koncentrację, koordynację ruchową, zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych, wspomaga leczenie ADHD… Długo
by wymieniać. To swego rodzaju
witamina N. Jak odzyskać tę natu-

ralną radość kontaktu z przyrodą?
Temu będzie poświęcony ten kącik
informacji przyrodniczej, ekopsychologii, filozofii życia, motywacji
i relacji człowieka z naturą.
Nieskrępowana zabawa w epoce
telefonów komórkowych i innych
multimediów to swego rodzaju
przeżytek. W ciągu ostatnich kilku
dziesięcioleci radykalnie zmienił
się sposób rozumienia i doświadczania przyrody przez dzieci. Dzieciaki są dziś świadome globalnych
zagrożeń dla środowiska naturalnego, potrafią segregować śmieci,
ale ich fizyczny kontakt z przyrodą powoli odchodzi w zapomnienie. Z pewnością opowiedzą nam
wszystko o amazońskich lasach
tropikalnych, lecz nie o tym, kiedy
ostatnio spacerowały po lesie albo
leżały na łące i patrzyły na chmury.
Gdzie to, podobno modne, „slow
life”? Życie „tu i teraz”, w spokoju
i bez pośpiechu?
Niech nasze dzieci nie będą
ostatnimi dziećmi lasu. Zawróćmy
je z matrixa do tego, co realne, bliskie i ważne. Do wiedzy i poznania,
siebie przede wszystkim.
Od czego zacząć? Kąpielisko dla
ptaków? Fragment nieskoszonej,
kwitnącej trawy? Biwak w ogródku? Siłownia plenerowa z pniaków?
Tak. To małe kroki. Daj dziecku
patyk. Zrób mu błoto, zabierz je na
zewnątrz. Podaruj dar wspomnień.
Dalej! Wspomnień nie tworzy się
siedząc we fotelu. Pozwól sobie
zdziczeć, wróć do korzeni. Odszukaj to, co najcenniejsze. Daj swój
czas.

Młodzieżowe zawody strażackie – bezkonkurencyjny Steklin

W

dniu 15 czerwca 2019
roku w piękne, słoneczne,
sobotnie popołudnie na
stadionie w Czernikowie odbyły się
Gminne Otwarte Zawody MDP wg
regulaminu CTIF, w których wzięło
udział siedem drużyn, w tym dwie
dziewczęce i pięć chłopięcych.
Zawody przebiegały w miłej
i sportowej atmosferze, zgodnie

z duchem fair play. Wszyscy młodzi
druhowie w pocie czoła sprawdzili swoje umiejętności w ćwiczeniu
bojowym oraz w sztafecie pożarniczej. Ogólna klasyfikacja zawodów
przedstawia się następująco:
W kategorii dziewcząt:
1. MDP Steklin
2. MDP Wola Wapowska

W kategorii chłopców:
1. MDP Steklin I
2. MDP Wola Wapowska
3. MDP Osówka
4. MDP Świekatowo
5. MDP Steklin II
Wszyscy młodzi druhowie
otrzymali pamiątkowe dyplomy za

udział, natomiast zwycięskie drużyny otrzymały z rąk Wójta Tomasza
Krasickiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Rafała Rutkowskiego puchary oraz medale.
Zawody sędziowane były przez
członków Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Sportów Pożarniczych. Koordynatorem zawodów
był członek Zarządu Oddziału Wo-

jewódzkiego ZOSP RP dh Leszek
Szulc. Komendantem zawodów był
dh Wiesław Ziółkowski. Zabezpieczenie medyczne zapewniła dh
Ewelina Sulińska.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w zawodach, a zawodnikom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
ES
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D

Co słychać u bejsbolistów?

nia 25 maja w Osielsku
odbyły się eliminacje do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich.
Drużyna naszych kadetów nie
zdołała awansować do finałów po
przegranych meczach z Osielskiem
10:20 i z Miejską Górką 9:19.
W dniach 30 maja – 1 czerwca.
w Warszawie rozegrany został VI
Puchar Polski w T-ballu (odmiana
baseballu dla najmłodszych, w której piłka nie jest narzucana przez
miotacza, lecz uderzana ze stojaka).
W zawodach udział wzięła drużyna
najmłodszych zawodników UKS
Comets Mazowsze, która była jednocześnie najmłodszą drużyną Pucharu. Zawodnicy rozegrali swoje
pierwsze w życiu prawdziwe mecze
i choć Mazowsze przegrało swoje
wszystkie spotkania, wszyscy zaprezentowali się na boisku bardzo
dobrze. Zwłaszcza gra w ataku pokazała, że w przyszłości Mazowsze
może osiągać znacznie wyższe wyniki. Korzystając z czasu wolnego
zawodnicy udali się na wycieczkę
po Warszawie, przejechali się metrem, zwiedzili z przewodnikiem
PGE Stadion Narodowy, obejrzeli
seans w kinie oraz zjedli kolację
w Jeff ’s – prawdziwej, amerykańskiej restauracji. T-ball to przede
wszystkim zabawa, w trakcie której
zawodnicy nabywają umiejętności

i przygotowują się do poważniejszej gry w starszych kategoriach.
Pragniemy zwiększyć liczebność tej
kategorii tak, by mecze rozgrywać
u siebie w Mazowszu. Wszystkie
dzieci urodzone w latach 2011-2013

zapraszamy na treningi.
Wyniki meczów: Mazowsze 2127 Warszawa II, Mazowsze 0-36
Warszawa III, Mazowsze 1-29 Kutno.Reprezentacja UKS Comets na
Puchar Polski w T-ballu: Burak

Adrian, Burak Aleksander, Kowalski Mateusz, Obidowski Wojciech,
Śliwińska Róża, Sawicki Michał,
Szwajkowski Antoni, Wojtulska
Laura, Wojtulski Szymon, Szwajkowski Robert (trener).

Grupa pięciu dziewcząt z żeńskiej drużyny Sówki Czernikowo
od lutego do czerwca była regularnie powoływana przez trenera Kadry Narodowej U-16 na zgrupowania i wyjazdy, przygotowujące do
tegorocznych Mistrzostw Europy
U-16 w softballu. Baranowska Julia,
Buczkowska Agata, Faryńska Julia,
Michałkiewicz Milena i Szwajkowska Kornelia uczestniczyły w wyjazdach do Czech i rozgrywkach
tamtejszej 2 Ligi. W czerwcu sztab
szkoleniowy Kadry Narodowej
wraz z trenerem Przemysławem
Kubickim powołał nasze dwie zawodniczki Milenę Michałkiewicz
i Kornelię Szwajkowską do Reprezentacji Polski U-16 w softballu na
Mistrzostwa Europy w chorwackim
Zagrzebiu, które rozegrane zostaną w dniach 29 lipca – 3 sierpnia.
Polska w fazie grupowej zmierzy się
z Ukrainą i Holandią. Trzymamy
kciuki za nasze dziewczyny!
W dniach 1-3 lipca baseballiści
z Mazowsza po raz kolejny spotkali się z trenerami z USA. Coroczne
spotkania mają na celu poprawę gry
w baseball i softball, ale także możliwość kontaktu z żywym językiem
obcym. Trenerzy z Teksasu związani są z Houston Babtist University
i organizacją HiS Print Ministries.
RS

Czernikowskie szachy pełne sukcesów Kolejny udany sezon Victorii

S

ukcesem zakończył się szachowy rok szkolny dla czernikowskich
zawodników.
W Czernikowie udało się w tym
roku zorganizować osiem turniejów szachowych o zasięgu od lokalnego do wojewódzkiego. Nasi za-

S

ezon wzmożonej aktywności
sportowo-rekreacyjnej w pełni, wobec czego pragniemy
zachęcić Państwa do skorzystania
z oferty kompleksu boisk sportowych w Mazowszu.

wodnicy wzięli udział w dziesięciu
turniejach szachowych o zasięgu
regionalnym i ogólnopolskim.
Szachy trenuje już ponad trzydziestu zawodników, wśród których dwudziestu zdobyło lub podniosło swoje kategorie szachowe:

I++ kategoria – W. Sivickis, I kategoria – K. Sivickis, II kategoria
– K. Siarnowski, III kategorie – K.
Witomski, K. Radzikowski, IV kategorie – A. Bytner, W. Wiśniewska,
B. Łuszczak, J. Szyplik, F. Lewandowski, W. Cichoszewski, F. Kuleta,
P. Wojciechowski, V kategorie – F.
Murszewski, M. Jaranowski, M.
Markowski, W. Krupińska, J. Murszewska, J. Czajka, Z. Trendewicz,
K. Orzażewski.
Wyróżnienie starosty toruńskiego dla najlepszych sportowców powiatu w szachowej kategorii zdobyło aż siedmiu naszych zawodników:
W. Sivickis, K. Sivickis, K. Siarnowski, A. Bytner, W. Cichoszewski, J.
Szyplik i B. Łuszczak. Najlepszym
trenerem w tej kategorii został Andrejus Sivickis.
Dobrze w czasie wakacyjnym
połączyć odpoczynek z szachami.
Za pośrednictwem serwisu szachowego chessarbiter.com można
wyszukiwać turnieje i brać w nich
udział.
AS

P

o latach stagnacji na poziomie B-klasy dla Victorii Czernikowo nadeszły w końcu lata
tłustsze, okraszone awansem na
wyższy szczebel rozgrywkowy.
Z każdym kolejnym sezonem
zespół prezentował się coraz lepiej,
a sezon miniony był najlepszym
w historii klubu. Czernikowianie
zakończyli rozgrywki 2018/2019 na
trzecim miejscu, ustępując tylko
przyzwyczajonym do gry na poziomie okręgowym rezerwom TKP
Toruń i Olimpii Grudziądz. Dość

powiedzieć, że Victoria wyprzedziła piąty w tabeli Pogrom Zbójno
o 20 punktów.
Czy w przyszłym sezonie piłkarze z Czernikowa powalczą o awans
do okręgówki? Ten wiązałby się
z koniecznością znaczącego zwiększenia klubowego budżetu i sprostania wielu wymaganiom organizacyjnym, należy jednak trzymać
kciuki za formę sportową, by była
co najmniej taka, jak w minionym
sezonie.
PP

Zapraszamy na Orlika w Mazowszu
Poniżej zamieszczamy godziny otwarcia obiektu oraz cykliczne rezerwacje boiska piłkarskiego, które należy uwzględnić przy
planowaniu wizyty. Animatorem
kompleksu jest Danuta Chylicka.

Poniedziałek - 15.00-20.00
16:30-19:00 - AMP Czernikowo
19:00-20:30 - Victoria
Czernikowo
Wtorek - 15.00-20.00
19:00-20:30 - GZK

Środa - 15.00-20.00
16:30-19:00 - AMP Czernikowo
19:30 -21:00 - Victoria
Czernikowo
Czwartek - 15.00-20.00
18:00-19:30 - USM

Piątek - 15.00-20.00
19:00-22:00 - Karmelki
Sobota - 12.00-17.00
Zawody szkolne według kalendarza
PP

