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W odpowiedzi na zaprosze-
nie Ministra Środowiska 
Henryka Kowalczyka, 

pierwsze gminy z województwa 
kujawsko-pomorskiego wyraziły 
chęć podjęcia współpracy z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu i aktywnego włączenia 
się w realizację Programu Prioryte-
towego Czyste Powietrze. 

W gronie tym jest gmina Czer-
nikowo – stosowne porozumienie 
z Prezesem Zarządu Funduszu Ire-

neuszem Stachowiakiem podpisał 
w sierpniu w Toruniu wójt Tomasz 
Krasicki.

Współpraca ta stanowi ukłon 
w stronę przyszłych beneficjentów 
programu, którzy już mogą uzyskać 
poradę, wypełnić wniosek oraz zło-
żyć dokumenty w Urzędzie Gminy 
Czernikowo, bez potrzeby wyjaz-
du do Torunia. Pracownicy gminy 
będą również dokonywać oceny 
wniosków, co w znacznym stopniu 
usprawni proces wnioskowania.

Każdy mieszkaniec gminy Czer-

nikowo może w przedmiotowym 
zakresie liczyć na pomoc Beaty Go-
golińskiej w pokoju nr 27 na drugim 
piętrze Urzędu Gminy Czerniko-
wo. W celu sprawnej obsługi zale-
camy wcześniejszy kontakt telefo-
niczny (pod numerem 883 688 341), 
na którym uzgodniony zostanie 
termin spotkania oraz przekazana 
zostanie informacja o koniecznych 
do przedłożenia dokumentach.

WFOŚIGW, PP

Gmina Czernikowo dołączyła do 
programu „Czyste powietrze”

Pozyskiwanie dofinansowania 
ze środków budżetu woje-
wództwa kujawsko-pomor-

skiego z tytułu wyłączenia grun-
tów z produkcji rolnej rokrocznie 
pozwala władzom samorządowym 
modernizować odcinki gminnych 
dróg. 

W ubiegłym numerze samorzą-
dowego kwartalnika informowa-
liśmy Państwa o nadchodzącym 
rozpoczęciu realizacji wspartego 
kwotą 70 000,00 zł zadania pn. 
„Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w obrębie geo-
dezyjnym Steklinek” – dziś mamy 
przyjemność dzielić się z Państwem 
wiadomością o zakończeniu robót.

Dofinansowanie objęło 500 m 
odcinka drogi, natomiast gmina 
w ramach zadania przebudowała 
823 m. Przedsięwzięcie dotyczy czę-
ści odcinka przy drodze powiatowej 
nr 2043, który stanowi drogę dojaz-

dową do „powiatówki” dla sporej 
liczby mieszkańców zamieszkałych 
bliżej Jeziora Steklińskiego. Na 
przebudowanym odcinku drogi 
wykonano nową konstrukcję wraz 
z poboczami i zjazdami. Jezdnia 
i zjazdy składają się z dwóch warstw 
bitumicznych po 3 cm, podbudowy 
z mieszanki niezwiązanej grubości 
7 cm oraz warstwy podbudowy za-
sadniczej z gruntu stabilizowanego 
cementem o grubości 25 cm. Na-
wierzchnie poboczy zaprojektowa-
no z mieszanki niezwiązanej gru-
bości średniej 12 cm.

Wykonawcą zadania, wyłonio-
nym w toku przetargu nieograni-
czonego, była firma Usługi Sprzę-
towo-Transportowe „Remikop” 
Pawła Zielińskiego z Torunia, która 
zrealizowała przedmiot umowy za 
459 376,45 zł. 

PP

Przebudowaliśmy 
drogę w Steklinku
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Pomimo systematycznej po-
prawy, stan polskich dróg 
samorządowych wciąż sta-

nowi jedną z podstawowych barier 
ograniczających wzrost poziomu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
a także jest czynnikiem obniżają-
cym aktywność gospodarczą, in-
westycyjną oraz konkurencyjność 
regionów i poszczególnych ośrod-
ków gospodarczych. Ustawą z 23 
października 2018 r. o Funduszu 
Dróg Samorządowych powołany 
został nowy mechanizm wsparcia 
dla jednostek samorządu teryto-
rialnego, realizujących inwestycje 
na drogach samorządowych. 

Fundusz stanowi instrument 
wsparcia realizacji zadań na dro-
gach zarządzanych przez jednost-
ki samorządu terytorialnego. Jego 
celem jest przyspieszenie powsta-
wania nowoczesnej i bezpiecznej 
infrastruktury drogowej na szcze-
blu lokalnym, stanowiącej ważny 
element prawidłowego funkcjono-
wania i rozwoju gospodarki oraz 

przyczyniającej się do poprawy po-
ziomu życia obywateli.

Gmina Czernikowo zdecydowa-
ła o wnioskowaniu o wparcie na re-
alizację dwóch zadań z zakresu in-
frastruktury drogowej. 30 sierpnia 
premier Mateusz Morawiecki pod-

pisał zgodę na realizację wszystkich 
projektów, które zostały uprzednio 
zatwierdzone w regionach. Wśród 
nich znalazły się oba czernikowskie 
przedsięwzięcia.

„Poprawa bezpieczeństwa na 
terenie gminy Czernikowo poprzez 

przebudowę dwóch dróg gmin-
nych” to zadanie obejmujące po-
nad 3,2 km odcinków drogowych 
dróg gminnych nr 101154C oraz nr 
101128C wraz z przebudową skrzy-
żowania z drogą powiatową nr 
2044C w Witowążu. Projekt zakła-
da przebudowę odcinka prowadzą-
cego od zjazdu z drogi powiatowej 
obok sklepu WSHU do leśnego 
rozwidlenia Wylewy-Pokrzywno 
oraz odcinka (obecnie pokrytego 
płytami betonowymi) prowadzą-
cego od zjazdu z drogi powiatowej 
na wysokości kapliczki maryjnej do 
skrzyżowania z drogą gminną nr 
101128C, a więc obejmującego trasę 
obok tzw. „masztu leśników”. Cał-
kowita wartość inwestycji wyniesie 
4 518 202,47 zł, z czego 60% pokryć 
ma dofinansowanie wynoszące 2 
710 921,00 zł. Zadanie „Przebu-
dowa drogi gminnej nr 101125C 
w m. Czernikowo i Zimny Zdrój” 
obejmuje trzykilometrowy odci-
nek drogi prowadzącej do Zimnego 
Zdroju. Inwestycję skosztorysowa-

no na 3 531 780,57 zł, przy wspar-
ciu zewnętrznym w wysokości 2 119 
068,00 zł.

W ramach przedsięwzięć pla-
nowane jest utworzenie odcinków 
dróg o szerokości 5 m z obustron-
nymi poboczami, zjazdami, prze-
budową przepustu, odtworzeniem 
rowów, zatokami autobusowymi 
z peronem dla pieszych oraz przej-
ściami dla pieszych. Zamontowa-
ne zostanie także aktywne, solar-
ne oświetlenie oraz oznakowanie 
z lampami ostrzegawczymi.

Pozyskanie dofinansowania sta-
nowi najbardziej istotny, jednak nie 
ostatni krok w kierunku realizacji 
projektów. Teraz należy trzymać 
kciuki za korzystne rozstrzygnięcia 
przetargowe – postępowania wyła-
niające wykonawców przeprowa-
dzone zostaną jeszcze w tym roku. 
Warunkiem realizacji inwestycji 
jest podpisanie umów z wykonaw-
cami do końca roku.

PP

Kolejny krok ku lepszym drogom

Środowisko seniorskie jest licz-
ną, choć często niedocenianą 
grupą społeczną. 

W odpowiedzi na oczekiwania 
mieszkańców gminy Czernikowo 
przeżywających jesień życia na 
początku stycznia bieżącego roku 
złożyliśmy, w ramach resortowe-
go konkursu ofert, wniosek pn. 
„Utworzenie i wyposażenie Klubu 
„Senior+” w Czernikowie”, na któ-

ry udało nam się pozyskać finan-
sowe wsparcie. Całość przedsię-
wzięcia podzielona została między 
trzech wykonawców. Przedmiot 
dwóch umów w ramach części re-
montowo-budowlanej został już 
wykonany, natomiast w zakresie 
wyposażenia poznaliśmy jego do-
stawcę.

W ramach realizowanego przez 
Gminę Czernikowo przedsięwzię-

cia przywrócona została świeżość 
i funkcjonalność Centrum Inte-
gracji Kulturalnej (dawne Gminne 
Centrum Informacji). Pomieszcze-
nia nowo utworzonego w obiek-
cie Klubu Seniora przemalowano, 
a wszelkie ubytki tynkarsko-płyt-
karskie zostały uzupełnione. To-
alety zostały wyremontowane 
i dostosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Remontowy „li-
fting” objął także m.in. podjazd dla 
niepełnosprawnych oraz instalację 
elektryczną. Powyższe roboty sta-
nowiły część zadań, których reali-
zacji podjęła się Firma Handlowo-
-Usługowa „Ładny Dom” za kwotę 
44 888,17 zł. 

Największą metamorfozę prze-
szło pomieszczenie kuchenne, 
gdzie w miejsce starych, znisz-
czonych mebli zamontowana zo-
stała zabudowa stała. Wykonanie 
jej, a także dostawa mebli do tzw. 
„kącika filmowego”, należało do 
obowiązków firmy STOLKOM 
Sławomira Komorowskiego, które-
go oferta cenowa, w wysokości 21 
196,00 zł, okazała się najkorzyst-
niejsza.

Zakup pozostałego wyposaże-
nia, obejmującego m.in. telewizor, 
laptop, materace gimnastyczne, 
fotele relaksacyjne, lodówko-za-
mrażarkę, witrynę chłodniczą czy 
zestaw garnków i patelni, stanowić 
będzie zadanie przedsiębiorstwa 
„Drzewiarz-Bis” Sp. z o. o. Lipnow-
ska firma za realizację przedmiotu 
umowy otrzyma wynagrodzenie 
w kwocie 31 106,70 zł.

Czernikowski Klub „Senior+” 
przyczyni się do likwidacji ograni-
czeń w codziennym funkcjonowa-
niu osób po sześćdziesiątym roku 
życia.

PP

Klub „Senior+” – realizacja 
na ostatniej prostej

Kujawsko-Pomorska 
Mała Infrastruktura 

Sportowa pomoże 
zmodernizować boisko 

w Osówce

Samorząd Województwa prze-
znaczył 450 tys. złotych na 
realizację siedemnastu projek-

tów związanych z poprawą stanu 
lokalnej infrastruktury sportowej 
w ramach drugiej edycji projek-
tu Kujawsko-Pomorska Mała In-
frastruktura Sportowa. Dofinan-
sowanie w tym zakresie zyskało 
przedsięwzięcie „Modernizacja 
wielofunkcyjnego boiska sporto-
wego w miejscowości Osówka”. 29 
lipca w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego wójt Tomasz Krasicki ode-
brał umowę z rąk członka zarządu 
województwa Anety Jędrzejewskiej.

Wsparte dotacją celową z bu-
dżetu województwa zostało zadanie 
inwestycyjne obejmujące wymianę 
nawierzchni boiska wielofunkcyj-
nego, które znajduje się przy Szko-
le Podstawowej w Osówce. Boisko 
w obecnym kształcie powstało 

w 2003 roku, z nawierzchnią z krót-
kiej trawy syntetycznej wypełnionej 
pisakiem (boisko typu "Śnieżka"). 
Celem zadania jest poprawa stanu 
technicznego i rozszerzenie zakre-
su użytkowego obiektu oraz  umoż-
liwienie korzystania przez osoby 
niepełnosprawne. Zmodernizowa-
ne boisko będzie miało wymiary 20 
na 40 metrów z nawierzchnią po-
liuretanową. Wskutek zmiany na-
wierzchni zwiększy się ilość dyscy-
plin, które będzie można uprawiać 
na obiekcie. Całość uzupełni stałe 
wyposażenie sportowe (bramki, 
stojaki do koszykówki, tuleje) oraz 
piłkochwyty.

Kosztorysowa wartość robót 
to 149 295,03 zł. Dofinansowanie 
wyniosło 44 000,00 zł. Podpisanie 
umowy z wykonawcą zaplanowano 
na ostatni tydzień września.

PP
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Inwestujemy w oświatę
Szkoły wymagają systematycz-

nego doposażania i rozwoju 
bazy nie tylko ze względu na 

amortyzację posiadanych zasobów, 
ale także po to, by zapewnić konku-
rencyjność i chwytać każdą szansę 
na innowacyjność stosowanych 
metod.

Jednym z narzędzi, który wy-
chodzi naprzeciw tym oczekiwa-
niom, jest Rządowy program roz-
wijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyj-
no-komunikacyjnych na lata 2017-
2019 „Aktywna tablica”. W ramach 
programu gmina uzyskała dotację 
w wysokości 28 000,00 zł na zakup 
dwóch tablic – jednej dla Szkoły 
Podstawowej im. mjr H. Suchar-
skiego w Mazowszu, drugiej – dla 
Szkoły Podstawowej im. K. K. Ba-
czyńskiego w Czernikowie.

Szkoły w Mazowszu i Czerniko-
wie, a także placówka w Steklinie, 
zostały ponadto wsparte w ramach 
innego z rządowych programów 
– „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019-2023. Dotacja w tym 
przypadku wyniosła 104 587,82 zł, 
przy wkładzie własnym na pozio-
mie 20%. Dzięki realizacji przed-
sięwzięcia czernikowska placówka 

wzbogaciła się m.in. o zmywarkę, 
automatyczną obieraczkę do ziem-
niaków, szatkownicę do warzyw, 
mikser planetarny, szafę chłodniczą 
oraz meble stołówkowe. Pomiesz-
czenia stołówki zostały także wyre-
montowane. SP Steklin wzbogaci-

ła się m.in. o nowe stoły i krzesła, 
zmywarkę, piecyk konwekcyjny 
oraz zestawy obiadowe ze sztućca-
mi. Szkoła mazowiecka natomiast 
zyskała m.in. umeblowanie oraz 
naczynia, a także świeży wygląd 
pomieszczenia, dzięki usługom re-

montowym wdrożonym na stołów-
ce.

W lipcu tego roku otrzymaliśmy 
ponadto dotację  z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
w wysokości 9718,18 zł (80% warto-

ści zadania) na realizację przedsię-
wzięcia pn. „Wyposażenie obiektów 
edukacyjnych – Szkoły Podstawo-
wej w Steklinie i Szkoły Podstawo-
wej w Makowiskach w materiały 
dydaktyczne służące edukacji eko-
logicznej”. Dzięki temu na potrzeby 
przedmiotowych placówek zaku-
pione zostaną m.in. kompasy, lor-
netki, mapy, mikroskopy, modele 
przestrzenne, szkielety czy odczyn-
niki chemiczne.

W szkole w Makowiskach zosta-
ło już także zrealizowane zadanie 
polegające na modernizacji syste-
mu grzewczego, która obejmowała 
dostawę i montaż dwóch pieców 
na ekogroszek, montaż zaworów 
termostatycznych, dostosowanie 
instalacji do prac modernizacyj-
nych oraz dostawę wymiennika 
ciepłej wody użytkowej, dwóch 
pomp zasilających instalację c.o. 
i cwu, filtrów, zaworów i niezbęd-
nego osprzętu z wykonaniem robót 
związanych z ich instalacją. Reali-
zacja zadania powierzona została 
Przedsiębiorstwu Produkcyjno-
-Handlowo-Usługowemu „PRO-
ECO” Cezarego Stańczaka z Zielo-
nej za 88 100,68 zł. 

PP

W dniu 12 września 2019 r. 
została podpisana umo-
wa na usunięcie odpadów 

z terenu działalności Spółdzielcze-
go Gospodarstwa „BIO-PLAST” 
w Witowążu. 

Zadanie zrealizuje Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
z Torunia, które złożyło najkorzyst-
niejszą ofertę na wykonanie tego 
zadania. Za kwotę jaką dysponuje 
Gmina ze środków rezerwy kryzy-
sowej, usunięte zostanie ok. 330 ton 
odpadów. Będzie to kolejny etap 
planowanego usunięcia wszystkich 
zalegających odpadów.

Gmina Czernikowo zakończy-
ła pierwszą część usuwania niele-
galnie zgromadzonych odpadów 
na terenie Spółdzielczego Gospo-
darstwa Rolnego „BIO-PLAST” 
w ubiegłym roku. Usunięto 270,16 
ton odpadów za kwotę 64 773,56 zł. 
Odpady usuwane były na zasadzie 
wykonania zastępczego za zobo-
wiązanego, który nie wywiązuje się 
z nałożonego nakazu usunięcia.

SC

Mniej odpadów 
w Witowążu

Szanowni Państwo: jeśli po-
siadacie gruz betonowy, be-
tonowo-wapienny, ceglany, 

żużlowy lub kamienie polne i nie 
macie pomysłu lub możliwości dla 
jego zagospodarowania – możecie 
przekazać go Gminie Czernikowo. 
Ważne, by gruz nie był zanieczysz-
czony odpadami budowlanymi 
(w szczególności styropianem itp.,). 

PP

Masz gruz? 
Przekaż go 

gminie!

Gmina Czernikowo realizuje 
projekt pod nazwą: „Czas na 
rozwój kompetencji cyfro-

wych w gminie Czernikowo” w ra-
mach przedsięwzięcia pt.: „Gmina 
na czasie”. Jest to cykl bezpłatnych 
szkoleń komputerowych, których 
celem jest podniesienie kompeten-
cji cyfrowych mieszkańców naszej 
gminy.

Udział w szkoleniu jest bezpłat-
ny. Z projektu mogą skorzystać 
mieszkańcy gminy i całego woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego 
powyżej 25 roku życia, którzy za-
piszą się na wybrane przez siebie 
szkolenie.

Można zarejestrować się do jednego 
z siedmiu modułów:

• „Rodzic w Internecie” – zawiera 
m.in. wartościowe gry i treści kul-
turalne oraz edukacyjne dla dzieci 
i rodziców; wykorzystanie stron 
instytucji publicznych; bezpieczne 
korzystanie z serwisów społecz-
nościowych; uzyskiwanie pomo-
cy online; zasady bezpieczeństwa 
w Internecie; korzystanie z zaso-
bów cyfrowych; ochrona przed zło-
śliwym oprogramowaniem; wnio-
ski Rodzina 500+ i Karta Dużej 
Rodziny online;

• „Mój biznes w sieci” – zawiera 
m.in. Wyszukiwanie dostawców, 
ofert, sprawdzanie wiarygodności 
potencjalnego partnera bizneso-
wego; rozpowszechnianie w sieci 
informacji o swoim biznesie; wy-

korzystanie materiałów z sieci; 
prowadzenie rozmów przez Inter-
net; komunikacja elektroniczna 
z dostawcami i klientami; marke-
ting w Internecie; ochrona przed 
złośliwym oprogramowaniem; 
przydatne aplikacje; ePUAP i pro-
fil zaufany; rozliczenia podatkowe, 
deklaracje i składki na ZUS online;

• „Moje finanse i transakcje w sieci” 
– zawiera m.in. prawa konsumenta; 
wyszukiwanie ofert, ocena wiary-
godności kontrahenta; bezpieczne 
zarządzanie prywatnością w sieci; 
uzyskiwanie pomocy online; zaku-
py i sprzedaż przez Internet; zarzą-
dzanie kontem bankowym online, 
płatności elektroniczne; rezerwacja 
podróży online; aplikacje zapew-
niające bezpieczeństwo w sieci; 
ePUAP i profil zaufany; deklaracje 
podatkowe online;

• „Działam w sieciach społecznościo-
wych” – zawiera m.in. wyszukiwa-
nie treści związanych z rozwojem 
zainteresowań; prowadzenie roz-
mów przez Internet; bezpieczne 
korzystanie z serwisów społecz-
nościowych; Facebook, YouTube, 
Twitter, Instagram; tworzenie i pro-
wadzenie bloga; rezerwacja podró-
ży online; ePUAP i profil zaufany; 
ochrona przed złośliwym oprogra-
mowaniem; promowanie wydarzeń 
w sieciach społecznościowych;

• „Tworzę własną stronę interne-
tową, blog” – zawiera m.in. rozpo-
wszechnianie w sieci informacji 
o swojej stronie; wyszukiwanie 

treści związanych z rozwojem za-
interesowań; uzyskiwanie pomocy 
online; komunikacja z odbiorcami 
strony; hosting strony i rejestracja 
domeny; korzystanie z analityki in-
ternetowej; reklama w Internecie; 
Facebook, YouTube, Twitter, Insta-
gram; prawo autorskie, plagiat, pra-
wo cytatu; ePUAP i profil zaufany;

• „Rolnik w sieci” – zawiera m.in. 
pozyskiwanie informacji w sieci; 
komunikacja elektroniczna; uzy-
skiwanie pomocy online; zakupy 
i sprzedaż przez Internet; licen-
cje i patenty związane z uprawą 
i ochroną roślin; zarządzanie kon-
tem bankowym online; sprawdza-
nie prognoz pogody w Internecie; 
ochrona przed oszustwami w In-
ternecie; ochrona przed złośliwym 
oprogramowaniem; ePUAP i profil 
zaufany; aplikacje mobilne dla rol-
ników; rozliczenia podatkowe onli-
ne; portale wspierające działalność 
rolniczą;

• „Kultura w sieci” – zawiera m.in. 
wirtualne galerie muzealne; wyszu-
kiwanie informacji o wydarzeniach 
kulturalnych; prowadzenie rozmów 
przez Internet; uzyskiwanie pomo-
cy online; ePUAP i profil zaufany; 
Facebook, YouTube, Twitter, In-
stagram; korzystanie z map w In-
ternecie; 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 profe-
sjonalną kadrę szkoleniową, stano-
wisko komputerowe dla każdego 
uczestnika oraz serwis cateringowy. 
Uzyskanie kompetencji potwier-
dzone zostanie certyfikatem.

Szkolenia odbywać się będą 
w weekendy. W pierwszym dostęp-
nym terminie odbędzie się szkole-
nie z modułu, na który najszybciej 
zapisze się pełna grupa uczestni-
ków. Dla wszystkich uczestników 
szkoleń przewidziane zostały ma-
teriały szkoleniowe oraz gadżety 
promocyjne.

Na stronie internetowej www.
czernikowo.pl znajdą Państwo nie-
zbędne dokumenty aplikacyjne. 
Prosimy o wydrukowanie załączni-
ków, wypełnienie ich i podpisanie. 
Dokumentację należy dostarczyć 
skanem na adres mailowy b.gogo-
linska@czernikowo.pl, osobiście 
(Urząd Gminy Czernikowo, pokój 
nr 27) bądź drogą pocztową na ad-
res Urzędu Gminy Czernikowo (ul. 
Słowackiego 12, 87-640 Czerniko-
wo). Jeżeli mają Państwo pytania, 
prosimy o kontakt pod nr tel. 883-
689-561. Zapraszamy również do 
kontaktu mailowego – czekamy na 
Państwa pytania pod adresem b.go-
golinska@czernikowo.pl.

BG

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

Wakacje to przede wszyst-
kim odpoczynek i na-
bieranie sił na kolejne 

miesiące, dlatego wydawało się, że 
Werwa Team nieco zwolni, ale… 
nic z tego! U nas zawsze coś się 
dzieje -  były imprezy charytatyw-
ne, koncerty, wakacyjne zajęcia pla-
styczne oraz terapia z Paro. 

Wakacje rozpoczęliśmy pikni-
kiem charytatywnym „Przyjaciele 
dla Wiktorii” w malowniczym Ki-
jaszkowie. Dla małej Wikusi przy-
szło wiele osób z ogromnymi ser-
duszkami. Było mnóstwo atrakcji, 
m.in. pokaz wozu i sprzętu strażac-
kiego, Animacje Domino, Skakań-
ce-Dmuchańce, Szkoła tańca PA-
ROO, wata cukrowa z firmy Darka 
Motyki, występy  wokalne Oli, Ka-
rolinki, Emilki i Lidki oraz zabawa 

z Jackiem Sadowskim. Nie zabrakło 
także kiełbasek z grilla i słodkości. 
Wszyscy pomagali dorzucając swo-
je grosiki do puszek i wspólnymi 
siłami zebraliśmy 2178,70zł.

W następnym tygodniu pogoda 
nas nie rozpieszczała, ale my na-
szych gości – owszem. Kolejny raz 
spotkaliśmy się w ŚDS w Osieku 
nad Wisłą. Były tańce, występy ar-
tystyczne i wspólna zabawa w sty-
lu hawajskim. Nasze niezastąpione 
gospodynie z KGW Pokrzywno 
i KGW Jutrzenka zadbały o słod-
kie ciasta, a Małgosia przyrządzi-
ła przepyszny bigosik i smalczyk. 
Mirek z Janem ze Stowarzyszenia 
Nasze Silno dzielnie obsługiwali 
grilla. To była dla nas wielka ra-
dość, że kolejny raz mogliśmy Was 
wszystkich gościć i cieszyć się Wa-

szą obecnością.
W sierpniu na zaproszenie ze-

społu Progress mieliśmy przy-
jemność brać udział w Festiwalu 
Rockowym RockOkop 2019 nad 
Jeziorem Łąkie, który zaczął się 
rodzinnym piknikiem pod hasłem 
„Łączy nas muzyka”. W pięknej pla-
żowej scenerii występowały dzieci 
z grup tanecznych z Kikoła, prowa-
dzonych przez instruktorkę tańca J. 
Jędrzejewską. Na scenie wystąpiły 
także dzieci z Czernikowa, dzięki 
którym jak zawsze mogliśmy wy-
słuchać pięknych przebojów mu-
zycznych. 

Po Festiwalu w Czernikowie, 
wspólnie z DJ Fazim, Anitą i Mate-
uszem Kurek oraz Grupą Muzycz-
ną Piotr & Paweł, Mini Wesołym 
Miasteczkiem ROAN oraz Zespo-

łem Charytatywnym, pomagaliśmy 
zebrać pieniądze na rehabilitację 
dla mieszkanki Czernikowa -Pani 
Grażynki. „Budzimy Grażynkę” to 
akcja, która zaowocowała zebra-
niem kwoty 2040,01zł. 

Nasza Fundacja otwarta jest na 
wszelkie inicjatywy i współpracę. 
To właśnie dzięki współdziałaniu 
z wolontariuszami Asią, Kamilą 
i Kubą w Mazowszu z powodze-
niem zebrano 1970,92 zł dla Wik-
torii.

Sierpień to także radosna wia-
domość od Julki, która jest już po 
operacji oczka. Mocno trzymamy 
kciuki za Julkę, a Wam wszystkim 
bardzo dziękujemy. Bądźcie dum-
ni, bo to dzięki Waszemu wsparciu, 
życzliwości, zaangażowaniu i każ-
dej –  nawet najmniejszej - wpłacie 

Julka ma szansę na zdrowie!
Wakacje zakończyliśmy udzia-

łem w Dożynkach w Steklinku 
gdzie wspólnie z rolnikami dzięko-
waliśmy za tegoroczne plony i mie-
liśmy okazję spotkać się w gronie 
innych organizacji lokalnych oraz 
z mieszkańcami gminy.

W nowym roku szkolnym za-
praszamy dzieci i młodzież do 
szkolnych klubów wolontariusza, 
z którymi rozpoczynamy współpra-
cę w ramach konkursu „Pomagamy 
innym! Szkoła promująca wolon-
tariat” oraz na zajęcia plastyczne 
z Jackiem w Czernikowie we wtor-
ki w budynku Centrum Integracji 
Kulturalnej w godz. 16:30 - 18:30. 

Zaglądajcie na Facebooka i na 
www.fundacjawerwateam.pl. Już 
wkrótce kolejne akcje i imprezy. 
Przypominamy także, że trwają 
zbiórki nakrętek, odzieży, środków 
czystości i artykułów pielęgnacyj-
nych. To Wasze zaangażowanie 
sprawia, że pomaganie przybiera 
realny wymiar. Bez dobrych ludzi, 
wsparcia samorządowców, lokal-
nych firm, współpracy, porozumie-
nia i otwartości same nasze dobre 
chęci nie wystarczą… Za to, że 
okazujecie nam tyle wspaniałych 
gestów dobroci bardzo serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy do dalszej 
współpracy i wspierania nas w pra-
cy fundacyjnej.

EM

Lp. Nazwa 
zadania Opis zadania Szacunkowy 

koszt (zł)

1
Integracja 
w zdrowym 
ciele

Wyposażenie obiektu rekreacyjnego w elementy na 
plac zabaw.
Miejsce realizacji: Kijaszkowo.

6 910

2
Mój mały, 
aktywny 
świat

Zakup i montaż elementów na plac zabaw oraz 
zestawu do gry w piłkę siatkową. Miejsce realizacji: 
Kiełpiny.

6 730

3 Gramy i ry-
sujemy

Zakup i montaż betonowego stołu do gry w tenisa 
oraz dwóch pojedynczych tablic do rysowania. 
Miejsce realizacji: Steklinek.

6 998

4

Piotr Kuba 
Kubowicz                                                                                           
– kolędy 
krakowskie-
go artysty

Koncert kolęd w wykonaniu krakowskiego artysty 
Piotra „Kuby” Kubowicza uzupełnione o spotkanie 
z uczniami, warsztaty wokalne oraz konkurs pla-
styczny.  
Miejsce realizacji: Makowiska.

3 200

5

Wioska śre-
dniowieczna 
w grodzisku 
Steklin-
-Niedźwiedź 
– odsłona IV

Festyn z warsztatami, turniejami, pokazami zorgani-
zowanymi w ramach wioski średniowiecznej i prawo-
słowiańskiej. 
Miejsce realizacji: Steklin – Niedźwiedź

3 500

Lp. Nazwa 
zadania Opis zadania Szacunkowy 

koszt (zł)

1

Dzwonnica 
i cmentarz 
we Włęczu - 
świadkowie 
historii

Wykonanie ogrodzenia cmentarza ewangelickie-
go oraz montaż drewnianych stołów, ław i stoja-
ków na rowery. W ramach projektu zakupiony 
zostanie także dzwon na dzwonnicę. 
Miejsce realizacji: Pokrzywno-Włęcz.

20 000

2

Pół żartem 
- pół serio                                                                                
- spotkania 
z Tadeuszem 
Kwintą

Projekt przewiduje dwukrotne spotkanie z wybit-
nym przedstawicielem polskiej sceny muzyczno-
-teatralnej Tadeuszem Kwintą oraz organizację 
konkursu plastycznego na ilustrację do książki 
„Mały Książe”. 
Miejsce realizacji: Makowiska.

5 066

3

Archipelag 
artystycznych 
marzeń. Wyspa 
I: Męskie fascy-
nacje

Projekt kulturalny w ramach którego odbędzie się 
m.in. Wieczór kabaretowy z Tadeuszem Kwintą, 
koncert Jana Jakuba Należytego oraz koncert 
kolęd w wykonaniu  Piotra Kubowicza. Całość 
dopełnią konkursy  plastyczne oraz muzyczne dla 
dzieci i młodzieży. 
Miejsce realizacji: Makowiska/Czernikowo.

19 824

4 Wieczór „Z Pa-
zurą(em)”

Organizacja wieczoru autorskiego aktora i kaba-
reciarza Cezarego Pazury oraz konkursu pla-
stycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Karykatura 
artysty”. 
Miejsce realizacji: Czernikowo.

15 287

5 Qulturoweek-
endy

Projekt obejmuje organizację 3 wydarzeń: dwóch 
spotkań w ramach których na scenie zaprezentuje 
się teatr „Afisz” z Torunia oraz projekcję seansów 
filmowych w kinie plenerowym. 
Miejsce realizacji: Czernikowo, Obrowo, Józefowo.

20 000

6
Bezpieczeństwo 
na drogach 
i pierwsza po-
moc - szkolenie

Celem projektu jest zwiększenie świadomości 
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pop-
rzez zajęcia teoretyczne z zakresu prawa o ruchu 
drogowym, a także udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej wśród uczniów z terenu powiatu 
toruńskiego. Miejsce realizacji: szkoły podsta-
wowe na terenie powiatu toruńskiego

20 000

Powiatowy budżet obywatelski – zachęcamy do głosowania
Wstępne wyniki oceny zgłoszonych 

projektów do budżetu obywatel-
skiego powiatu toruńskiego 2020 

zostały opublikowane na początku września 
– w chwili, gdy czytają Państwo te słowa, być 
może wciąż możecie oddać głos na odpowia-
dający wam projekt.

Uprawnieni do głosowania są mieszkań-
cy powiatu toruńskiego ziemskiego. Każdy 
z nich ma do dyspozycji dwa głosy: jeden 
z nich może oddać na dowolnie wybrany 
projekt zgłoszony w puli powiatowej, drugi 
– na projekt zgłoszony w puli lokalnej gmi-
ny, w której mieszka. Jeżeli ktoś zagłosuje 
na więcej niż jeden projekt w ramach danej 

puli - wszystkie głosy oddane przez tę osobę 
uznane zostaną za nieważne.

O tym, który projekt wygra decyduje wy-
łącznie ilość ważnych głosów. Żeby w ogóle 
budżet obywatelski ruszył w danej gminie, 
potrzebne jest zaangażowanie jej mieszkań-
ców. Minimalną liczbą głosów, która będzie 
„przepustką” do realizacji dla zwycięskich 
projektów, jest co najmniej 3% ogólnej liczby 
mieszkańców danej gminy (dla gminy Czer-
nikowo to 273 głosy), zaś w przypadku puli 
powiatowej – co najmniej 3% ogólnej liczby 
mieszkańców powiatu (3208 głosów).

Lista „naszych” projektów z puli gminnej 
prezentuje się następująco:



6 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

Święto pachnące chlebem - 
dożynki gminno-parafialne 2019

Trudno o profesję, która bar-
dziej zdeterminowana jest 
warunkami atmosferyczny-

mi, niż rolnictwo. Stąd też uprawa 
i hodowla, niezależnie od talentów 
i zaangażowania rolników czy po-
siadanego przez nich zaplecza tech-
nologicznego, to kawałek chleba 
wypełniony trudem i frasunkami. 
Symbolika i tradycja święta plonów 
pozostaje więc niezmiennie żywa, co 
uwydatnia jeszcze rolniczy charakter 
gminy Czernikowo. 

Tegoroczne Dożynki Gminno-
-Parafialne odbyły się 31 sierpnia 
i były wyjątkowe – przede wszyst-
kim ze względu na lokalizację przed-
sięwzięcia w Steklinku. Miejscowość 
na dożynkową arenę nadawała się 
znakomicie: ze względu na odpo-
wiednią infrastrukturę (uroczystości 
odbyły się na terenie rekreacyjnym 
obejmującym boisko piłkarskie oraz 
plac zabaw), na typowo rolniczy jej 
charakter (świętowano w otoczeniu 
pól uprawnych) oraz ogromne za-
angażowanie lokalnej społeczności 
w należyte przygotowanie wydarze-
nia.

Świętowanie rozpoczął oczywi-
ście barwny korowód, który, przy 

akompaniamencie Gminnej Orkie-
stry Dętej, przemaszerował przed 
scenę, na której, po oficjalnym 
rozpoczęciu Dożynek przez Wójta 
Gminy Czernikowo Tomasza Kra-
sickiego, ks. kan Piotr Siołkowski 
celebrował polową mszę świętą. Po 
dziękczynieniu za tegoroczne plony 
i poświęceniu dożynkowego chleba 
nastąpiło uroczyste przekazanie go 
gospodarzowi gminy przez staro-
stów dożynek, których funkcje peł-
nili rolnicy ze Steklinka, Agnieszka 
Kocińska i Emil Szynkiewicz.

Przed zakończeniem oficjalnej 
części uroczystości przemawiali za-
proszeni goście. Głos zabrali sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Iwona Michałek, prze-
wodniczący Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Ryszard 
Bober, poseł na Sejm RP Tomasz 
Lenz, członek Zarządu Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego Aneta 
Jędrzejewska, wicestarosta toruński 
Michał Ramlau, radny powiatu to-
ruńskiego Mirosław Graczyk, z-ca 
dyrektora Kujawsko-Pomorskiego 
Oddziału Regionalnego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa Paweł Drzażdżewski oraz 

wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej 
Izby Rolniczej Tadeusz Ziółkowski. 
Swoją osobą zaszczycili nas także 
m.in. wójtowie okolicznych gmin: 
Katarzyna Kukielska z Gminy Zbój-
no, Krzysztof Czarnecki z Gminy 
Wielka Nieszawka oraz Andrzej 
Okruciński z Gminy Ciechocin.

Po odprowadzeniu sztandarów 
przy akompaniamencie Gminnej 
Orkiestry Dętej radni gminy Czer-
nikowo podzielili chleb, pokrojony 
uprzednio przez sołtysów i człon-
ków rad sołeckich, między dożyn-
kowiczów. Nadszedł czas na biesiadę 
i właściwą ucztę: poczęstunek opie-
rał się na darmowych: grochówce, 
karkówce i grillowanej kiełbasie oraz 
na gastronomicznych stanowiskach, 
przygotowanych przez członków 
Kół Gospodyń Wiejskich w Witowę-
żu, Pokrzywnie i Steklinku, Klubu 
Seniora „Radość”, Stowarzyszenia 
Przyjaciół Mazowsza „Nasz Czas”, 
Stowarzyszenia „Nasz Steklin” oraz 
Stowarzyszenia „Razem Łatwiej”.

Występy artystyczne rozpoczęła 
Gminna Orkiestra Dęta, po której 
koncercie w ludowo-biesiadny na-
strój wprowadził zebranych Zespół 
Śpiewaczy Klubu Seniora „Radość”. 

Przedstawicielstwa sołectw i lokal-
nych stowarzyszeń z niecierpliwością 
wyczekiwały ogłoszenia wyników 
konkursu na najpiękniejsze wieńce, 
chleby i dożynkowe kosze z owoca-
mi. Komisja konkursowa, w skład 
której weszli dyrektor Zespołu Szkół 
w Czernikowie Dariusz Chrobak, 
wikariusz czernikowskiej parafii ks. 
Damian Donderowicz oraz pracow-
nik Urzędu Gminy Czernikowo Ewa 
Barszczyk, za najpiękniejszy wieniec 
uznała dzieło twórców z sołectwa 
Wygoda. Drugą nagrodę zdobyło 
sołectwo Steklinek, a trzecią – so-
łectwo Czernikowo, jednak na naj-
wyższe uznanie zasłużyli autorzy 
wszystkich dzieł konkursowych. 
W kategorii chlebów triumfowało 
sołectwo Skwirynowo przed sołec-
twem Makowiska i Stowarzyszeniem 
„Nasz Czas”, natomiast w kategorii 
kosz owoców/kwiatów/warzyw/ziół 
zwyciężyło KGW Witowąż, przed 
sołectwami Czernikówko oraz Ma-
zowsze-Parcele.

Występy śpiewacze kontynuowali 
członkowie Koła Gospodyń Wiej-
skich „Jutrzenka” z Czernikowa oraz 
uczennice szkół podstawowych z te-
renu gminy Czernikowo: placówkę 

ze Steklina reprezentowały Alek-
sandra Ziętarska i Lidia Romanow-
ska, natomiast Szkołę Podstawową 
w Czernikowie – Amelia Lewan-
dowska, Julia Nowicka i Karolina 
Maćkiewicz. 

Nie zabrakło oczywiście kon-
kursów: w X Mistrzostwach Gminy 
w Rzucie Gumiakiem Kobiet zwycię-
stwo zapewnił rzut przekraczający 
19 metrów. Dla panów przewidziano 
smakowitą konkurencję, polegającą 
na jak najszybszym zjedzeniu papry-
ki chili, cebuli i cytryny. 

Po atrakcjach popołudnia licznie 
zebraną w Steklinku publiczność 
spróbowała rozruszać Kapela Lu-
dowo-Biesiadna z Torunia, po któ-
rych wystąpił doskonale już znany 
społeczności lokalnej zespół Retro. 
Paula Raszka, Katarzyna Popławska 
(wokal), Jakub Andrejczuk (gita-
ra), Franciszek Papis (bas), Kamil 
Oswald (klawisz) i Tomasz Popław-
ski (perkusja) zabrali dożynkowi-
czów w podróż po największych 
przebojach szeroko rozumianej mu-
zyki rozrywkowej lat 70. i 80. O go-
dzinie 21:00 na scenie pojawiła się 
Formacja SMASH! Muzycy debiuto-
wali w 2017 roku utworem „Taka ide-
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alna”, by w ciągu dwóch lat wyrobić 
sobie pozycję aspirującą do szerokiej 
czołówki nurtu disco polo. O go-
dzinie 22:00 pyszną zabawę na bo-
iskowym parkiecie zapewnili Kasia 
& Marcin. W przerwie ich występu 
widzowie mogli podziwiać świetlne 
efekty pokazu laserowego, a zabawa 
zakończyła się grubo po północy.

Licznie zabrani mieszkańcy gmi-
ny i goście mogli skorzystać z ogród-
ków piwnych, posilić się darmową 
grochówką i grillowanymi specja-
łami, wziąć udział w konkursach 
z atrakcyjnymi nagrodami, poczę-
stować się przekazanymi przez sa-
downików owocami. Najmłodsi za-
domowili się w wesołym miasteczku 
i dmuchanych zamkach firmy ROAN 
Romana Masalskiego oraz mini-bo-
isku piłkarskim, przygotowanym 
przez Akademię Młodego Piłkarza 
Rafała Nowickiego, choć lunapar-
kowe atrakcje czekały także na żąd-
nych wrażeń dorosłych. Swoje pełne 
atrakcji stoiska zaprezentowali m.in. 

Stowarzyszenie Hodowców Gołębi 
Rasowych w Toruniu z/s w Wielkiej 
Nieszawce, Fundacja Werwa Team, 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, Towarzystwo Ubezpie-
czeń Wzajemnych, grupa uczestni-
ków projektu ETNOspiżarnia Ziemi 
Dobrzyńskiej, Koło Łowieckie „Ba-
żant” oraz Stowarzyszenie Miłośni-
ków Starych Ciągników i Maszyn 
Rolniczych Retro Traktor. Przed-
sięwzięcie nie mogło odbyć się bez 
sponsorskiego wparcia. Serdecznie 
dziękujemy poniższym darczyńcom:

Sponsorzy Dożynek Gminno- 
Parafialnych 2019:
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi
• Mirosław Tchorzewski Przedsię-

biorstwo  Budowlano-Remontowe 
„GENTOR”

• Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych ,,TUW” Biuro Regional-
ne w Toruniu

• Kujawski Bank Spółdzielczy 
w Aleksandrowie Kujawskim Od-
dział w Czernikowie

• Mirosław Miętkiewicz, Przetwór-
stwo Mięsa „RAFAŁ”

• INTER BROKER Sp. z o. o.
• Maria Jolanta Wyborska Apteka 

„Panaceum”
• Firma Handlowo-Usługowa 

„KONKRET” Fotowoltaika Jacek 
Urbański

• Andrzej Muchewicz Central Sanit 
Usługi Produkcja Handel

• Zakład Usług Handlowych Janusz 
Grodzicki

• Przemysław Wilczak Usługi 
Transportowe

• Bank Spółdzielczy w Lipnie
• Łukasz Zglinicki SKRAW-SER-

WIS
• Marcin Zglinicki USM
• Jerzy Zglinicki „Usługi ślusarsko-

-mechaniczne”
• Jarosław Chylicki Usługi aseniza-

cyjne, transport konny EKO-JAR
• P.H.U. PLUS Wojciech Chojnacki

• Przemysław Sękowski Warsztat 
samochodowy- Sklep

• F. H. U. „MEROL” Sprzedaż ole-
jów, części zamiennych Beata Pie-
truszewska

• Teresa i Ryszard Chlebowscy 
„DOMEX” Sp. J.

• Mirosław Ziółkowski Firma Han-
dlowo Usługowa „MIKA”

• Rafał Nowicki F. H. U. Rafpol
• Jan Kasprowicz  Gospodarstwo sa-

downicze
• Maćkiewicz Edyta Sklep Spożyw-

czo-Przemysłowy
• PARTNER Sp. z o. o. Supermarket 

LEWIATAN
• Wiejska Spółdzielnia  Handlowo–

Usługowa w Czernikowie
• BRESSE- POL Sklep POLO MAR-

KET
• „Bajkolandia” Marta Nowicka
• Gospodarstwo Rolne Radosław 

i Marzena Chlebowscy
• GRYF-BUD Usługi Remontowo-

-Budowlane Piotr Wojke
• Gospodarstwo Rolne Magdalena 

i Karol Karbowscy
• Dariusz Chłopecki
• Firma Usługowo-Handlowa Za-

kład Usług Pogrzebowych Marcin  
Ziółkowski

• Zbigniew Bożejewicz Gospodar-
stwo sadownicze

• Tadeusz Bożejewicz „Sadownic-
two”

• Zakład Masarski Helena i Stefan 
Romanowscy

• Kluge Sp. z o.o. Ryszard Klugie-
wicz

Gorące podziękowania należą się 
społeczności sołectwa Steklinek za 
wielogodzinne, ogromne zaanga-
żowanie w przygotowanie imprezy. 
Mieszkańcy wsi organizacyjną po-
przeczkę zawiesili kolejnym sołec-
twom na niebotycznej wysokości. 

Do zobaczenia w przyszłym roku 
– oby obfitym w plony!

PP
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W dniu 8 września w ko-
ściele parafialnym pw. św. 
Bartłomieja w Czerni-

kowie odbyły się Dożynki Chleba, 
połączone z uroczystością związa-
ną z odpustem ku czci Matki Bożej 

Siewnej. W dziękczynnym święcie 
uczestniczyły także władze samo-
rządowe, z wójtem Tomaszek Kra-
sickim i przewodniczącym Rady 
Gminy Rafałem Rutkowskim na 
czele.

Mszę świętą celebrował ks. kan. 
Piotr Siołkowski. Wierni podzięko-
wali za rolne płody i podzielili się 
skrzętnie wypieczonym chlebem, 
którego, oczywiście, dla nikogo nie 
zabrakło.                                        PP

Dożynki Chleba w Czernikowie

Ważnym elementem ob-
chodów Święta Wojska 
Polskiego w Czerniko-

wie, współorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Związek Jaszczur-
czy, było złożenie kwiatów i wień-
ców pod pomnikiem Niepodległo-
ści przez delegacje lokalnych władz, 
organizacji i stowarzyszeń. 

Oddaliśmy tym samym sza-
cunek dla hasła „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”, kontynuując budowę 
wspólnoty Naszej Czernikowskiej 
Społeczności. Na tę okoliczność 
swój list do mieszkańców naszej 
gminy skierował Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof 
Ardanowski:

Szanowni uczestnicy obchodów 
Święta Wojska Polskiego w Czerni-
kowie!

15 sierpnia, w sposób szczególny 
wspominamy wydarzenia z 1920 
roku, kiedy to nasza Ojczyzna, 
która po ponad 120 latach niewoli 
odzyskała Niepodległość, znalazła 
się w śmiertelnym niebezpieczeń-
stwie. Bolszewicka Rosja, totalitar-
ne państwo powstałe po rewolucji 
1917 roku, realizując cel, jakim było 
przeniesienie komunistycznej rewo-

lucji na zachód Europy, postanowiła 
zniszczyć młodą polską Niepodle-
głość, a tereny Polski wcielić w grani-
ce swojego imperium. Armia sowiec-
ka pod wodzą Marszałka Michaiła 
Tuchaczewskiego, zajmując nasze 
tereny, dopuszczała się mordów, 
gwałtów i rabunków wobec całego 
społeczeństwa.

Okrucieństwom towarzyszyła 
nachalna propaganda zdeprawo-
wanego, niemoralnego, bezbożnego 
komunizmu. Azjatyckie hordy zaję-
ły także naszą Ziemię Dobrzyńską. 
Nad Polską zawisła groźba narodo-
wej klęski. Kolejny raz, podobnie jak 
to miało miejsce wielokrotnie w hi-
storii, odtworzył się sojusz rosyjsko-
-niemiecki, skierowany przeciwko 
Polsce. Sowieci uzyskali wsparcie ty-
sięcy ochotników niemieckich, a nie-
mieccy dokerzy zablokowali dostawy 
amunicji dla polskiego wojska, za-
kupione przez nasz rząd w Europie 
Zachodniej. Jedyną realną pomoc 
młode państwo polskie uzyskało od 
Węgier, które w decydującej fazie 
wojny dostarczyły dużą ilość ma-
teriałów wojskowych, w tym amu-
nicję, której dramatycznie brako-
wało walczącym wojskom polskim. 

Mobilizacja narodu polskiego, choć 
utrudniana przez polskich komu-
nistów i mieszkających wśród nas 
Żydów i Niemców, kolaborujących 
z wojskami bolszewickimi, ostatecz-
nie doprowadziła do rozgromienia 
najeźdźców i uratowanie Niepodle-
głości. Ważnym elementem, który 
przyczynił się do zwycięstwa, było 
zaniechanie swarów politycznych 
między głównymi przywódcami po-
litycznymi. Przywództwo Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, zaakceptowane 
przez Dmowskiego, Paderewskie-
go, Witosa, Daszyńskiego i innych 
liderów skonfliktowanej sceny poli-
tycznej, świadomych śmiertelnego, 
bolszewickiego zagrożenia, zapew-
niło odpowiednią mobilizację i pla-
nowanie strategiczne, wykorzystanie 
wszystkich możliwości intelektual-
nych polskiego wywiadu, przeko-
nanie większości społeczeństwa, że 
walka z bolszewizmem jest wspólną 
walką narodu polskiego.

Historia pokazała, że rację miał 
Piłsudski i Ci, którzy opierali przy-
szłość Polski nie na łasce obcych, nie 
w Berlinie, czy w Moskwie, ale na 
woli i działaniu wolnego, dumne-
go narodu skupionego wokół swo-
ich przywódców. Wspaniałą kartę 
w obronie polskiej Niepodległości 
zapisali duchowni kościoła katolic-
kiego. Źródła zwycięstwa upatrywać 
należy w zjednoczeniu Polaków, 
zaprzestaniu kłótni i walki mię-
dzy sobą, a skoncentrowaniu się na 
współpracy i służbie dla Ojczyzny.

Zachowajmy we wdzięcznej pa-
mięci naszych bohaterów. Módlmy 
się za dusze tych, którzy oddali swo-
je życie za Niepodległość Polski, za 
wolność naszej Ojczyzny.

Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi 
TL

Święto Wojska Polskiego w Czernikowie

Druga Czernikowska 10-tka 
za nami. Szkołę Podstawo-
wą w Osówce odwiedziło 

znów mnóstwo osób, w tym set-
ki biegaczy. Część z nich to dzieci 
i młodzież z naszych szkół, część to 
dorośli - amatorzy biegania. 

Jako organizatorzy przed re-
alizacją tej imprezy postawiliśmy 
sobie kilka celów. Czernikowska 
Dziesiątka to inicjatywa oddolna, 
zatem chcieliśmy zaangażować jak 
największą liczbę osób i instytucji 
do jej organizacji. Kolejnym celem 
miała być integracja sportowa ro-
dzin, dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Innym celem było pokazanie pięk-
nych terenów gminy Czernikowo, 
które znakomicie nadają się do 
uprawiania sportu. 

Z perspektywy wszystkie te cele 
udało się zrealizować. W organi-
zację zaangażowały się samorządy: 
województwa, powiatu i gminy, 
wielu lokalnych przedsiębiorców, 
nauczycieli, druhów OSP oraz wo-
lontariuszy. Biegały dzieci, mło-
dzież, dorośli, rodziny, amatorzy 
i profesjonaliści. Wielu biegaczy 
po raz pierwszy odwiedziło naszą 
gminę i nie kryło zachwytu nad 
trasą biegu, która wiodła po części 
w lesie, wokół malowniczego je-
ziora Zacisze. Inni wrócili do nas 
niesieni sentymentem roku po-
przedniego, kiedy to od pierwszego 
wejrzenia zakochali się w lokaliza-
cji 10-tki. Trasa dla biegaczy była 
wymagająca, ale widoki i czyste 

powietrze rekompensowały trudy 
biegu. Pierwsza Czernikowska 10-
tka to był strzał w 10–tkę.

O powodzeniu i atrakcyjności 
każdego przedsięwzięcia decydu-
ją ludzie: biegacze przez kilka go-
dzin zachwycali swoimi talentami 
i umiejętnościami, kibice wspania-
le dopingowali,  organizatorzy i wo-
lontariusze dbali, by wszyscy bawili 
się dobrze. 

Wielkie podziękowania należą 
się instytucjom, firmom i osobom 
prywatnym, które zechciały wes-
przeć imprezę finansowo, rzeczowo 
lub pomóc przy organizacji. Nale-
żą do nich: Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko–Pomor-
skiego, Starostwo Powiatowe w To-
runiu, Urząd Gminy Czernikowo, 
Szkoła Podstawowa im. T. Halika 
w Osówce, AMP Rafał Nowicki, 
ROAN Mini Wesołe Miasteczko, 
Strefa Formy Czernikowo, Sofa 
Czernikowo, Ker-Byd Stanisław 
Chylicki, Drogeria Sekret Uro-
dy Czernikowo, Jerzy i Marcin 
Zgliniccy USM Czernikowo, San-
te Fizjoterapia Czernikowo, Be-
mar Czernikowo, Tribo Lakiernia 
proszkowa Czernikowo. Serdeczne 
podziękowania należą się także wo-
lontariuszom, strażakom z terenu 
gminy Czernikowo, fotografom, 
pracownikom GZK z Czernikowa, 
obsłudze technicznej, autorowi pla-
katów i medali.

TK

Czernikowska 
10-tka do raz drugi
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Wakacje w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Czer-
nikowie rozpoczęliśmy 

od zabaw z dziećmi na świeżym 
powietrzu (puszczanie baniek, gry 
edukacyjne, czytanie bajki) oraz 
prac plastycznych (malowanie far-
bami na folii, tworzenie obrazów 
balonikami z wodą oraz z sznur-
ków nasączonych kolorowymi 
barwnikami). Dla małych czytel-
ników przygotowałyśmy również 
przedstawienie pt. „Zamieszanie 
w krainie bajek”. 

Kolejny lipcowy dzień w bi-
bliotece rozpoczęliśmy wspólnym 
pieczeniem gofrów i naleśników, 
nie zabrakło również gier i zabaw, 
m.in. slalomu z chochlą i surowym 
jajkiem oraz „rekina pod chustą”. 
W sierpniu odwiedziły nas dzieci 
z przedszkola publicznego w Czer-
nikowie. Przedszkolaki miały oka-
zję obejrzeć krótką interpretację 
wiersza Jana Brzechwy „Na straga-
nie”, przygotowaną przez stażystów. 
Na zakończenie wakacji udaliśmy 
się z dziećmi do Ogrodu Zoobota-
nicznego w Toruniu oraz na krót-
ki spacer po toruńskiej Starów-
ce. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Czernikowie przygotowała rów-
nież krótkie przedstawienie teatral-
ne o Jasiu i Małgosi. 

Podczas wakacji uczestniczyli-
śmy w uroczystości zorganizowa-
nej przez Stowarzyszenie Czyż-Nie 
- przejęciu chaty we Włęczu, która 
wpisana jest do rejestru zabytków. 
Podczas spotkania Dariusz Chro-

bak przedstawił stan prawny chaty, 
były występy zespołów ludowych 
oraz krótka inscenizacja Wesela 
oraz Dziadów z udziałem aniołów 
„bibliotecznych” (pierwszy raz wy-
stawionych w chacie w 2013 roku).

2 września ruszyliśmy z kolej-
ną edycją projektu „Mała książka 
- wielki człowiek”. Każde dziecko 
w wieku przedszkolnym (3-6 lat), 
które przyjdzie do Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Czernikowie, 
otrzyma w prezencie wyjątkową 
Wyprawkę Czytelniczą. Wyprawki 
można również odbierać w filiach 

w Osówce i Mazowszu. W Wy-
prawce dzieci znajdą wyjątkową 
książkę, a także Kartę Małego Czy-
telnika. Za każdą wizytę w biblio-
tece, zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księgo-
zbioru dziecięcego, Mały Czytel-
nik otrzyma naklejkę. Po zebraniu 
dziesięciu naklejek zostanie uho-
norowany imiennym dyplomem, 
potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania. W Wyprawce 
znajdą coś dla siebie także rodzice 
– przygotowana dla nich broszura 
informacyjna przypomni o nie-

ocenionej roli czytania w rozwoju 
ich dziecka oraz o rozmaitych ko-
rzyściach, wynikających z częstego 
odwiedzania biblioteki. 

W sobotę 7 września w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Czer-
nikowie odbyła się kolejna akcja 
Narodowego Czytania, objęta ho-
norowym patronatem pary pre-
zydenckiej. Podczas wydarzenia 
odczytane zostały fragmenty nowel 
polskich m.in. przez Przewodni-
czącego Rady Gminy Czernikowo 
Rafała Rutkowskiego, młodzież ze 
Szkoły Podstawowej im. Henry-

ka Sienkiewicza w Steklinie oraz 
przyjaciół biblioteki. Akcja Naro-
dowego Czytania została przepro-
wadzona również 6 września w fi-
liach w Osówce oraz w Mazowszu. 
W wydarzeniu brali udział ucznio-
wie i nauczyciele ze Szkoły Podsta-
wowej im. Tony Halika w Osówce 
oraz Szkoły Podstawowej im. mjr. 
Henryka Sucharskiego w Mazow-
szu.

MS

Wakacje z książką

Szybko minęły wakacje dzie-
ciom w Słoneczku, a wszyst-
ko to za sprawą atrakcyjnie, 

a jednocześnie twórczo spędzanego 
czasu. W tym roku postawiliśmy na 
podróże. 

Przygotowaliśmy ciekawe zaję-
cia, zabawy, gry, tak, aby zacieka-
wić dzieci tym, co nas otacza, bo 
przecież dzieci mają duże potrzeby 
poznawcze, zadają mnóstwo pytań 
i najlepiej chłoną wiedzę, gdy mogą 

działać. A działania były różno-
rodne: eksperymenty, warsztaty 
kulinarne, warsztaty decoupage, 
poszukiwanie skarbu, poznawanie 
krajów europejskich i nie tylko. 

Trzy działania szczególnie wy-

wołały radość dzieci i z pewnością 
zapadły im w pamięci. Numer je-
den to nocowanie w przedszkolu 
- ogromne wyzwanie, jednak wszy-
scy dali radę. Numer dwa to wodne 
zawody w naszym przedszkolnym 

ogrodzie. Upalny dzień sprzyjał 
wodnym bitwom oraz niezwykłym 
konkurencjom. Numer trzy to spa-
cer do lasu, gdzie na łonie natury 
urządziliśmy piknik. Była to dosko-
nała okazja do poznawania świata 
przyrody, roślin i zwierząt. Oczy-
wiście nie obyło się bez aktywności 
fizycznej, a przedszkolakom szcze-
gólnie podobał się bieg po lesie.

Wakacje dobiegły końca, 
a przedszkolna gablota wypełniła 
się pocztówkami od podopiecz-
nych i ich rodzin, naszych przy-
jaciół, a nawet absolwentów. Ser-
decznie dziękujemy za to, że o nas 
pamiętacie. 

Więcej o przedszkolu na naszej 
stronie internetowej www.slonecz-
ko-przedszkole.com oraz na face-
booku.                                              IL

Kolorowe wakacje w „Słoneczku”

Wójt Gminy Czernikowo 
informuje mieszkańców 
o rozpoczęciu kolejnego 

naboru  wniosków na usunięcie 
i unieszkodliwienie zdemonto-
wanych wyrobów azbestowych, 
pochodzących z nieruchomości 
znajdujących się na terenie gminy 
Czernikowo. 

Jest to nabór ciągły wniosków 
do wyczerpania limitu środków fi-

nansowych przeznaczonych na ten 
cel. 

Dofinansowanie dotyczy kosz-
tów demontażu wyrobów azbe-
stowych wraz z transportem 
i unieszkodliwianiem odpadów 
zawierających azbest i/lub kosztów 
działania obejmującego wyłącznie 
transport i unieszkodliwianie zde-
montowanych wyrobów azbesto-
wych magazynowanych na terenie 

nieruchomości należącej do wnio-
skodawcy. Warunkiem uzyskania 
dotacji, jest realizacja przedsięwzię-
cia do 30 września 2020 roku oraz 
posiadanie przez Wnioskodawcę 
stosownego pozwolenia na budowę 
bądź zgłoszenia zamiaru wykona-
nia robót budowlanych, wydanego 
przez Starostę Toruńskiego.

Dotacja nie obejmuje kosztów 
nowego pokrycia dachowego. 

W związku z powyższym pro-
simy wszystkie zainteresowane 
udziałem w konkursie osoby (wła-
ścicieli nieruchomości), które pla-
nują dokonać wymiany w 2020 
roku pokrycia dachowego z azbestu 
na inne, lub posiadają już zdemon-
towane pokrycie, o złożenie sto-
sownego wniosku wraz z załączni-
kami i oświadczeniem w Urzędzie 
Gminy Czernikowo. 

Formularz dostępny jest w Urzę-
dzie Gminy w Czernikowo oraz na 
stronie internetowej www.czerni-
kowo.pl w zakładce Formularze – 
Ochrona Środowiska. 

Wszelkie dodatkowe informacje 
w przedmiotowej sprawie można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Czerni-
kowo - pok. nr 14, tel. (56) 287 50 
01 wew. 43.

KZ

Kolejny nabór wniosków z zakresu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo
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Przede wszystkim SP im. K. K. 
Baczyńskiego weszła w skład 
Zespołu Szkół w Czerniko-

wie. Stanowi jeden organizm ad-
ministracyjny - właśnie Zespół 
Szkół. Uczniowie są uczniami 
Szkoły Podstawowej – szkoła za-
chowała imię Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego i nauczyciele są jed-
nocześnie nauczycielami SP im. 
K.K. Baczyńskiego i Zespołu Szkół. 
Jako Rada Pedagogiczna stanowi-
my jeden organizm, ale będą też 
wewnętrzne rady pedagogiczne. 
Przed nami modyfikacja i scalenie 
statutu Zespołu Szkół, Szkolnych 
Programów Wychowawczo-Profi-

laktycznych, Koncepcji i Planu Pra-
cy Szkoły. Odbyliśmy już trzy Rady 
Pedagogiczne. Za nami wrześniowe 
spotkania z rodzicami, wybór Rad 
Rodziców. Przed nami wybory do 
samorządów uczniowskich szkół.

Mamy jeden organizm. Dy-
rektorem ZS został na zasadzie 
konkursu i powierzenia Dariusz 
Chrobak, wicedyrektorami - po 
uzyskaniu pozytywnej opinii orga-
nu prowadzącego i rady pedago-
gicznej zostali: Tomasz Różewicki 
(OP i 1-3), Dariusz Janiszewski (4-
8) i Andrejus Sivickis (LTB). Udało 
nam się pozyskać fachową kadrę do 
przedmiotów zawodowych w tech-

nikum informatycznym i logistycz-
nym. Przypominamy, że od tego 
roku mamy szkołę branżową po 
podstawówce i po gimnazjum oraz 
technikum po podstawówce i po 
gimnazjum. Stąd skróty BP BG, TP, 
TG, a ponieważ są technika infor-
matyczne i logistyczne - będą skró-
ty TPl TGi.

W budynku SP Czernikowo 
w wakacje odbył się dziesięcio-
dniowy obóz harcersko-strażacki 
MDP OSP, 8. DH im. Ziemi Do-
brzyńskiej, 22. DH im. Szarych 
Szeregów. Kilkadziesiąt osób brało 
udział w wycieczkach do Gdyni, Bi-
skupina, Poznania, Torunia, w wy-
jazdach rowerowych po ścieżkach 
rowerowych Gminy Czernikowo, 
poznawaniu historii, wykorzysta-
niu informacji z tablic z wiat rowe-
rowych, uroczystości symboliczne-
go zaopiekowania się cmentarzem, 
dzwonnicą i chatą we Włęczu. 
Uczciliśmy 1 sierpnia dzień wy-
buchu powstania warszawskiego 
i 75. rocznicę śmierci Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego koncertem, 
pieśniami solistów i harcerzy oraz 
wspólnym śpiewaniem piosenek 
powstańczych.

W czasie wakacji dokonano 
modernizacji i odświeżenia całej 
kuchni i wszystkich pomieszczeń 
kuchennych, wymieniono część 
urządzeń, założono parapety, ro-
lety, wymieniono oświetlenie, za-

kupiono nowe, piękne białe stoliki 
i krzesła. Stowarzyszenie Czyż-nie 
eksponuje w stołówce oryginalne 
rzeźby dłuta czernikowskiego ar-
tysty A. Bajkowskiego. W sali na 
półpiętrze eksponujemy obrazy na-
szych absolwentów oraz J. Kamiń-
skiego. 

Z posiłków korzysta ponad 150 
osób, a nasza kuchnia gotuje tak-
że dla SP Steklin. Zakupiono dwie 
interaktywne tablice/monitory – 
jedną do budynku SP, drugą do bu-
dynku ZS. Pozyskano od sponsora 
tablicę interaktywną.

W wakacje dokonano naboru do 
klas ponadpodstawowych. Nie po-
wstało liceum. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się technikum in-
formatyczne i logistyczne. Powstała 
duża klasa branżowa po podsta-
wówce i mniejsza po gimnazjum. 
Przed nami pierwsze egzaminy 
zawodowe i jeśli nic się nie zmieni - 
ostatnia matura. Staramy się zmie-
nić oblicze czernikowskiej edukacji 
- nauczyciele szkolą się z neurody-
daktyki, z oceniania kształtującego, 
z kształcenia kompetencji kluczo-
wych. Mamy edukatora programu 
Cyfrowobezpieczni, instruktorów 
i trenerów sportowych.

Bardzo zmieniła się kadra na-
uczycieli w szkołach ponadpodsta-
wowych, do nauczycieli po byłym 
gimnazjum dołączyli specjaliści do 
zajęć logistycznych, spedycyjnych, 

informatycznych. Mamy pedago-
gów, psychologa, socjoterapeutę, 
logopedów i specjalistów od zajęć 
z oligofrenopedagogiki, tyflopeda-
gogiki, surdopedagogiki, terapii pe-
dagogicznej, rewalidatorów, wielu 
innych przeszkolonych w zakresie 
pracy z uczniem z ADHD, zespo-
łem Aspergera, spektrum autyzmu. 
Mamy instruktorów sportowych 
i harcerskich.

W roku 2019/20 już działa 
drużyna harcerska, chór i zespół 
muzyczny, SKS, zespół taneczny 
Mali Czernikowianie, teatr 4-5-
6+. Część nauczycieli społecznie 
prowadzi dodatkowe zajęcia, część 
zajęć prowadzona jest z godzin dy-
rektorskich, z projektów unijnych.

Uczniowie brali udział w Oldfe-
ście - warsztatach wczesnośrednio-
wiecznej kultury z grupami rekon-
strukcyjnymi Waregów, Wikingów, 
Słowian, warsztatami i pokazami 
walk i rzemiosła, przejażdżkami ło-
dziami słowiańskimi i skandynaw-
skimi. Drużyna harcerska zaczęła 
od Rajdu Pieczonego Ziemniaka.

Mamy teraz w Zespole Szkół 
w Czernikowie dwóch wspaniałych 
patronów - poetę, plastyka i żołnie-
rza AK, uczestnika powstania war-
szawskiego Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego oraz naszego wybitnego 
astronoma, ekonomistę i naukowca 
Mikołaja Kopernika. Mamy kogo 
stawiać za przykład młodzieży. Bę-
dziemy celebrować obydwa święta 
i obydwu Patronów.

Z okazji 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej propaguje-
my konkursy szkolne i gminne na 
wywiad z uczestnikiem wydarzeń 
sprzed lat lub osobą pamiętającą 
wspomnienia starszych pokoleń, 
plakat poświęcony rocznicy wojny 
i pracę plastyczną obrazującą wojnę 
w oczach dzieci. Zapraszamy ser-
decznie do konkursów, do współ-
pracy, do odwiedzin. Czekamy od 
zaraz na propozycje nowych kie-
runków w technikum czy zawodów 
w szkole branżowej. Czekamy na 
rodziców wspierających nasze spo-
łeczne inicjatywy.

DC

Co słychać w czernikowskich szkołach?

Lato przyniosło Szkole Pod-
stawowej w Makowiskach 
wielkie zmiany. Największą 

z nich jest zmiana na stanowisku 
dyrektora placówki. Po długiej, wa-
kacyjnej przerwie powitaliśmy nie 

tylko nowy rok szkolny, ale  także 
nowego dyrektora – Piotra Buczyń-
skiego. Uroczystego wprowadzenia 
w dyrektorskie obowiązki dokonał 
wójt gminy Czernikowo Tomasz 
Krasicki.  

Wakacje to czas relaksu, ak-
tywnego wypoczynku i psychicz-
nego odprężenia. Stowarzyszenie 
„Razem Łatwiej” wraz z OSP oraz 
sołtysami Kiełpin i Makowisk 
uatrakcyjniło dzieciom, młodzieży 

i dorosłym ostatni dzień wakacji 
poprzez organizację Rodzinnego 
Rajdu Rowerowego oraz festynu. 
Podczas niedzielnego spotkania za-
pewniono mieszkańcom wiele cie-
kawych animacji oraz konkursów 

z nagrodami, które cieszyły zwłasz-
cza najmłodszych. Podziękowania 
kierujemy nie tylko do organiza-
torów, ale także do sponsorów: Je-
rzego Zglinickiego oraz Mirosława 
Graczyka.                                       AL

Wielkie zmiany w Makowiskach
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Czyż-nie warto spotykać się z ludźmi?
Czernikowskie Stowarzyszenie 

Czyż-nie bardzo aktywnie 
włączyło się w przygotowa-

nie i prowadzenie festynu średnio-
wiecznego w Steklinie-Niedźwie-
dziu – zorganizowało stanowiska 
plastyczne, terapeutyczno-plastycz-
ne z Werwą, stanowisko strzelania 
z łuku, jadła średniowiecznego, gier 
i zabaw ludowych, walki na tarcze, 
przejażdżki łódką. 

Udało nam się ściągnąć Wikin-
gów z namiotem i kowala, panie 
bibliotekarki ze skrybami, panią 
z końmi, pana z muzyką średnio-
wieczną i renesansową, rzeźbia-
rza. Pomogły szkoły w Steklinie 
i w Czernikowie, Urząd Gminy, 
Gminny Zakład Komunalny, pa-
nie kucharki. Opłaciliśmy warsz-
taty ceramiczne, wyasygnowaliśmy 
duże zasoby z naszych zapasów na 
nagrody za występy muzyczne, za 
wianki, za potrawy i za przebra-
nia. Pięknie prezentowaliśmy się 
w uszytych strojach wczesnośre-
dniowiecznych. Było prawdopo-
dobnie ok. 800 dzieci ze wszyst-
kich szkół gminy i ponad setka 
dorosłych. Dziękujemy wszystkim 
członkom i instytucjom za zaanga-
żowanie.

W związku z ciągłą nadzieją na 
przejęcie przez Gminę Czernikowo 
chaty kantora we Włęczu, w po-
czątkach lipca zorganizowaliśmy 
imprezę promującą przedsięwzię-
cie, które było okazją do podzię-
kowania dla wszystkich instytucji 
i osób, które włączyły się w ideę po-
mocy przy ratowaniu chaty, w akcje 
zadaszania, odbudowania ściany 
zachodniej, poprawy dachu, doku-
mentacji konserwatorskiej, budow-
lanej, promocji naszych działań 
w mediach, pomocy w organizacji 
wesela dobrzyńskiego, kolędowa-
nia, darcia pierza, andrzejek, cho-
dzenia z kogutkiem, nagrywania 
zwyczajów i obyczajów ludowych. 
Wszyscy dostali dyplomy i symbo-
liczne gadżety.

Z tego samego powodu bardzo 
aktywnie włączyliśmy się w Fe-
stiwal Wisły 2019. Nasza impreza 
została zapisana w oficjalnym pro-

gramie festiwalowym i wydruko-
wana w tysiącach egzemplarzy. Naj-
pierw członkowie Czyż-nie mieli 12 
sierpnia wpłynąć Mienią do Wisły 
- wpłynęła łódź OSP. Ale ze sztan-
darami Czyż-nie, gminy, powiatu 
i narodowymi, z pieśnią na ustach, 
z akordeonem, z transparentami 
przywitano kawalkadę czterdziestu 
kilku łodzi płynących z Nieszawy. 
A po Wiśle na łodzi Wikingów pły-
nęło, przypiętych do wioseł, dwóch 
członków Stowarzyszenia. Najważ-
niejsze przywitanie odbyło się jed-
nak dzień później kiedy to ponad 
100 flisaków zacumowało w drodze 
z Ciechocinka do Osieka nad Wisłą 
na Zielonej Kępie i pieszo przeszło 
do Włęcza na śniadanie u menno-
nitów. A tam kuchnia SP w Czerni-
kowie przygotowała cuda - zacierki 
na kapuście, kasze, potrawy z twa-
rogu, z mięsa wg wzoru menonic-
kiego, olęderskiego. Dodatkowo 
członkowie Stowarzyszenia w stro-
jach ludowych-przepięknie zaśpie-
wali pieśni ludowe, w które włączyli 
się goście. Duża część flisaków dłu-
go wspominała wspaniałe przyję-
cie. Czyż-nie warto gościnnie przy-
jąć flisaków i szyprów z całej Polski, 
z Francji. Litwy?

Kilkoro naszych członkiń wzięło 
udział w warsztatach „ETNOspi-
żarnia ziemi dobrzyńskiej”, gdzie 
nauczyły się tworzyć potrawy, 
maści, leki z ziół i prezentowały 
je w Pokrzywnie na warsztatach 
i w ramach stoiska ekologicznego 
na dożynkach w Steklinku. W paź-
dzierniku zapraszamy na prezenta-
cję do szkoły i do biblioteki w Czer-
nikowie.

W 80. rocznicę wybuchu II woj-
ny zgromadziliśmy się przed obeli-
skiem pomordowanych w niemiec-
kich obozach pracy nauczycieli 
(Jana Suskiego, Jana Klimczewskie-
go i kierownika Stefana Kołaczyń-
skiego) oraz przed Dębami Pamięci 
pomordowanych na Wschodzie 
(Tadeusza Kołaczyńskiego i Lu-
dwika Gimpla), by uczcić pamięć 
ludzi, którzy zginęli w czasie woj-
ny. Były pieśni patriotyczne i żoł-
nierskie, wiersze i wspomnienia. 

Na drugą część imprezy udaliśmy 
się do szklarni - tam były szlagiery 
przedwojenne i wspomnienie o II 
Rzeczypospolitej.

Z grantów powiatu odbyły się 
już turnieje szachowe i warsztaty 
teatralne dla uczniów szkół powia-
tu w SP Czernikowo z udziałem 
aktorów. Z tego samego źródła po-
zyskaliśmy pieniądze na warszta-
ty ekologiczno-przyrodnicze dla 
uczniów z gminy i powiatu z udzia-
łem leśników, myśliwych, penetra-
cją Natury 2000 i wystawami zdjęć. 
Wrzesień to także czas na warsztaty 
plastyczno-fotograficzno-zabytko-
znawcze „Klejnoty i Skarby Powia-
tu Toruńskiego”.

Nasi członkowie napisali pro-
jekty do powiatowego Budżetu 
Obywatelskiego. Za projekt z puli 
gminnej odpowiedzialny jest S. Le-
wandowski. Prosimy o głosowanie 
na Wioskę średniowieczną w gro-
dzisku Steklin-Niedźwiedź (edycja 
IV). Chcemy ściągnąć łodzie Sło-
wian i Wikingów-Waregów na je-
zioro Steklińskie. Natomiast z puli 
powiatowej chcielibyśmy poprawić 
infrastrukturę wokół dzwonnicy 
i cmentarza we Włęczu przy chacie 
kantora, ogrodzić, postawić stoły 
i ławy, utworzyć parking - stojaki 
dla rowerów, a także zakupić dzwon 
na dzwonnicę oraz zorganizować 
imprezę promocyjną w przyszłym 
roku (projekt D. Chrobak-A. Si-
vickis). Także z puli powiatowej 
o pieniądze stara się D. Janiszewski 
na projekt „Wieczór z Pazurą(em)”. 
Zapraszamy do szerokiego popar-
cia naszych wniosków.

Przed nami wykopki ziemnia-
ków święto pieczonego ziemnia-
ka – tradycyjnie w Czernikówku 
- z harcerzami i członkami Stowa-
rzyszenia Czyż-nie. Zapraszamy: 
grace w dłoń, kipy na plecy i przy-
bywajcie.

DC

Chociaż Przedszkole Publicz-
ne w Czernikowie sprawo-
wało opiekę nad dziećmi 

podczas wakacji, to od września 
na podopiecznych czekało kilka 
zmian. Przede wszystkim do grona 
przedszkolnej społeczności dołą-
czyły nowe dzieci. 

W lipcu miały one okazję wziąć 
udział w zajęciach adaptacyjnych, 
by oswoić się z czekającym na nich 
miejscem, kadrą pedagogiczną 
i rytmem dnia w przedszkolu. Pod-
czas wakacji nasi podopieczni nie 
próżnowali. Urozmaicone aktyw-
ności w placówce, wyjścia na spa-
cery, place zabaw czy do biblioteki 
sprawiały, że czas mijał w przyja-
znej atmosferze.

W roku szkolnym 2019/2020 
przedszkole rozszerza swoją dzia-
łalność o kolejny, piąty oddział 
(przypomnijmy, że oddziały przed-
szkolne z wydłużoną opieka funk-
cjonują także przy każdej z gmin-

nych szkół podstawowych – dop. 
PP). W związku z tym placówka 
została doposażona w nowe meble, 
zabawki i pomoce dydaktyczne. 
Zwiększenie liczby dzieci niosło za 
sobą konieczność poszerzenia ka-
dry, by zapewnić dzieciom warunki 
do bezpiecznego i harmonijnego 
rozwoju. Od tego roku szkolnego 
funkcję dyrektora Przedszkola Pu-
blicznego pełni Małgorzata Marks. 
Cały zespół pracowników przed-
szkola został przygotowany na 
przyjęcie dzieci i z niecierpliwością 
wyczekiwał, aż ciche sale i koryta-
rze zaczną tętnić życiem. 

Dzieciom życzymy udanej 
adaptacji, rodziców zachęcamy 
do owocnej współpracy i przede 
wszystkim liczymy na to, że nad-
chodzący rok szkolny 2019/2020 
przebiegnie bezpiecznie i będzie 
obfitował w wiele małych i wielkich 
sukcesów naszych podopiecznych.

KR

Czernikowskie przedszkole 
coraz liczniejsze
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Tai chi – gimnastyka dla każdego
Już od sześciu lat w Czernikowie 

odbywają się spotkania grupy 
ćwiczącej dość rzadką formę 

aktywności ruchowej, jaką jest tai 
chi. 

Wszystko zaczęło się dzięki pro-
gramowi integracji różnych środo-
wisk i grup wiekowych, do którego 
gmina przystąpiła w 2013 r. Wśród 
wielu form proponowanych zajęć 
znalazło się także tai chi, prowa-
dzone przez toruńskiego trenera 
i pasjonata tej formy - Pawła Ko-
tarskiego. Zajęcia tak przypadły do 
gustu ćwiczącym, że po zakończe-
niu projektu poproszono instrukto-
ra o ich kontynuację za odpłatno-
ścią.

Tai chi to wywodząca się z Dale-
kiego Wschodu forma gimnastyki, 
a zarazem medytacji poprzez ruch, 
zmierzająca do poprawy przepływu 
energii w ciele, usprawnienia sta-
wów i wewnętrznego wyciszenia.

Ćwiczenia trwają 1,5 godziny. 
Nie wymagają żadnych przyrządów 
- wystarczy wygodny strój i obuwie. 
Spokojny, a nawet powolny ruch, 
nieskomplikowane figury, które 
wykonuje się w ciszy, bez rozpra-
szającej muzyki, sprzyjają relakso-
wi.

Wspaniałe jest to, że tai chi to 
gimnastyka stosowna dla osób 
w każdym wieku i o różnym stop-
niu sprawności ruchowej. Ortope-
dzi nazywają ją najlepszą gimnasty-
ką dla stawów. Ten rodzaj ruchu nie 
męczy, nie wyciska potu, a jednak 
poprawia kondycję fizyczną i  gib-
kość. Uwrażliwia na sygnały płyną-
ce z ciała i pomaga w budowaniu 
wewnętrznej harmonii.

Zajęcia odbywają się w każdy 
wtorek o 18:30 w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Czerniko-
wie. Spróbuj i  Ty!

GK

Projekt „ETNOspiżarnia Zie-
mi Dobrzyńskiej” to działa-
nie kierowane do mieszkań-

ców regionu, mające na celu przede 
wszystkim ich integrację, aktywiza-
cję i podniesienie kompetencji kul-
turotwórczych. 

Dotychczas w projekcie wzięło 
udział około dwudziestu kobiet, 
pochodzących głównie z Czerniko-
wa i Torunia. W czasie interdyscy-
plinarnych zajęć realizowanych od 
lipca do sierpnia 2019 roku uczest-
niczki zostały pobudzone do twór-
czych eksperymentów i dzielenia 
się swoją wiedzą na temat roślin, 
przepisów kulinarnych i tradycji – 
w tym przekazu ustnego. 

W czasie warsztatów zebrana 
i skatalogowana została wiedza 
folklorystyczna, na podstawie któ-
rej powstała publikacja opowia-
dająca o tradycjach, przysłowiach 
i historiach związanych z okolicą. 
Organizatorki są pewne, że ETNO-
spiżarnia Ziemi Dobrzyńskiej sta-
nie się inspiracją dla „kobitek” do 
podejmowania odważnych kroków 
zarówno w życiu kulturowym, jak 
i prywatnym. 

Przykładem na to może być 

współorganizowane przez nie spo-
tkanie promujące niniejszą publi-
kację, które zostanie połączone 
z wystawą prac wykonanych me-
todą kolagrafii oraz zdjęć portre-
towych, ukazujących wyjątkowość 
kobiet biorących udział w projek-
cie. Ponadto prowadzące spotkanie 
zaangażują uczestników w działa-
nia warsztatowe, podnoszące mię-
dzy innymi wiedzę i umiejętności 
zielarskie. Spotkanie odbędzie się 
już 8 października o godzinie 16:30 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Czernikowie (wstęp wolny). 

Zadanie finansowane jest ze 
środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu Et-
noPolska oraz Gminy Miasta To-
ruń; projekt realizowany jest przez 
Dom Muz w Toruniu pod opieką 
merytoryczną animatorów kultu-
ry: Agnieszki Dąbrowskiej, Elżbie-
ty Chrulskiej, Aleksandry Strzelec, 
a także pomysłodawczyń przed-
sięwzięcia: Eweliny Wolskiej i Sary 
Orzechowskiej – członkiń Stowa-
rzyszenia Dziedzictwo Rodzimej 
Kultury.

EW, SO

Poznajcie ETNOspiżarnię

W akcji Narodowe Czytanie 
steklińska szkoła uczest-
niczy od pierwszej edy-

cji, czyli od 2012 r. Powszechnie 
wiadomo, że głównym założeniem 
przedsięwzięcia jest popularyzacja 
czytelnictwa i to, by literatura naro-
dowa była nie tylko przedmiotem 
nauczania szkolnego, ale stała się 
obecna w życiu społecznym. 

Pierwsza część akcji odbyła się 
w SP w Steklinie już w piątek, 6 
września. Zaczęliśmy od „Sachem” 
Henryka Sienkiewicza, później 
interpretowaliśmy „Dym” Marii 
Konopnickiej. Podczas spotkania 
aktyw biblioteczny przygotował 
krótką prezentację o życiu i twór-
czości wybitnych twórców litera-

tury polskiej. Słownym montażem 
uczciliśmy 115. rocznicę urodzin 
i 20. rocznicę śmierci Marii Krűger 
oraz 210. rocznicę urodzin i 170. 
rocznicę śmierci Juliusza Słowac-
kiego.

W sobotę, 7 września, uczestni-
czyliśmy w Narodowym Czytaniu 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Czernikowie. Uczniowie pięknie 
przeczytali fragmenty wybranych 
nowel, a następnie wpisali się do 
Księgi Pamiątkowej. W czerwcu 
byliśmy współorganizatorami Fe-
stynu Średniowiecznego przy ste-
klińskim grodzisku. Korzystając 
z okazji serdecznie dziękujemy ro-
dzicom za pomoc w przygotowaniu 
tej historycznej akcji.   MP

Wieści ze Szkoły Podstawowej 
w Steklinie


