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Ograniczenie wizyt
w Urzędzie Gminy Czernikowo
Szanowni Państwo,
w związku z dynamicznie rozprzestrzeniającym się wirusem
SARS-CoV-2 i koniecznością
wdrożenia działań profilaktycznych
przeciwdziałających rozwojowi epidemii, informujemy o wprowadzeniu ograniczeń wizyt w Urzędzie
Gminy Czernikowo oraz w siedzibach jednostek podległych.
W trosce o zdrowie państwa
oraz pracowników samorządowych

W

prosimy o ograniczenie kontaktów
bezpośrednich i załatwianie spraw
telefonicznie (tel. 54 287 50 01),
mailowo (info@czernikowo.pl) lub
za pośrednictwem platformy ePUAP (https://www.bip.czernikowo.
pl/7144,elektroniczna-skrzynka-podawcza).
W celu usprawnienia obsługi
telefonicznej, poniżej podajemy
numery telefonów do kluczowych
stanowisk, komórek i referatów:

• 54 287 50 01 wew. 30 – sekretariat
• 54 287 50 01 wew. 37 – księgowość podatkowa
• 54 287 50 01 wew. 34 – zagospodarowanie przestrzenne
• 54 287 50 01 wew. 54 – działalność gosp./gospodarka odpadami
• 54 287 50 01 wew. 43 – ochrona środowiska
• 54 287 50 01 wew. 47 – Zespół
Obsługi Szkół

• 54 287 50 01 wew. 31 – Urząd
Stanu Cywilnego
• 54 287 50 01 wew. 32 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
• 54 288 92 21 - Gminny Zakład
Komunalny
Kompletna baza teleadresowa
dostępna jest pod poniższymi linkami:
https://www.czernikowo.pl/1151,urzad-gminy
https://www.czernikowo.

pl/4083,gminny-zaklad-komunalny
Równocześnie informujemy, że
Urząd Gminy Czernikowo, Gminny Zakład Komunalny, Zespół Obsługi Szkół oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej funkcjonują
w pełnym zakresie w niezmienionych godzinach pracy.
PP

KORONAWIRUS SARS-Cov-2
- Co musisz wiedzieć:

związku z decyzjami
Rządu RP Gminny Sztab
Kryzysowy
informuje
i bezwzględnie zaleca następujące
środki zapobiegawcze mające na
celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii:

SZKOŁY:
• Do odwołania we wszystkich
placówkach publicznych i niepublicznych (przedszkola, szkoły) zostają odwołane zajęcia. Zamknięte
zostają sale gimnastyczne i boiska
szkolne.
• Rodzicom dzieci do lat ośmiu
przysługuje zasiłek opiekuńczy
(wystarczy wypełnienie oświadczenia dostępnego na stronie ZUS-u i przekazanie go pracodawcy).
• Dyrektorzy i nauczyciele pro-

szeni są o zachowanie kontaktu
z uczniami i rodzicami w sposób
zdalny tj. z wykorzystaniem poczty
elektronicznej, mediów społecznościowych oraz kontaktów telefonicznych.
•
Kluczowym
narzędziem
w walce w koronawirusem jest
świadomość, że zaistniała sytuacja
WYMAGA konsekwentnej izolacji
społecznej.
KULTURA I SPORT:
• Wszystkie wydarzenia edukacyjne, kulturalne i sportowe zostają
odwołane.
• Do odwołania zamknięte pozostają: Gminna Biblioteka Publiczna z obiektami filialnymi,
Wiejski Dom Kultury w Mazowszu, Centrum Integracji Kultural-

nej, Klub „Senior +”, kompleks boisk „Orlik” oraz wszystkie świetlice
wiejskie.
• Zakazuje się korzystania
z placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych.

MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY:
• Apelujemy do wszystkich
Mieszkańców i Przedsiębiorców
o włączenie się we wszystkie działania prewencyjne prowadzone na
terenie gminy oraz przestrzeganie
zaleceń wszystkich służb.
• Zwracamy się z prośbą o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi pomocy, tak by nasi
sąsiedzi, znajomi i bliscy nie zostali
sami w obliczu trudnej dla wszystkich sytuacji.

• Dozwolone jest jedynie poruszanie się pojednyczo
• Apelujemy o ograniczenie wychodzenia z domu do minimum.

URZĄD GMINY CZERNIKOWO
I PODLEGŁE JEDNOSTKI:
• Funkcjonowanie Urzędu zostanie dostosowane do aktualnej
sytuacji i objęte specjalnymi procedurami. Bardzo prosimy o ograniczenie kontaktów bezpośrednich
i załatwianie spraw telefonicznie
(tel. 54 287 50 01), mailowo (info@
czernikowo.pl) lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
• Pod numerem telefonu 54
287 50 01 wew. 32 lub 45 można
zgłaszać zapotrzebowanie osób
starszych na wykonanie za nich
podstawowych czynności (zakupy,

opłaty), które nieodpłatnie wykonają wyznaczeni pracownicy gminni.
Wytyczne dotyczące zapobiegania zakażeniu oraz postępowania w przypadku jego wystąpienia,
a także bieżące komunikaty służb
dostępne są na ich stronach internetowych (m.in. www.gis.gov.pl),
w środkach publicznego przekazu,
w ramach infolinii NFZ pod nr
800-190-590, a także na stronach
www.czernikowo.pl. i www.facebook.com/gminaczernikowo. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i ich
ścisłego stosowania.
Prosimy o zrozumienie sytuacji
i zastosowanie się do apelu

Nowoczesne boisko w każdej szkole? To możliwe!

G

dy w 2010 roku oddaliśmy
do użytku kompleks boisk
sportowych w Mazowszu,
wybudowany w ramach programu
„Moje Boisko – Orlik 2012” – Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego znacząco wyprzedziła pozostałe gminne placówki oświatowe
w zakresie sportowej infrastruktury. Eliminacja tych dysproporcji
stanowi jeden z priorytetów dla
gminnych władz samorządowych.
W ubiegłym roku zmodernizowaliśmy boisko sportowe przy Szkole
Podstawowej w Osówce, stosując
na nim nowoczesną, poliuretanową nawierzchnię i nadając mu
wielofunkcyjnego charakteru (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis). W pierwszym kwartale
bieżącego roku złożyliśmy szereg
wniosków, których aplikacyjne powodzenie pozwoli ujednolicić standardy realizacji zajęć wychowania
fizycznego we wszystkich szkołach

podstawowych oraz zwiększyć
sportowo-rekreacyjną ofertę dla lokalnej społeczności.
W ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
opracowaliśmy projekt pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Steklin
oraz Makowiska”. Jeżeli uda nam
się otrzymać unijne wsparcie, przy
szkołach podstawowych w Makowiskach oraz w Steklinie powstaną
boiska o powierzchni 459 m2 każde
(wymiary 17x27m). Nawierzchnię
boisk stanowił będzie poliuretan.
Dookoła boiska zbudowane zostanie ogrodzenie wysokie z piłkochwytami za liniami końcowymi
boisk po obu stronach. Obszary
boisk do koszykówki o wymiarach
15x25 m każde wyposażone zostaną

w dwa kosze składające się z jednosłupowych stojaków, tulei, tablic
do koszykówki z koszami uchylnymi sprężynowymi i siatkami oraz
osłonami bezpieczeństwa na słupy.
Obszary boisk do piłki siatkowej
o wymiarach 9x12 m z trzymetrowymi strefami bezpieczeństwa
wyposażone zostaną w słupki wolnostojące z regulowaną siatką, tuleje do słupków z pokrywami oraz
osłony bezpieczeństwa. Obszary
boisk do piłki nożnej o wymiarach
17x27 m zostaną wyposażone w demontowalne, tulejowane bramki do
piłki nożnej z pokrywami do tulei.
Przedmiotem projektu jest także
pełnienie nadzoru inwestorskiego
dla każdego z boisk.
Całkowita wartość zadania
to 438 702,08 zł. Budowa boiska
w Makowiskach planowana jest na
trzeci kwartał 2020 roku, budowa
boiska w Steklinie - na trzeci kwartał 2021 roku. Ubiegamy się o 154

572,00 zł dofinansowania. Niezależnie od zakresu wniosku, obok
boiska wielofunkcyjnego w Makowiskach, zmodernizowane zostanie
boisko trawiaste na pozostałej części terenu rekreacyjnego.
Celujemy w rozbudowany
montaż finansowy powyższych
inwestycji, dlatego też aplikujemy
o wsparcie ich budowy ze środków
dystrybuowanych przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej, a także z resortowych środków
programu Sportowa Polska.
Wniosek do Ministerstwa Sportu
także został już złożony. Jego główną składową jest jednak zadanie pn.
„Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Czernikowo” , które powstać ma w miejscu
obecnego, trawiastego boiska przy
ul. Szkolnej. Inwestycja przewiduje
budowę boiska z trawy syntetycznej

o wym. 56x26 m z oświetleniem,
bramkami i piłkochwytami oraz
budowę boiska z trawy naturalnej
o identycznych wymiarach. Kosztorysowa wartość robót wynosi 1
082 734,39 zł. Resortowy wniosek
uwzględniał będzie także budowę
zadaszonej wiaty rowerowej o powierzchni niespełna 35 m2, która
powstać ma przy szkolnym parkingu. Kompleks ma powstać w 2021
roku – warunkiem koniecznym do
jego budowy jest otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu
i podpisanie umowy dotacyjnej.
Droga do realizacji przedsięwzięć jest długa, wymaga powiem
otrzymania wsparcia w ramach pięciu odrębnych wniosków z trzech
niezależnych źródeł. Będziemy
Państwa informować na bieżąco
o sytuacji na „aplikacyjnym froncie”.
PP

4 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

Fundusz Dróg Samorządowych –
trwają prace w Witowążu

P

rzedsięwzięcie
„Poprawa
bezpieczeństwa na terenie
gminy Czernikowo poprzez
przebudowę dwóch dróg gminnych” to dedykowane terenom Witowążą zadanie wsparte dofinansowaniem ze środków Funduszu
Dróg Samorządowych.
Inwestycja obejmuje ponad 3,2
km odcinków drogowych dróg
gminnych nr 101154C oraz nr
101128C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr

J

eszcze nie tak dawno widmo
budowy obiektu umożliwiającego świadczenie opieki nad
dziećmi do lat trzech wydawało
się bardzo odległe, a w opinii niektórych - niemożliwe. Dziś rodzice
niemowląt i osoby planujące założenie bądź powiększenie rodziny
mogą dzień po dniu podziwiać postęp robót budowlanych.
Przygotowanie do realizacji inwestycji rozpoczęliśmy od opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej, którego to zadania
podjęło się M&R Biuro Projektów
Mieloch Sp. z o. o. z Poznania za
kwotę 79 827,00 zł. Na bazie projektu stworzyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego
na lata 2014-2020 w ramach Osi
priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,
Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje
w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz
wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad
dziećmi do lat 3 (w tym żłobków,
klubów dziecięcych) pn. „Budowa
miejsca opieki nad dziećmi do lat
3 w miejscowości Czernikowo”.
Wniosek przewidywał kwalifikowalność wydatków związanych

2044C. Projekt zakłada przebudowę odcinka prowadzącego od zjazdu z drogi powiatowej obok sklepu
WSHU do leśnego rozwidlenia
Wylewy-Pokrzywno oraz odcinka (z którego pod koniec marca
zdjęto ostatnie betonowe płyty)
prowadzącego od zjazdu z drogi
powiatowej na wysokości kapliczki
maryjnej do skrzyżowania z drogą
gminną nr 101128C, a więc obejmującego trasę obok tzw. „masztu
leśników”. W ramach przedsię-

wzięcia planowane jest utworzenie
odcinków dróg o szerokości jezdni
5 m z obustronnymi poboczami
i zjazdami. Zamontowane zostanie także aktywne oświetlenie oraz
oznakowanie z lampami ostrzegawczymi.
Roboty budowlane, realizowane przez firmę Usługi Sprzętowo-Transportowe REMIKOP Pawła
Zielińskiego z Torunia, intensywnie trwają. W chwili, gdy czytają
Państwo te słowa, wykonana zosta-

ła większość podbudowy. Przedsiębiorstwo wyceniło wykonawstwo
zadania na 4 094 569,66 zł. Kosztem kwalifikowalnym inwestycji
w ramach FDS jest także nadzór
inwestorski. 60% wartości zadania
pokryje dotacja ze środków Funduszu. Nową nawierzchnią cieszyć
będziemy się już pod koniec lata.
Warto przypomnieć o zadaniu
pn. „Przebudowa drogi gminnej
nr 101125C w miejscowościach
Czernikowo i Zimny Zdrój”, które

Żłobek rośnie w oczach

z opisaną wyżej dokumentacją projektową, rozbiórką budynków po
posterunku policji w Czernikowie,
w miejscu których powstaje nowy
obiekt, robót budowlanych wraz
z wyposażeniem, wyposażenia
dodatkowego, nadzoru inwestorskiego oraz kosztów pośrednich,
a także wniesieniu wkładu własnego niepieniężnego w postaci nieruchomości.
W ramach zadania budujemy dwukondygnacyjny budynek
obejmujący dwie przestronne sale
pobytu dziennego oraz pomieszczenia szatniowe, sanitarne, kuchenne, magazynowe, socjalne,
pedagogiczne, techniczne i komunikacyjne. Przedsięwzięcie obejmuje również zagospodarowanie
terenu, w ramach którego utworzo-

ne zostaną tereny zielone, parking,
przestrzeń tarasowa i plac zabaw.
Powierzchnia użytkowa obiektu
wyniesie aż 476,54 m2. Zastosowane zostaną nowoczesne technologie
wykorzystujące odnawialne źródła
energii – pompa ciepła oraz panele
fotowoltaiczne.
Dofinansowanie w wysokości
2 879 519,99 zł przyznane zostało
27 listopada 2019 r. Tego samego
dnia podpisane zostały umowy
z wykonawcą robót budowlanych
oraz inspektorem nadzoru. Wykonawstwo powierzone zostało firmie
„BUDMAX” Marka Paszyńskiego
z Fabianek za kwotę 3 769 000,00
zł, natomiast usługę nadzoru inwestorskiego realizuje Biuro Usług
Budowlanych Macieja Polcyna
z Łabiszyna w cenie 49 790,50 zł.

Planowane do zakupu wyposażenie dodatkowe obejmować będzie
m.in. zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, a także
nowoczesne urządzenia do edukacji sensorycznej.
Finansowanie bieżącej działalności żłobka w pierwszych dwóch
latach jego istnienia (świadczenie
usług ma rozpocząć się 1 września
2020 roku) także zostanie sfinansowane ze środków unijnych. Umowa
na realizację projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 na terenie gminy
Czernikowo poprzez utworzenie
żłobka” w ramach Osi Priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy,
Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 podpisana została 25 września 2019 roku w Toruniu. Projekt obejmuje wynagrodzenia opiekunów (w tym jednego
z uprawnieniami pielęgniarskimi)
i pomocy opiekunów w okresie 24
miesięcy, a także dofinansowanie
kosztów wyżywienia, zakupu zabawek i materiałów dydaktycznych.
Całkowita wartość projektu to 1
276 662,72 zł, z czego dofinansowanie pokryje aż 85% przedmiotowej
kwoty i wyniesie 1 085 163,31 zł.
Należy zaznaczyć, że dodatko-

także wsparte zostało dofinansowaniem ze środków Funduszu. Przedsięwzięcie obejmuje trzykilometrowy odcinek drogi prowadzącej do
Zimnego Zdroju, rozpoczynając
od skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul.
Góry. W ramach inwestycji planowane jest utworzenie odcinka drogi
o szerokości jezdni 5 m z obustronnymi poboczami i zjazdami. Zamontowane zostanie aktywne
oświetlenie oraz oznakowanie
z lampami ostrzegawczymi, a także balustrada ochronna czy zatoka
autobusowa.
Wykonawca robót - firma Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo
sp. z o. o. sp. k. - wycenił wykonawstwo zadania na 2 999 250,94 zł.
Kosztem kwalifikowalnym inwestycji w ramach FDS jest także nadzór
inwestorski oraz koszt opracowania
dokumentacji projektowej. Otrzymane dofinansowanie pokryje 60%
wartości inwestycji. Realizacja zadania rozpocznie się na początku
lipca, a jej zakończenie nastąpi najpóźniej w roku 2021.
PP

we dofinansowanie budowy żłobka
w ramach resortowego programu
„Maluch +” 2020 w wysokości 1 254
000,00 zł zostało póki co potwierdzone stosowną promesą. Złożony
przez Gminę Czernikowo wniosek
aplikacyjny pn. „Budowa miejsca
opieki nad dziećmi do 3 lat w miejscowości Czernikowo” przewiduje
wsparcie ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, które doprowadzi finansowy montaż
przedsięwzięcia do poziomu ograniczającego wkład własny gminy
do minimum.
Czernikowski Żłobek Publiczny odpowiadał będzie najwyższym
standardom zarówno w zakresie
konstrukcyjno-funkcjonalnym, jak
i edukacyjnym. Realizacja inwestycji umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym rodzicom
i opiekunom. Powyższe przekładać
się będzie na aktywizację bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza kobiet. Osiągnięcie powyższych
celów przyczyni się do niwelowania różnic pomiędzy obszarami
miejskimi i wiejskimi oraz podniesienia poziomu i jakości życia na
wsi, przyczyniając się do poprawy
dostępu do usług publicznych. Oddanie obiektu do użytku nastąpić
ma w sierpniu 2020 r. Rekrutacja
podopiecznych, a także pracowników jednostki, rozpocznie się na
początku maja.
PP
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Nowoczesne wyposażenie dla
technikum i szkoły branżowej

R

ozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie”
to nazwa kompleksowego projektu,
realizowanego przez Gminę Czernikowo w ramach działania 10.2
Kształcenie ogólne i zawodowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jedną
z kluczowych składowych przedsię-

W

skanery, urządzenia wielofunkcyjne, aparaty cyfrowe, ploter, tablice
interaktywne oraz specjalistyczne oprogramowanie. Wykonawcą
zadania w drodze przetargu nieograniczonego została firma INFOCOMP Sp. z o. o. z Torunia.
W imieniu przedsiębiorstwa umowę sygnował kierownik działu handlowego Bogdan Dybowski. Wartość zadania to 246 560,78 zł.

Cały projekt wart jest 1 034
950,00 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 879 707,50 zł.
Obejmuje on swym zakresem także
realizację doradztwa zawodowego
w technikum i szkole branżowej,
organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, kursy dla uczniów
pozwalające zdobywać dodatkowe
uprawnienia, wsparcie nauczycieli
kształcenia zawodowego oraz staże

kacje powinniśmy móc wybrać się
na rowerową wycieczkę z Mazowsza aż do nadwiślańskiego Osieka.
Całkowita długość budowanych
odcinków to aż 24,3 km, a wartość inwestycji –14 400 250,30 zł,

przy dofinansowaniu na poziomie
54,98% wydatków kwalifikowalnych. Wkład Gminy Czernikowo
wyniesie nieco ponad 2 mln zł.
Wykonawcą przedsięwzięcia jest
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Na odcinkach obej-

mujących Zimny Zdrój i Czernikowo położono już nawierzchnie
docelowe (asfalt w pasie drogi
gminnej, kostka brukowa na odcinku Parku 700-lecia w Czernikowie i w pasie drogi powiatowej

nr 2044C oraz kruszywo naturalne
na odcinkach leśnych). Na trasie
Czernikowo-Mazowsze prowadzone są obecnie roboty w zakresie
usypywania nasypów, korytowania,
ustawiania obrzeży oraz układania
podbudowy.
PP

Cykliści czekają – drogi rowerowe coraz bliżej

ramach
Poddziałania
3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych
w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 w partnerstwie Powiat
Toruński – Województwo Kujawsko-Pomorskie – Gmina Czernikowo – Gmina Obrowo wdrażany jest
projekt „Poprawa bezpieczeństwa
i komfortu życia mieszkańców oraz
wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga
rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do
Obrowa”. W ostatnich miesiącach
część inwestycji realizowana na
terenie gminy Czernikowa nabrała
realizacyjnej dynamiki – już w wa-

J

wzięcia jest dostawa wyposażenia
pracowni informatycznych i logistycznej w Zespole Szkół w Czernikowie. Umowa z wykonawcą podpisana została 4 marca w Urzędzie
Gminy Czernikowo.
Przedmiotowe
wyposażenie
obejmuje m.in. komputery stacjonarne oraz All-In-One, zestawy naprawcze, routery, switche, laptopy,
projektory, telewizory, drukarki,

dla uczniów.
A to nie koniec wsparcia czernikowskiego technikum. Na realizację projektu pn. „Podnoszenie jakości kształcenia w Zespole
Szkół w Czernikowie poprzez wyposażenie pracowni: logistycznej
i informatycznych” otrzymaliśmy
dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach
poddziałania 6.3.2. Inwestycje
w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Warte 347 885,26 zł przedsięwzięcie (dofinansowanie wyniesie aż 291 399,34 zł) zakłada prace
remontowe (budowlane i elektryczne) w kolejnych trzech salach oraz
szerokie ich wyposażenie – od
komputerów, zestawów interaktywnych, urządzeń wielofunkcyjnych,
zestawów projekcyjnych i serwera
po właściwe kształceniu oprogramowania. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 20
marca 2020 r.
PP

akość parkietów sal gimnastycznych w szkołach podstawowych jest niezwykle istotna
dla prawidłowego rozwoju fizycznego uczniów i ich bezpieczeństwa
podczas zajęć. Wychodząc temu
naprzeciw dokonamy renowacji
nawierzchni sal gimnastycznych
szkół w Mazowszu, Czernikowie

Renowacja gimnastycznych parkietów
oraz Osówce.
28 lutego 2020 roku w Czernikowie podpisana została umowa na wykonanie usługi z Firmą
Usługową SEMA Michała Siemińskiego z Torunia, którego oferta,
opiewająca na 109 716,00 zł okazała się najkorzystniejsza. Przedmiot
umowy obejmuje w szczególno-

ści miejscową naprawę parkietów
z uzupełnieniem ubytków, mechaniczne cyklinowanie parkietów,
ręczne cyklinowanie parkietów
w miejscach niedostępnych, szpachlowanie, trzykrotne lakierowanie
bezzapachowymi lakierami w fazie
wodnej (z uwzględnieniem lakieru podkładowego oraz wykończe-

niowego lakieru sportowego na
bazie żywic poliuretanowych posiadających antypoślizgowe własności), szlifowanie i polerowanie,
malowanie linii boisk, malowanie
herbu Gminy Czernikowo w kole
środkowym boiska w Zespole Szkół
w Czernikowie, wymianę lub renowację listew przypodłogowych,

konserwację i czyszczenie polakierowanych parkietów oraz instruktaż wyznaczonego przedstawiciela
dla każdej ze szkół w zakresie czynności niezbędnych do należytego
utrzymania parkietu oraz techniki
czyszczenia i stosowanych do tego
preparatów i materiałów.
PP
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K

„Wspólny Plan” na konsultacje społeczne
procesów inwestycyjno-budowlanych.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców gminy Czernikowo o uważne obserwowanie stron:
www.czernikowo.pl oraz www.bip.
czernikowo.pl/7753,konsultacje-spoleczne, ponieważ w najbliższym czasie pojawi się harmonogram spotkań otwartych Wójta
Gminy Czernikowo, przy wsparciu
urbanisty odpowiedzialnego za
tworzenie planu, z mieszkańcami
z zakresu procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W programie
spotkań przewidziano omówienie etapów opracowywania planu
miejscowego, możliwość zadawania pytań oraz wypełniania ankiet
w wersji papierowej i elektronicznej,
W ramach spotkań organizatorzy zapewnią także opiekę i atrakcje
dla dzieci oraz kawę, herbatę i słodki poczęstunek.
KZ, PP

onsultacje
społeczne
z definicji mają jedną cechę wspólną z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jaką? Wielu mieszkańców nie zdaje sobie sprawy
z istotności zarówno procesu społecznego współdecydowania, jak
i zapisów zawartych w dokumentach planistycznych. W odpowiedzi
na konieczność podniesienia świadomości społeczności w ramach
projektu ,,Wspólny Plan” Gmina
Czernikowo uzyskała grant na konsultacje społeczne z zakresu tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projekt ten realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19. Usprawnienie procesów
inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, a jego celem jest zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost
udziału społecznego w obszarze
planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz usprawnienie

W

Inwestujemy w gospodarkę wodno - kanalizacyjną

iosna puka do nas nieśmiało strzelistymi pąkami budzących się drzew.
Wkrótce da o sobie znać napełnianymi oczkami wodnymi, potem
zaczniemy podlewać trawniki, aż
przyjdzie lato i bieżąca woda stanowić będzie dla nas zupełnie inną
wartość, niż ma to miejsce zimą.
W związku ze znacznym zużyciem
wody na terenie gminy Czernikowo zapewne znów zwrócimy się
do Państwa z prośbą o rozważne
i racjonalne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodocią-

gowej, 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 rokrocznie
powoduje niewydolność systemu
wodociągowego, w konsekwencji
czego następują obniżenie ciśnienia
wody oraz czasowe przerwy w jej
dostawie.
W ślad za prewencją najpewniej
pójdą jednak inwestycje. Jesteśmy
na ostatniej prostej, by otrzymać
dofinansowanie na przedsięwzięcie

pn. „Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka wraz
z budową przewodu zasilającego
sieci wodociągowej w m. Witowąż oraz budowa przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych
w miejscowościach Makowiska
i Mazowsze”. W ramach dwuetapowego zadania w latem 2020 roku
powstać mają przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków przy
szkołach podstawowych w Makowiskach oraz w Mazowszu. W roku

przyszłym natomiast planujemy
budowę wodociągowego przewodu
zasilającego w Witowążu oraz budowę naziemnego zbiornika wody
czystej o pojemności całkowitej
581 m3 w ramach rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Osówce.
Powyższe pozwoli zwiększyć przepustowość infrastruktury wodociągowej na tyle, by zapewnić optymalną wydolność systemu nawet
w najtrudniejszych okresach.
Całkowita wartość wniosku,
złożonego w ramach naboru na
operacje typu „Gospodarka wod-

W Parku 700-lecia jaśniej i bezpieczniej

Z

aktami wandalizmu i obawami o bezpieczeństwo mieszkańców w Parku 700-lecia
zderzaliśmy się w ostatnich latach
wielokrotnie. W minionym kwartale udało się poczynić spory krok,
by wyeliminować powyższe proble-

my – wszystko za sprawą wymiany
parkowego oświetlenia oraz uruchomienia zewnętrznego systemu
monitoringu wizyjnego.
W ramach zadania oświetleniowego dokonano wymiany 27 sztuk
słupów na wyższe – czterometrowe

oraz wymiany opraw – na energooszczędne lampy LED 40W. Monitoring wizyjny obejmuje przede
wszystkim osiem punktów rejestrujących o rozdzielczości 4Mpx
oraz 64-kanałowy rejestrator cyfrowy z pojemnymi dyskami twardymi. System zapewnia kompletną
i nieprzerwaną łączność z centralą,
znajdującą się w Urzędzie Gminy
Czernikowo.
Wykonawcą obu przedsięwzięć,
wyłonionym w drodze zapytań
ofertowych, było przedsiębiorstwo
ELEKTRO-PLUS Rafała Plebańskiego, który przedmioty odpowiednich umów wykonał za łączną
kwotę 84 337,50 zł.
Kolejnymi priorytetami w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy w oparciu o monitoring wizyjny będą:
teren ul. Szkolnej w Czernikowie
oraz stadion sportowy w Czernikowie.
PP

K

no-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi
1 469 682,66 zł. Gmina Czernikowo
ubiega się o dofinansowanie w wysokości 850 924,00 zł. Warunkiem
realizacji inwestycji jest pozyskanie
dofinansowania oraz podpisanie
umowy wsparcia.
PP

Czy znasz swojego
dzielnicowego?

ontakt z dzielnicowym
stanowi
podstawowy
kanał
komunikacyjny
mieszkańca z Policją. Na terenie gminy Czernikowo funkcje
dzielnicowych pełnią mł. asp.
Aleksandra Karolewska oraz
sierż. szt. Mirosława Muchewicz.
Aleksandra Karolewska (nr.
tel. 695 881 318, e-mail: dzielnicowy.dobrzejewice8@bg.policja.
gov.pl) odpowiedzialna jest za
rejon obejmujący miejscowości:
Czernikowo, Czernikówko, Jackowo, Jaźwiny, Piaski, Rudno,
Steklin Kolonia, Szkleniec, Witowąż, Wygoda oraz Zimny Zdrój.
Rejonem Mirosławy Muchewicz
(nr tel. 695 881 333, e-mail: dzielnicowy.dobrzejewice9@bg.policja.gov.pl) są: 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 oraz
Zieleniowszczyzna.
Policjantki pełnią dyżur
w Punkcie Przyjęć Interesantów
(który mieści się przy Gminnej
Bibliotece Publicznej w Czernikowie w budynku Centrum
Integracji Kulturalnej) w poniedziałki w godz. 16.00 - 18.00 oraz
w środy w godz. 10.00 - 12.00.
W pozostałych dniach dzielnicowe pełnią dyżur w terenie.
PP
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Budujemy parking przy
SP w Czernikowie

N

iedostateczna liczba miejsc
parkingowych przy Szkole
Podstawowej w Czernikowie, Technikum, Szkole Branżowej,
Przedszkolu Publicznym i Szkole
Muzycznej – bo aż tyle placówek
oświatowych skupia czernikow-

skie „zagłębie edukacyjne” przy ul.
Szkolnej – stanowi jeden z głównych problemów rodziców dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym, uczęszczających do wymienionych placówek. Już wkrótce
owe trudności – mamy nadzieję, że

w jak najszerszym zakresie – zostaną wyeliminowane.
Fachowe wykonywanie robót,
realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie,
pozwala każdego dnia śledzić postęp prac brukarskich. Ich efektem
będzie niespełna 1000 m2 oświetlonego i monitorowanego terenu
parkingowego, który zapewni miejsca postojowe ok. 36 samochodom
osobowym. Powstanie także chodnik łączący parking z wejściem do
Szkoły Muzycznej, który zwiększy
poziom bezpieczeństwa na ul. Gimnazjalnej, a teren okalający parking
zostanie zagospodarowany zielenią.
Budowa parkingu stanowi część
koncepcji, która pozwoli znacząco
zwiększyć poziom bezpieczeństwa
na przedmiotowym obszarze i wyraźnie usprawnić komunikację.
PP

Nabór wniosków z zakresu usuwania
wyrobów zawierających azbest

W

ójt Gminy Czernikowo
informuje mieszkańców
o rozpoczęciu kolejnego
naboru wniosków na usunięcie
i unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów azbestowych,
pochodzących z nieruchomości
znajdujących się na terenie gminy
Czernikowo.
Nabór ciągły wniosków do
wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na
ten cel.
Dofinansowanie
dotyczy
kosztów demontażu wyrobów
azbestowych wraz z transportem
i unieszkodliwianiem odpadów
zawierających azbest i/lub kosztów
działania obejmującego wyłącznie

C

zernikowskie
Stowarzyszenie Czyż-nie włączyło
się w przygotowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego w Gminie Czernikowo.
Jeśli chodzi o organizację festynu
średniowiecznego w Steklinie-Niedźwiedziu, to postaramy się
zorganizować go własnymi siłami.
Natomiast otrzymaliśmy 20 tysięcy
złotych z puli powiatowej w projekcie „Dzwonnica i cmentarz we
Włęczu” - chcielibyśmy poprawić
infrastrukturę wokół dzwonnicy
i cmentarza we Włęczu przy chacie
kantora, ogrodzić, postawić stoły
i ławy, zbudować parking - stojaki
dla rowerów, tablice informacyjne,
zakupić dzwon na dzwonnicę oraz
zorganizować imprezę promocyjną

transport i unieszkodliwianie zdemontowanych wyrobów azbestowych magazynowanych na terenie
nieruchomości należącej do wnioskodawcy. Warunkiem uzyskania
dotacji, jest realizacja przedsięwzięcia do 30 września 2020 roku oraz
posiadanie przez Wnioskodawcę
stosownego pozwolenia na budowę
bądź zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wydanego
przez Starostę Toruńskiego.
Dotacja nie obejmuje kosztów nowego pokrycia dachowego.
W związku z powyższym prosimy wszystkie zainteresowane
udziałem w konkursie osoby (właścicieli nieruchomości), które pla-

nują dokonać wymiany w 2020
roku pokrycia dachowego z azbestu
na inne, lub posiadają już zdemontowane pokrycie, o złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami i oświadczeniem w Urzędzie
Gminy Czernikowo.
Formularz dostępny jest w Urzędzie Gminy w Czernikowo oraz na
stronie internetowej www.czernikowo.pl w zakładce Formularze –
Ochrona Środowiska.
Wszelkie dodatkowe informacje
w przedmiotowej sprawie można
uzyskać w Urzędzie Gminy Czernikowo - pok. nr 14, tel. (56) 287 50
01 wew. 43.
KZ

Czernikowo, dnia 30 marca 2020 r.

WÓJT GMINY
CZERNIKOWO

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Czernikowo i Wygoda, gmina Czernikowo oraz do sporządzenia prognozy
oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czernikowo uchwały
nr XI/101/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w miejscowości Czernikowo i Wygoda,
gmina Czernikowo.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Czernikowo,
ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do
30 czerwca 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
283) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym
w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12,
87-640 Czernikowo lub e-mail info@czernikowo.pl,
w terminie do 30 czerwca 2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Wójt Gminy Czernikowo.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie w prasie miejscowej, Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Czernikowo na stronie www.bip.czernikowo.pl
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wójt Gminy Czernikowo
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy
Czernikowo z siedzibą przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, reprezentowany przez Wójta Gminy Czernikowo. Więcej informacji na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl w zakładce ,,ochrona danych osobowych”.

Czyż-nie warto spotykać się z ludźmi?

w przyszłym roku. Jesteśmy na etapie zezwoleń z Urzędu Konserwacji
Zabytków i Starostwa Powiatowego. Cały czas czekamy na przekazanie chaty włęckiej na ręce Gminy
Czernikowo, tymczasem zapłacili-

śmy za projekt inwestorski z funduszy naszych i konserwatorskich.
Odbyło się tradycyjne kolędowanie po Czernikowie – z akordeonem, ze skrzypkami, z turoniem
i herodaliami. Poza ul. Słowackie-

go chodziliśmy po nowych ulicach
Czernikowa. Odbył się skromny
korowód zapustowy z księciem
Zapustem, muzyką, tańcami i przebierańcami, pogrzebem muzyki
i śledzikiem. Natomiast chodzenie
z kogutkiem w tym roku jako tradycja wielkopostna chyba będzie
ograniczone do minimum. Przygotowujemy się już do Festiwalu
Wisły, kupiliśmy łódź ze środków
własnych i uzbieranych podczas
kolędowania. Z grantów powiatu
pozyskaliśmy pieniądze na warsztaty teatralne dla uczniów szkół
powiatu w SP Czernikowo, warsztaty
ekologiczno-przyrodnicze
dla uczniów z gminy i powiatu
z udziałem leśników, myśliwych,
na obszarze Natury 2000, warsz-

taty plastyczno-fotograficzno-zabytkoznawcze „Klejnoty i skarby
powiatu”. Zorganizowano z pomocą Czyż-nie konkurs szachowy. Za
nami tradycyjne wykopki z członkami Stowarzyszenia Czyż-nie i benefis Stanisława Lewandowskiego
w związku z przejściem na emeryturę, a także tradycyjne działanie
dla uczniów z pomocą rodziców
– „Czyż-nie warto zostać św. Mikołajem w gminie Czernikowo”. Uzyskaliśmy ponad 5 tysięcy złotych.
Część została wykorzystana na
zimowisku Czyż-nie ZHP. Nagrodzone klasy jak zwykle pojadą na
wycieczkę. Przygotowujemy się do
wielu prac związanych z demontażem części chaty w celach konserwacji i promocją chaty.
DC
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Klub SENIOR+ w Czernikowie

R

osnąca liczba osób w wieku
„60+” sprawiła, że niezbędne stały się nowe działania,
ukierunkowane szczególnie na tę
grupę wiekową. Od 24 lutego 2020
r. w naszej gminie rozpoczął swoją
działalność Klub Senior+, mieszczący się w Centrum Integracji

P

oczątek roku to czas podsumowań i planowania przyszłości. 4 stycznia obchodziliśmy fundacyjne drugie urodziny.
Kolejny rok istnienia to pasmo intensywnych akcji charytatywnych,
zbiórek finansowych i rzeczowych,
prowadzenia terapii polisensorycznej z robotem terapeutycznym
Foka Paro, promowanie wolontariatu, integracja lokalnego środowiska oraz organizowanie zajęć
integracyjnych, edukacyjno-artystycznych dla dzieci.
Nasze
akcje
pomogły
w zbieraniu środków na leczenie
i rehabilitację wielu osób. Graliśmy
w Lubiczu w piłkę ręczną dla Stasia,
wielkokrotnie koncertowaliśmy dla
Julki i Adriana, Uli, Jakuba, Mate-

S

P im. K. K. Baczyńskiego
w Czernikowie we współpracy
z Urzędem Gminy Czernikowo i Stowarzyszeniem „Czyż-nie”
ogłaszają XVII Gminny Otwarty
Konkurs Literacki im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „RZECZY NIEPOKÓJ”
Konkurs tradycyjnie ma kilka
kategorii:
1) poetycki na wiersz własny, autorski (tradycyjnie), mile widziane
wiersze o szkole;
2) z okazji 100. rocznicy odzy-

Kulturalnej przy ul. Toruńskiej 20
w Czernikowie, do którego wcześniej został zorganizowany nabór.
Ogłoszenia na stronach internetowych Urzędu Gminy Czernikowo
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czernikowie zachęciły wiele osób do złożenia dekla-

racji uczestnictwa w zajęciach Klubu. Wszystkie chętne osoby, które
w okresie naboru złożyły deklarację
uczestnictwa, zostały przyjęte do
Klubu Senior+. Klub funkcjonuje
trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10.00
- 15.00. W ramach działania klubu

odbywać się będą m.in. warsztaty
plastyczne, muzyczne, kulinarne
i prozdrowotne czy kurs komputerowy. Przewidziane są również wyjazdy do kina, teatru i planetarium.
Seniorzy korzystać mogą z komputera i Internetu, kina domowego,
foteli z funkcją masażu. Odbyły

się już bardzo ciekawe warsztaty
plastyczne oraz warsztaty prozdrowotne, prowadzone przez fizjoterapeutę. Klub odwiedziły również
dzieci z Przedszkola Publicznego
w Czernikowie z pięknym programem artystycznym.
Ważnym elementem funkcjonowania Klubu jest realizacja propozycji wskazanych przez samych
uczestników, takich jak wspólny
aerobik, gry towarzyskie, wspólne
przygotowywanie posiłków, rozmowy na interesujące seniorów
tematy. Jedno jest pewne - w Klubie Senior+ nie ma czasu na nudę.
Z uwagi na COVID-19 funkcjonowanie klubu zostało czasowo zawieszone.
EM, KS

jące codzienną egzystencję. To
wszystko dzięki Wam!
Bardzo cieszymy się z nawiązanej współpracy ze szkolnymi klubami wolontariatu. Młodzież wraz ze
swymi opiekunami bardzo chętnie
włącza się w akcje charytatywne.
To bardzo budujące i krzepiące
widzieć ich zaangażowanie i wolę
bezinteresownego wspierania słabszych. W podziękowaniu za trudną
pracę wolontariusza nasza fundacja
miała przyjemność gościć młodzież
w Daglezjowym Dworze w Sąsiecznie na I Balu Wolontariusza. Mamy
nadzieję, że takie spotkania wejdą
na stałe do naszego kalendarza i co
roku będziemy spotykać się w tak
licznym gronie.
Każdy nowy rok to także plany

na przyszłość. My rozpoczeliśmy
styczeń bardzo aktywnie - spotkaniami z wolontariuszami, koncertami charytatywnymi oraz pierwszym biegiem wirtualnym dla Kasi.
Mimo obecnej trudnej sytuacji
pandemii nie ustajemy w planowaniu i przygotowywaniu kolejnych
akcji charytatywnych. Najbliższe
spotkanie planowane jest na rzecz
wsparcia Romana Chrzanowskiego. To wspaniały człowiek, który od
wielu lat jest sparaliżowany i zależny od pomocy innych ludzi... Żywimy nadzieję, że wśród nas znajdzie
potrzebne wsparcie i będzie sobie
dobrze radził z codziennymi trudnościami.
Polecamy naszą stronę internetową www.fundacjawerwateam.
pl oraz nasz profil na Facebooku.
Dowiecie się tam o tym, co nowego w Fundacji oraz o naszych Pomagaczach, czyli osobach, firmach,
instytucjach, które wspierają nasze
działania. Na Facebooku na profilu “Fundacja Werwa Team – pomagam bo lubię” znajdziecie także
kiermasz różności, z którego dochód przeznaczamy na wspieranie
naszych podopiecznych.
Zapraszamy do współpracy oraz
wspierania naszych akcji.
EM

Werwa Team – nowe wyzwania

usza, był I Festiwal Rockowy Rockokop nad jeziorem Łącko z zespołem Progress, była zumba dla Nadii
i Mateusza, zbiórki i kiermasze
dla Mikołaja, Moniki i pana Jana.
Spotykaliśmy się także z dziećmi
i seniorami na imprezach integracyjnych.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków Fundacji i wszystkich naszych Przyjaciół nikt nie
odchodził od nas bez wsparcia
i pomocy! Za każdą organizowaną
akcją - ramię w ramię z nami stoją
Przyjaciele - ludzie o wielkich sercach, gotowi poświęcić swój czas,
talent oraz pieniądze na to, by polepszyć los kogoś, kto żyje obok...
Dlatego w tym miejscu pragniemy powiedzieć Wam wszystkim:

Dobrze, że jesteście! Cieszymy się
ogromnie, że zawsze możemy na
Was liczyć i wspólnie możemy nieść
pomoc, która jest jak najbardziej
realnym i ważnym wsparciem dla
tych, którzy jej potrzebują. Cenimy
sobie ogromnie Wasze zaangażowanie. Dzięki naszym wspólnym
wysiłkom udało się pomóc Julce
i opłacić operację jej oczka, a Mateusz w nowy rok wszedł z nową stopą! Udało się także uratować ręce
Moniki, która mimo wielu chorób,
dalej dzielnie walczy o normalne
funkcjonowanie. Każda z osób objętych naszymi akcjami orzymała
w ciągu roku wsparcie finansowe,
ułatwiające choć w jakimś stopniu
pokrycie kosztów potrzebnego leczenia i rehabilitacji oraz ułatwia-

Zapraszamy na „Rzeczy niepokój”

skania Niepodległości i stulecia bitwy warszawskiej/wojny 1920 roku;
3) poetycki na akrostych z nazwą dowolnej miejscowości z gminy Czernikowo i okolic (lub o szkole, K. K. Baczyńskim, o wojnie,
Niepodległej);
4) prozatorski na legendę związaną z okolicami Czernikowa;
5) prozatorski (dowolna forma
- opowiadanie, esej, wspomnienie), mile widziane wspomnienia
lub opowiadanie o szkole, o wojnie
(sprzed 80 -75 lat).

Celem konkursu jest wyłonienie
ciekawych prac uczniów i dorosłych, którzy przejawiają zainteresowania literackie; pobudzenie do
autentycznej, oryginalnej własnej
twórczości. Prace należy składać do
16 kwietnia 2020 roku na mail: spczernikowo@wp.pl
Preferowane będą zestawy od 2
do 5 lub więcej wierszy, ale może
być jeden utwór. Każdy zestaw
(wiersz lub proza) musi być podpisany „godłem” słownym z zaznaczeniem wieku i klasy (np. lat

10 - kl. IV), a „godło” powinno być
wyjaśnione w osobnym pliku (imię
i nazwisko, adres, wiek, także klasa
i szkoła).
Zestawy i wiersze oraz proza
będą oceniane w kategoriach: klasy
0-III, klasy IV-VIII, liceum i technikum oraz dorośli. Prace będzie
oceniało Jury złożone z nauczycieli
polonistów gminy oraz lokalnych
poetów. Oceniane będą całe zestawy, ale również pojedyncze teksty.
Jury przyzna nagrody i wyróżnienia, dyplomy, podziękowania oraz

zorganizuje uroczyste podsumowanie połączone z wręczeniem nagród.
Najciekawsze prace mogą być
wysłane na inne: regionalne, ogólnopolskie konkursy poetyckie,
a także wejdą w skład pokonkursowego tomiku poezji, który będzie
dostępny na stronie internetowej.
Przewiduje się publikację najciekawszych prac prozatorskich także
w Internecie.
DC
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Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej

Z

a nami kolejne interesujące
zajęcia artystyczne, edukacyjne oraz imprezy i spotkania kulturalne. W styczniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Przytulania. Z tej okazji zaprosiłyśmy czytelników i mieszkańców
gminy do wspólnej zabawy „Przytul książkę – zapomnianą, znów
czytaną”. Wspólnie z dziećmi z oddziału przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Czerniowie oraz
klasą "0" obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka.
Pod koniec stycznia zorganizowałyśmy akcję „Plantcrossing – wymiana/adopcja roślin w bibliotece”
oraz relaksacyjne spotkanie pt.
„Przyroda malowana słowem, obrazem i dźwiękiem”, podczas którego swoje wiersze zaprezentowała

W

Agnieszka Jabłońska (członkini
Lipnowskiej Grupy Literackiej),
a aranżację muzyczną przygotowała Maria Śmiechowska. Spotkaniu
towarzyszyła wystawa obrazów
Krystyny Melity.
W pierwszym tygodniu ferii gościliśmy uczestników Ferii
z Bogiem. Wspólnie z dziećmi poleciałyśmy w kosmos. Wszystko
za sprawą licznych atrakcji, jakie
przygotowałyśmy. W drugim tygodniu ferii udaliśmy się w podróż
dookoła świata. Pięciodniową wycieczkę rozpoczęliśmy od kraju słynącego z otwartych mieszkańców
oraz doskonałej kuchni. Wycieczka do Włoch okazała się strzałem
w dziesiątkę. Uczestnicy wycieczki
wzięli udział m.in. w Milan Fashion Week, wcielając się w rolę

modelek i modeli. Drugiego dnia
wyruszyliśmy w magiczną podróż
do Afryki. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Nairobi – stoicy Kenii. Następnie udaliśmy się
do rezerwatu Masai Mara oraz
Parku Narodowego Tsavo, gdzie
podziwialiśmy olbrzymie baobaby
oraz „wielką piątkę” Afryki: słonia,
bawoła, nosorożca, lwa i lamparta. Następnego dnia zwiedziliśmy
m.in. pełne kontrastów Delhi oraz
Tadż Mahal – nowożytny cud świata. Uczestniczyliśmy w zajęciach
jogi, warsztatach ozdabiania mandali oraz zakładania tradycyjnego
sari. Udaliśmy się do Bombaju,
aby zagrać w bollywoodzkim filmie. Podczas wycieczki do Japonii
uczestniczyliśmy w warsztatach
kaligrafii - shodo oraz pokazie tra-

dycyjnego tańca japońskiego Nihon Buyo. Bawiliśmy się również
w ayatori i fukuwarai. Wspólnie
rozwiązaliśmy sudoku. Następnie
wykonaliśmy laleczki kokeshi, Koi-nobori - japońskie ryby koi oraz
origami. Poznaliśmy również legendę o senbazuru, czyli tysiącu
żurawi. Ostatniego dnia udaliśmy
się do słonecznej Hiszpanii. W Andaluzji odnaleźliśmy wszystko to,
co kojarzy się z Hiszpanią: flamenco, kastaniety, corridę, białe wioski,
piaszczyste plaże i oczywiście hiszpańskie słońce.
Po odbyciu podróży dookoła
świata postanowiłyśmy regularnie
odwiedzać różne zakątki świata.
Z tej okazji zaprosiłyśmy Krzysztofa Nowakowskiego – podróżnika, maszera, autorem książek „23

Co słychać w Liceum, Technikum
i „Branżówce” w Czernikowie?

Liceum,
Technikum
i
Branżowej
Szkole
kształci się obecnie 140
uczniów w 9 oddziałach. Posiadamy już najnowocześniejszą bazę
dydaktyczną. Wszystkie klasopracownie są wyposażone w multimedia (ekrany, projektory, tablice interaktywne, telewizory itp.) z 5 salami
informatycznymi, w tym specjalistyczne pracownie do nauczania
w zawodzie technik informatyk
i logistyk. Jesteśmy także ośrodkami egzaminacyjnymi dla tych za-

wodów.
Funkcjonuje dziennik elektroniczny oraz dysponujemy własną
platformą zdalnego nauczania. Jesteśmy szkołą nowoczesną i przyjazną. Kształcimy w 11 zawodach
Branżowej Szkoły w dualnym systemie kształcenia oraz w 2 zawodach
- technik informatyk i technik logistyk. Współpracujemy z kilkudziesięcioma pracodawcami z naszego
regionu. Mamy wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną do kształcenia ogólnego i zawodowego, są to

specjaliści w swoich dziedzinach.
Realizowane są zajęcia z doradztwa zawodowego oraz funkcjonuje
Punkt Informacji i Kariery.
Zakończono formalne przygotowywania do przeprowadzenia
egzaminów maturalnych w liceum,
zaplanowano egzaminy zawodowe
w Branżowej Szkole w ośrodkach
egzaminacyjnych poza naszą gminą oraz zaplanowano egzaminy
zawodowe na pierwszą kwalifikację
w klasie 3 technikum informatyki,
które się odbędą w naszej szkole.

Egzaminy maturalne odbędą się
w maju, a egzaminy zawodowe - na
przełomie czerwca i lipca. Nauczyciele angażują się, przygotowując
uczniów do wspomnianych egzaminów pod względem teoretycznym i praktycznym. Pracodawcy
przygotowują natomiast uczniów
Branżowej Szkoły do praktycznych
egzaminów zawodowych w zawodach kucharz, fryzjer, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych.
Są to nasze pierwsze egzaminy zawodowe.
AS

kilometr” i „Lapońska Przygoda
Mai”, aby opowiedział nam o swoim przygodach w Laponii. Podczas
ciekawej prelekcji dowiedzieliśmy
się m.in. jak wygląda wyprawa psim
zaprzęgiem oraz jak ważny jest pies
„lider”. Duże wrażenie zrobiła na
nas Henia - obecny lider zaprzęgu,
która również uczestniczyła w spotkaniu.
W marcu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej
okazji odwiedziła nas grupa dzieci
z przedszkola publicznego w Czernikowie. Przedszkolaki poznały
różne formy teatru (teatr cieni,
kukiełkowy, pacynki, kamishibai).
Wykonały własne kukiełki i bawiły
się w aktorów teatru. Gościliśmy
również uczniów kl. I c z wychowawczynią Mariolą Wasilewską. Po
obejrzeniu przedstawienia o Czerwonym Kapturku i prezentacji na
temat teatru, uczniowie tworzyli własne kukiełki, rozwiązywali
krzyżówkę a następnie oglądali nowości czytelnicze dla dzieci.
W filii w Osówce Agnieszka
Romanowska wspólnie z Marzeną
Dankowską ze świetlicy szkolnej SP
w Osówce przeprowadziła warsztaty zimowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce.
Przypominamy wszystkim czytelnikom, że w zasobach Internetu
można również odnaleźć wiele interesujących źródeł z bezpłatnymi
i legalnymi e-bookami. Bogate zasoby zdigitalizowanych książek dostępne są w bibliotekach cyfrowych
np. w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, FBC (Federacji
Bibliotek Cyfrowych) lub Międzynarodowej Bibliotece Cyfrowa Dla
Dzieci ( http://en.childrenslibrary.
org/), w której znajdziecie tysiące
książek z całego świata w ponad 50
językach, z których można korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń.
W języku polskim jest obecnie 18
książek, w języku angielskim - 463.
To ciekawa propozycja dla tych,
którzy chcą sprawdzić lub podszkolić swoją znajomość języka obcego.
Zachęcamy również do śledzenia
naszego profilu na Facebooku
DZ

Masz gruz? Przekaż
go gminie!

S

zanowni Państwo: jeśli posiadacie gruz betonowy, betonowo-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 zanieczyszczony odpadami
budowlanymi (w szczególności
styropianem itp.,). W przypadku
pytań prosimy o kontakt z Gminnym Zakładem Komunalnym
pod nr tel. (054) 288 92 21.
PP
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Z dalekiego kraju
przez... Mazowsze

Złote
gody

M

ałżeństwa, które przetrwały półwieczną próbę czasu,
stanowią symboliczny dowód wierności i uczciwości – szczególnie ważny w erze zmierzchu wielu społecznych wartości. W dniu 27
lutego 2020 roku w Centrum Integracji Kulturalnej w Czernikowie
odbyła się uroczystość wręczenia
odznaczeń „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale są
przyznawane parom, które przeżyły
50 lat w jednym związku małżeńskim.
Na wniosek Wójta Gminy, po
spełnieniu wszystkich wymaganych
przepisami procedur, Prezydent
Andrzej Duda przyznał medale
dla 22 par małżeńskich. W imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pamiątkowe dyplomy i medale osiemnastu zgromadzonym na
uroczystości parom wręczył wójt
Tomasz Krasicki, który złożył małżonkom serdeczne gratulacje za
wieloletnią wytrwałość w trudach
zmagania się z codziennymi troskami. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, przy kawie i ciastku
oraz symbolicznej lampce szampana.
MO

J

uż po raz siódmy święto Objawienia Pańskiego obchodzono
w parafii Mazowsze nie tylko
modlitwą czy święceniem kredy, ale
także pochodem za królewskim orszakiem Trzech Mędrców. 6 stycznia 2020 r. Trzej Królowie, w asyście parafian, wędrowali z kościoła
parafialnego do strażackiej remizy.
Uroczystość zorganizowana została przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Mazowsza „Nasz Czas” oraz Szkołę Podstawową w Mazowszu przy
wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazowszu.
Główne role z ogromnym zaangażowaniem odegrali mieszkańcy
parafii – młodzież i dorośli, rodzice i dzieci. Marsz do mazowieckiej
Stajenki poprzedziła uroczysta
msza święta, odprawiona przez
ks. Zbigniewa Kwiatkowskiego.
Publiczność mogła przyjrzeć się
trudnościom, jakie w Judei napo-

tkali Kacper, Baltazar i Melchior
oraz ruszyć za łuną betlejemskiej
Gwiazdy w poszukiwaniu Świętej
Rodziny. Trzej Królowie na swej
drodze musieli stawić czoła wielu
przeciwnościom – uporać się z jadowitymi podszeptami diabelskich
pokus, którym czoła stawiały Anioły, a także odbyć ryzykowną wizytę
na dworze Heroda. Mędrcy szczęśliwie dotarli do nowonarodzonego
Jezusa, gdzie złożyli mu niesione
przez siebie dary. Ci, którzy z orszakiem dotarli do Dzieciątka, mogli wysłuchać kolęd i pastorałek,
śpiewanych dzieci z mazowieckiej
Szkoły Podstawowej, oraz podziwiać inne występy artystyczne.
Orszak Trzech Króli odbył się
także w Czernikowie, gdzie królowie wędrowali od budynku Urzędu
Gminy Czernikowo do parafialnego kościoła.
PP

Rekrutacja do Zespołu Szkół w Czernikowie na rok szkolny 2020/21 - LTB

R

ekrutacja do naszych szkół
ponadpodstawowych na rok
szkolny 2020/21 odbędzie się
w formie stacjonarnej oraz drogą
elektroniczną od 11 maja do 13 lipca
2020 r. za pośrednictwem szkolnej
strony internetowej www.zs.czernikowo.pl.
Realizowany jest nabór do:
• Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika
Nauka trwa 4 lata w klasie
o profilu kulturowo-medialnym.
Po ukończeniu szkoły uczeń uzyskuje wykształcenie średnie ogólne,
a po zdaniu egzaminu maturalnego
otrzymuje świadectwo dojrzałości.
Po ukończeniu szkoły może kontynuować naukę na wyższej uczelni,
szkole policealnej lub zdobyć zawód na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych.

• Technikum im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie
Nauka trwa 5 lat. Po ukończeniu
szkoły uczeń uzyskuje wykształcenie średnie ogólne, a po zdaniu
egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji uczeń uzyskuje stopień technika informatyka,
technika logistyka. Można też kontynuować następnie naukę jak po
liceum. Jest też możliwość podej-

ścia do matury.
Technik Informatyk, profil:
e-sport, kwalifikacje: INF.02 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i sieci; INF.03 - Programowanie,
tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Technik logistyk; kwalifikacje:
SPL.01 – Obsługa magazynów,
SPL.02 – Organizacja transportu
• Szkoły Branżowej I stopnia im.
Mikołaja Kopernika w Czernikowie
Nauka trwa 3 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. 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.
• Szkoły Branżowej II Stopnia
im. M. Kopernika w Czernikowie
Nauka trwa 2 lata w systemie
zaocznym. Szkoła dotyczy uczniów,
którzy ukończyli Branżową Szkołę I Stopnia lub szkołę zawodową

w latach wcześniejszych i chcą
zdobyć tytuł technika w swoim
zawodzie. Zajęcia z przedmiotów
ogólnokształcących odbywają się
w sposób stacjonarny, a przedmioty
zawodowe będą realizowane w postaci KKZ, wspierane przez system
zdalnego nauczania przedmiotów
teoretycznych.
Planowane są kwalifikacyjne
kursy zawodowe - KKZ dla osób od
18 roku. – forma zaoczna. Nabór do
końca sierpnia 2020 r. w zawodach:

technik informatyk (pierwsza kwalifikacja INF.02) i technik logistyk
(pierwsza kwalifikacja SPL.01). Realizacja zajęć teoretycznych będzie
odbywać się w sposób klasyczny
oraz dodatkowo przez system zdalnego nauczania (e –learning).
Zapraszamy ze skorzystania
z naszej oferty edukacyjnej na rok
szkolny 2020/21 oraz do kształcenia
się w bogato wyposażonej placówce
w zawodach niezbędnych na rynku
pracy.
AS
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O

statni kwartał dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Makowiskach okazał się wyjątkowo barwny oraz nietuzinkowy, bowiem w tym czasie odbyło
się z ich udziałem wiele wycieczek
edukacyjno-turystycznych, refleksyjnych koncertów i niebanalnych
spotkań.
Na początku grudnia uczniowie
klas starszych udali się do Bydgoszczy, gdzie dokładnie zwiedzili
gmach budynku telewizji. Oprowadzeni zostali po wszystkich najważniejszych pomieszczeniach, a przewodnik uchylił przed nimi rąbka
medialnej tajemnicy. Mieli również
sposobność zobaczyć, jak pracuje się w Zakładzie Produkcyjnym
,,Sopel". Zwiedzili fabrykę oraz
uczestniczyli w warsztatach, na
których dekorowali własne bombki. Ogromne wrażenie wywarły na
nich wystawy ozdób choinkowych.
W sklepie zaś przeżywali prawdziwe męki Tantala, mając na wyciągnięcie ręki tyle pięknych świątecznych akcesoriów.
Grudniowe klimaty to oczywiście klimaty świąteczne. W związku z tym grupa uczniów z klas I–V
przygotowała przedstawienie pełne
subtelnego dowcipu z nutką ironii
w tle pt. „Ratujmy Święta”. Mali aktorzy wcielali się w bajkowe postaci
i za ich pośrednictwem nieśli ważne
przesłania, m.in. konieczność pamiętania o najbliższych, o ludziach
samotnych i chorych. Spektakl nawiązywał do wzmacniania więzi rodzinnych, a także do respektowania
ogólnych norm moralnych. Oprawa wokalna dostarczyła wzruszeń
oraz refleksji nad istotą magii bożonarodzeniowego czasu.

Echa Makowisk

W styczniu społeczność szkolna
i lokalna ponownie grała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
Tegoroczny finał tradycyjnie już
odbywał się u nas przez kilka dni.
Działaniami, które przyczyniły się
do uzyskania wysokiego wyniku
zbiórki były m.in. licytacja gadżetów WOŚP, loteria fantowa, zumba,
warsztaty taneczne dla uczniów,
kawiarenka oraz kwesta wolontariuszy. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji, ponieważ
dzięki ludziom o gorących sercach

zebraliśmy kwotę 11 689,48 zł i tym
samym ponownie pobiliśmy rekord
szkoły.
Wraz z początkiem nowego
roku kalendarzowego młodzież ze
szkół gminy Czernikowo towarzyszyła artyście Piwnicy pod Baranami Piotrowi „Kubie” Kubowiczowi
w koncercie kolęd w kościele w Makowiskach. Koncert był podsumowaniem warsztatów wokalnych,
które prowadził artysta dla uczniów
w grudniu. Jak podkreślali uczestnicy, były to spotkania wymagają-

ce, intensywne, które zapadły im
w pamięć m.in. dzięki osobowości
artysty. Co najważniejsze, młodzież
mogła czerpać z talentu i pasji mistrza, z jego wrażliwości, a materialną pamiątką tych spotkań były
płyty artysty z autografem.
W połowie lutego zespół Raz
Dwa Trzy porwał uczestników
koncertu w auli Szkoły Muzycznej
w Czernikowie, który zorganizowany został we współpracy Stowarzyszenia Razem Łatwiej ze SP
w Makowiskach oraz przy wspar-

ciu Urzędu Gminy Czernikowo.
Formacja zaprezentowała bogato
zaaranżowane piosenki pełne subtelnych melodii oraz poetyckiego kunsztu. Na szczególną uwagę
zasługiwał żywy kontakt między
artystami a publicznością, która
wypełniła salę do ostatniego miejsca. Magiczny wieczór, do którego
przyczynił się zespół Raz Dwa Trzy,
podbił serca widowni. Koncert był
kolejnym artystycznym wydarzeniem na kulturalnej mapie gminy
Czernikowo.
Zaraz po feriach zimowych
uczniowie z klasy IV po raz pierwszy wybrali się do Centrum Wspinaczkowo-Sportowego w Toruniu.
Pod opieką instruktorów i opiekunów próbowali swoich sił na
ściance wspinaczkowej. Niektórzy
wykazali się dużą odwagą i nie lada
umiejętnościami. Poznali zarówno
obsługę sprzętu wspinaczkowego,
jak i podstawowe techniki wspinaczki.
Marzec przywitaliśmy wspólnie
z Panem Kleksem na Jordankach
w Toruniu. Uczniowie z klasy I i IV
obejrzeli tam chwytający za serce
musical oparty na książce autorstwa
Jana Brzechwy „Akademia pana
Kleksa”. Atmosfera miejsca, miłe
dla ucha umiejętności wokalne,
niebanalna gra aktorów oraz porywająca muzyka na żywo przeniosły
nas do bajkowego świata, o którym
niestety niektóre dzieci zapomniały w dobie współczesnego świata
multimedialnego. Mądre i ponadczasowe przesłanie, które niósł ze
sobą spektakl muzyczny, powinien
dotrzeć nie tylko do najmłodszego
widza, ale być może przede wszystkim do dorosłych.
PB

Związek Jaszczurczy pielęgnuje pamięć o bohaterach

W

dniu 14 lutego 2020 r.
w 78. rocznicę powstania
Armii Krajowej w imieniu mieszkańców gminy Czernikowo delegacja stowarzyszenia Związek Jaszczurczy złożyła kwiaty pod
Pomnikiem Wdzięczności Żołnierzom Armii Krajowej w Toruniu.
W uroczystości wzięła udział
licznie zgromadzona młodzież toruńskich szkół. Po krótkim i wzruszającym występie artystycznym
wysłuchaliśmy wspomnień z czasów wojny weteranki Powstania
Warszawskiego Marii Kowalew-

skiej ps. „Myszka”. Coroczne obchody nie są wpisane na listę oficjalnych miejskich uroczystości,
a mimo to udział w nich wzięli Ci,
którzy chcieli pamiętać o bohaterstwie naszych przodków. Oddaliśmy im hołd w asyście sztandaru
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wznosząc trzykrotnie
okrzyk „Cześć i chwała bohaterom!”. Dziękujemy organizatorom
oraz wszystkim organizacjom patriotycznym i niepodległościowym
za to piękne i spontaniczne spotkanie, w którym Związek Jaszczurczy

deklaruje swój coroczny udział.
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, przypadającego na
dzień 1 marca, zorganizowaliśmy
konkurs historyczny, recytatorski
oraz plastyczny. Realizację naszego
projektu rozpoczęliśmy w połowie
stycznia. 28 lutego młodzież szkolna pisała test historyczny z wiedzy
o Żołnierzach Wyklętych. 29 lutego
w szkole podstawowej w Czernikowie odbył się konkurs recytatorski.
Do tego dnia zbieraliśmy prace na
konkurs plastyczny. W tym roku

do konkursu wiedzy o Żołnierzach
Wyklętych zgłosiło się 298 uczniów
ze szkół gminy Czernikowo.
Ideą konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy
o pokoleniu wychowanym w duchu
wartości najwyższych, które walczyło o Polskę Wolną i Niepodległą. Ich ofiara stała się fundamentem, na którym ponownie powstaje
gmach Polski silnej i dobrze zorganizowanej. Hasło „BÓG, HONOR,
OJCZYZNA” nabiera nowej mocy
i tak, jak w dwudziestoleciu międzywojennym, kształtuje umysły

i serca młodego pokolenia Polaków.
Zadbajmy, aby każdy z nas dołożył
również swoją cegiełkę. NIECH
ŻYJE POLSKA!!!
Informujemy, że planowany
wcześniej na 13.03.2020 r. finał V
edycji Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych został przełożony
z powodu epidemii koronawirusa
i odbędzie się w najbliższym możliwym terminie, o którym powiadomimy wszystkich uczestników,
zaproszonych gości oraz współpracujące z nami instytucje.
TL
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W Mazowszu uczymy się, bawimy,
pomagamy i dbamy o środowisko

K

lasy 0-III Szkoły Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego
w Mazowszu włączyły się do
Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. Przy
współudziale szkolnego koła ekologiczno–przyrodniczego „EKO”
odbył się przemarsz antysmogowy
ulicami Mazowsza. Na licznych
transparentach pojawiły się między
innymi hasła „Paląc śmieci – trujesz dzieci” czy „Walcz ze smogiem
jak z nałogiem”. W ramach akcji
odbył się również EKO-apel oraz
podsumowano zimowy konkurs na
wykonanie karmnika dla ptaków.
Przyłączyliśmy się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Razem na Święta”. Zbieraliśmy
m.in. karmę dla zwierząt ze schroniska w Toruniu (R. Szwajkowski)
i przytulanki dla dzieci w szpitalu
i hospicjum.

P

W grudniu odbył się apel z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Przedstawienie w wykonaniu
klas III-VIII oraz wspólnie zaśpiewana piosenka „Dziecka prawa to
ważna sprawa” podkreśliły znaczenie dialogu i zgodnego współżycia
oraz respektowania praw innych ludzi. Na tę okoliczność przygotowano gazetki informacyjne, a uczniowie klas I-III kolorowali ilustracje
uwzględniające prawa dzieci.
Akcja „Wszystkie dzieci zbierają
elektrośmieci” podsumowana. Zebraliśmy 1325 kg zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
co przełożyło się na bon w wysokości 265,00 zł do wykorzystania
na nagrody rzeczowe dla szkoły.
Dzięki zbiórce mamy zapas papieru na bieżące potrzeby nauczycieli
i uczniów. Serdecznie dziękujemy

wszystkim, którzy wzięli w niej
udział.
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole przekazało nam środki pozyskane w wyniku odpisu 1%
od podatku za rok 2018 w wysokości 195,48 zł. Serdecznie dziękujemy
za wsparcie. Prosimy także o pamięć przy rozliczeniach podatku za
rok 2019. Postanowiliśmy przeznaczyć wspomnianą kwotę na zakup
sprzętu sportowego do wykorzystania podczas lekcji WF.
Samorząd Uczniowski zorganizował akcję „Uczeń z pasją”, która
ma na celu prezentację uczniów
o ciekawych zainteresowaniach.
Pierwszym z nich jest siódmoklasista. Tak mówi o sobie: „Mam na
imię Daniel, moje zainteresowania skupiają się wokół herpetologii, czyli nauki o gadach i płazach.

W mojej domowej hodowli mam
dziewięć jaszczurek, trzy żółwie,
raka, rybki, jeża i wiele innych (wymienienie wszystkich zajęłoby za
dużo czasu). Lubię dzielić się swoją pasją, opowiadać i uczyć innych
o gadach. Moim zdaniem są to jedne z najpiękniejszych stworzeń na
świecie”. Podczas pokazu wszyscy
z uwagą słuchali Daniela, mogąc
dotknąć zwierząt.
Bez względu na pogodę
o bezpieczeństwie należy pamiętać
w każdym miejscu i o każdej porze.
Przypominali o tym także funkcjonariusze Policji, którzy odwiedzili
szkołę w przeddzień ferii. Inne, niecodzienne spotkanie poprowadziła
Maria Śmiechowska. Zapoznała
przybyłych z technikami relaksacji
i elementy jogi śmiechu. Po ćwiczeniach odstresowujących, poprawiających humor, naładowani

endorfinami uczestnicy przenieśli
się w świat dźwięków. Gong i misy
prosto z Nepalu brzmiały cudownie. Wcześniej uczennice klas VI-VIII wzięły udział w warsztatach
kosmetycznych: samodzielnie wykonały kule musujące, tonik oraz
mydełka glicerynowe.
14 lutego odbyła się wycieczka
do Szkółki Leśnej Bielawy w Toruniu. Uczniowie dowiedzieli się
wielu ciekawych informacji o pracy
leśnika, o lesie, o zwyczajach jego
mieszkańców. Leśnik Kamila Czajka przygotowała warsztaty, podczas
których każdy wykonał swój „Las
w szkle”. Po części edukacyjnej odbyło się ognisko oraz kilka konkursów sprawnościowych. W drodze
powrotnej można było usłyszeć:
„Mógłbym być leśnikiem. To ciekawy zawód”. Wielkie podziękowania
należą się Nadleśnictwu Dobrzejewice.
18 lutego w klasach VII-VIII
odbyło się w ramach doradztwa zawodowego spotkanie z inżynierem
budowy. Uczniowie poznali specyfikę pracy kierownika budowy.
Dowiedzieli się między innymi jak
powstają duże farmy wiatrowe czy
drogi. Dnia 5 marca odbyła się ciekawa lekcja z paniami z Gabinetu
Weterynaryjnego Izabela Morawska–Krasińska. Panie opowiedziały
na czym polega ich codzienna praca. Uczniowie zbadali kota, który
na szczęście okazał się być zdrowy.
Mimo, iż Australię dzielą od nas
tysiące kilometrów, nasza szkoła
przyłączyła się do akcji pomocy
misiom koala poszkodowanym
w wyniku pożarów, które niedawno
nawiedziły ten kontynent. Dzięki
otwartości serc naszych uczniów,
ich ogromnej empatii, dokonaliśmy symbolicznej adopcji dwóch
misiów koala. Więcej informacji
o szpitalu można znaleźć na stroniewww.koalahospital.org.au.
MC

Wydarzenia ze Szkoły Podstawowej w Steklinie

rzedszkolaki z oddziału
przedszkolnego SP „Steklin”
biorą udział w projekcie
edukacyjnym „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. W związku
z realizacją tego projektu, dzieci
wzięły udział w wielu ciekawych
wydarzeniach. W listopadzie obchodziliśmy Święto Pluszowego
Misia. Dla klas 0-3 został zorganizowany konkurs plastyczny „Mój
przyjaciel miś”. Dzieci z oddziału
przedszkolnego odwiedziły „Gminną Bibliotekę Publiczną”, biorąc
udział w zajęciach edukacyjnych
„Malutki pajączek po rynnie sobie
szedł”. Naszym gościem był Jerzy
Kowalski, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem,

który wprowadził dzieci w świat
bajek. W szkole odbył się teatrzyk
„Po Polsce podróże małe i duże”
w wykonaniu aktorów ze studia artystycznego „AKADA”.

Okres przedświąteczny był okazją do wielu spotkań z rodzicami.
Odbyły się warsztaty bożnarodzeniowe, gdzie rodzice wraz z dziećmi wykonali ozoby świąteczne.

Podczas przedświątecznych spotkań był czas na wspólne kolędowanie oraz życzenia.
24.01.2020 r. społeczność szkolna wzięła udział w zabawie cho-

inkowej, podczas której odbył się
„Pokaz talentów”. Uczniowie mieli
okazję zaprezentować swoje umiejętności. Później odbyły się tańce,
rodzice z Rady Rodziców zorganizowali kawiarenkę z domowymi
wypiekami. Spotkanie zakończyło
się wizytą Świętego Mikołaja.
W lutym dzieci z oddziału
przedszkolnego i klasy I wybrały się
do Baju Pomorskiego na spektakl
pt. „Literkowo”.Wycieczka do Torunia była okazją do zwiedzenia miasta oraz posłuchania legend toruńskich. Wrażenia były niesamowite,
ponieważ dla najmłodszych była to
pierwsza wycieczka autokarowa.
GK
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Co słychać w Zespole Szkół
i w SP im K. K. Baczyńskiego?

W

itamy w trudnym dla
nas wszystkich czasie.
Przed nami sprawdzian
naszych umiejętności komunikacji
z uczniami, rodzicami i nauczycielami w czasach zagrożenia. Teraz
jest już rozporządzenie o edukacji
zdalnej oraz o ocenianiu. Nie wiemy jak długo pozostaniemy w stanie komunikacji zdalnej. Wiemy,
że nie wszyscy mają dostęp do internetu - spróbujemy do nich dotrzeć inaczej. Zawsze warto czytać
„do przodu”, bo i tak zaczniemy od
powtórek. Proszę zgłaszać nauczycielom konkretne sygnały w sprawie uwag co do ilości zadawanego materiału, w razie czego przez
Radę Rodziców, na spczernikowo@
wp.pl, albo na numery czynnych
sekretariatów szkoły: 883689761
(LBT), 883690234 (SP). Postaramy
się o umiar, ale mamy też narzucone obowiązki.
Staramy się docierać do uczniów
różnymi środkami - przez stronę
szkoły i dziennik elektroniczny,
uczniowskie komunikatory, pocztę mailową a nawet telefonicznie.
Uruchomimy dla klas starszych
aplikację moodle. Jest wiele informacji zwrotnej. Dziękujemy wielu rodzicom za pomoc i prosimy
o zrozumienie.
Dla chętnych otworzyliśmy
konkursy „Moja walka z koronawirusem”, „Moje tradycje świąteczne”.
Odbyliśmy Rady Pedagogiczne,
także szkoleniowe - o kształtowaniu
kompetencji kluczowych, z neurodydaktyki i edukacji zdalnej, nauki opartej na potencjale ucznia.
Za nami święto patrona Mikołaja
Kopernika, przed nami święto K.
K. Baczyńskiego. Uczcimy zdalnie
patrona-poetę, Zaproponowaliśmy

dzieciom plakaty lub prace plastyczne, a samorządom klasowym
klas starszych - Trzy minuty dla
klasy w formie elektronicznej. Podsumujemy też internetowy konkurs
literacki i poetycki im. K. K. Baczyńskiego. Inne konkursy na razie
są przełożone.
Pozyskaliśmy klasopracownie
informatyczne i dokonaliśmy modernizacji sal lekcyjnych dla szkół
ponadpodstawowych. Odbyła się
studniówka LO. Przed nami pierwsze egzaminy zawodowe i - jeśli nic
się nie zmieni - ostatnia matura.
Pozyskaliśmy pieniądze na warsztaty ze specjalistami od uzależnień.
Przekazuję rodzicom i uczniom
stronę, która uczy i przestrzega
przed zagrożeniami w świecie cyfrowym: cyfrowobezpieczni.pl.
W dniu 17 stycznia uczniowie
klas 3a i 3b odwiedzili pensjonariuszy DPS „Dom Kombatanta”
w Dobrzejewicach, gdzie przedstawili jasełka. Sztab WOŚP przy SP
Czernikowo dziękuje za ogromne
wsparcie podczas organizacji 28.
Finału wszystkim sponsorom, darczyńcom i każdemu, kto poświęcił
swój czas, życzliwe słowo. Kwota
67 160 zł to nasz wspólny sukces
dla wsparcia dziecięcej medycyny
zabiegowej. Zawiesiliśmy działalność drużyn harcerskich, chóru
i zespół muzyczny, SKS, teatr, wycieczki i wszelkie formy aktywności
poza lekcjami i konkursami, które
dadzą się przeprowadzić i rozstrzygnąć w formie internetowej. Po powrocie wszystkie klasy starsze SP
pojadą w ramach EU-geniusza na
wycieczki do Młyna Wiedzy. Planujemy także wycieczki nagrodowe
w ramach akcji „Czyż nie warto zostać św. Mikołajem w gminie Czer-

nikowo”. Uczniowie klas 3-5 brali
udział w akcji edukacyjnej „Bezpieczeństwo ze Świętym Mikołajem”
w Bydgoszczy. Podczas imprezy
dzieci oglądały pokazy z udziałem
policjantów i Świętego Mikołaja,
a także występy taneczne oraz teatralne.
Uczniowie ZS odwiedzili wyspę
tropikalną. Przepiękna palmiarnia,
baseny do pływania, baseny na zewnątrz, zjeżdżalnie - nie było kiedy się nudzić. Do marca dla klas
młodszych odbywały się zajęcia
w cyklu współpracy z filharmonią
toruńską. Odbył się dwudniowy
harcerski zlot wigilijny, który jest
już tradycją harcerzy z 8. DH im.
Ziemi Dobrzyńskiej, 23. DH im.
Szarych Szeregów, Kikoła, Osówki
i Zajeziorza. Po pląsach, wspólnym
śpiewaniu piosenek harcerskich
i kolęd przyszedł czas na życzenia
oraz kolację wigilijną, grę świąteczną i spacer. Gościła też u nas kolejny raz objazdowa Astrobaza z Dobrzynia nad Wisłą, żongler piłkami
oraz Mobilny Dentobus. Uczniowie
byli na łyżwach, w teatrze, w kinie.
Odbyła się uroczystość pasowania
pierwszaków na czytelnika. Część
artystyczną przygotował Klub
Przyjaciół Biblioteki.
Sukcesy w sporcie: I miejsce
w gminie i II miejsce w powiecie
w mini-koszykówce dziewcząt rocznik 2007 i młodsi, I m. w gminie i II
m. w powiecie w piłce koszykowej
dziewcząt rocznik 2005-2006, II m.
w powiecie w koszykówce chłopców szkół średnich , I m. w gminie
i VI w powiecie w pice siatkowej
dziewcząt rocznik 2005-2006, I m.
w gminie i VI w powiecie w mini
piłce siatkowej dziewcząt 2007
i młodsi, I m. w gminie i I miejsce

w powiecie w mini piłce siatkowej chłopców 2007 i młodsi, I m.
w gminie i III miejsce w powiecie
w mini koszykówce chłopców rocznik 2007 i młodsi, I m. w powiecie
i III miejsce w ćwierćfinale wojewódzkim w mini piłce siatkowej
chłopców, III miejsce w powiecie
w mini koszykówce chłopców.
W konkursach piosenki – nadal
sukcesy solistek:
1. XII. Edycja "Teksty Jacka Cygana i nie tylko" w Wąbrzeźnie: wyróżnienie Julia Nowicka.;
2. XI. Międzyszkolny Konkurs
Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych w Toruniu: 3 miejsce Amelia
Lewandowska, 2 miejsce Karolina
Maćkiewicz.;
3. XXII. Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych
w Kowalewie Pomorskim: 2 miejsce Amelia Rumińska, wyróżnienie
Karolina Maćkiewicz.;
4. 41. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie: przesłuchania ogólnopolskie
- udział Amelia Rumińska.;
5. Konkurs Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej Mini Gdynia OPEN
2020: wyróżnienie "Mini Rybka"
Amelia Lewandowska, udział: Maja
Rybska, Julia Nowicka, Amelia Rumińska, Karolina Maćkiewicz.;
6. XIX. Festiwal Piosenki "Śpiewajmy Razem" w Chełmży - I miejsce reprezentacja zespołu wokalnego PRESTO w składzie: Amelia
Auguścińska, Karolina Maćkiewicz,
Julia Nowicka i Amelia Rumińska,
III miejsce Amelia Lewandowska,
wyróżnienie Amelia Rumińska.
Oliwia Wojke z klasy 3c została wyróżniona w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym "Postać

Świętego Mikołaja w Kosmosie".
Z przyjemnością podajemy wyniki uczniów w etapie wojewódzkim
kuratoryjnych konkursów przedmiotowych: z chemii – laureat Głowacki M., finalistka Lamparska R.,
z języka polskiego – laureatka Sadowska L.; z języka niemieckiego
– laureat Stępiński L. Na Konkursie
o Ziemi Dobrzyńskiej drużyna (O.
Kujawski, M. Bułakowski, M. Czarnecki) w eliminacjach zakwalifikowała się do ścisłego finału. Jeszcze
w marcu odbyły się szkolne eliminacje konkursu pożarniczego, do
etapu gminnego zakwalifikowały
się Zuzanna Mirowska oraz Wiktoria Kowalczyk. W Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbył się XX.
Wojewódzki Konkurs Recytatorski
Poezji i Prozy Poświęconej F. Chopinowi i Muzyce. Jury przyznało
I nagrodę Jakubowi Kocińskiemu
oraz wyróżniło Łukasza Przewięźlikowskiego. W konkursie „Mój
Innowacyjny Wynalazek” Lena
Wieczyńska otrzymała III miejsce
za „Ekologiczną kabinę prysznicową”, wyróżnienia zdobyły Natalia
Falgowska (za „Bujaczkometr”),
Natalia Szychowska (za „Zasiewacz cebulek ogrodowych”), Alicja
Tomczyk (za „Robomietka”) oraz
Natalia Sztramkowska (za „Robota
noszącego książki do szkoły”).
Szkoła Podstawowa w Czernikowie otrzymała nagrodę specjalną
ufundowaną przez UKW w Bydgoszczy w postaci warsztatów druku 3D. Dzięki Stowarzyszeniu
Czyż-nie otrzymaliśmy na ten rok
szkolny pieniądze na powiatowe
warsztaty teatralne i ekologiczno-przyrodnicze oraz kontynuację
projektu „Klejnoty Powiatu Toruńskiego”. Odbyły się eliminacje
szkolne do regionalnego konkursu
„Dobrze, ziemio...”. Nagrodzeni:
Maja Rybska, Alicja Nowicka, Julia
Szostak, Franciszek Lewandowski.
Wyróżnienia z możliwością udziału
w konkursie głównym: M. Mirończuk, N. Prażniewska. Wyróżnienia: M. Kubicka, N. Dobrzyńska, A.
Murszewska, K.Sivickis.
SP im. K. K. Baczyńskiego
w Czernikowie w styczniu znalazła
się w gronie 50 szkół z całej Polski, które przystąpiły do projektu
„Ferie z Ekonomią”, realizowanego
przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z SGH. Głównym
celem projektu jest kształtowanie
wiedzy, postaw przedsiębiorczych
i rozwój umiejętności w zakresie
bankowości, sposobów planowania
i zarządzania finansami osobistymi
oraz budżetem domowym, a także
analizy rynku pracy. Uczniowie poprzez pracę w grupach, gry i zabawy poznawali wiedzę teoretyczną
z ekonomii. Odwiedzili również
bank komercyjny Pekao w Lipnie,
oddział NBP w Bydgoszczy oraz
lokalną firmę USM. W II etapie
uczniowie będą przygotowywali
model biznesowy.
DC, AS
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Zimowo-wiosennie w szkole w Osówce

G

rudzień to czas oczekiwania
na Święta Bożego Narodzenia. W szkole pojawiają się
rozmowy na temat świątecznych
tradycji oraz przygotowania do tego
szczególnego czasu, dzieci wykonują ozdoby i stroją choinki. 20 grudnia 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Osówce
wraz wychowawcami zgromadzili
się w klasach wokół udekorowanych i nakrytych przysmakami stołach, dzieląc się opłatkiem i składając życzenia. Następnie udali się
na jasełka pt. „Na trzech aniołów”
w wykonaniu szkolnych aktorów
wspomaganych przez chór.
W tym roku odbył się 28. finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne hasło to „Wiatr
w żagle dla Dziecięcej Medycyny

P

rzedszkole Publiczne wkrótce zamieni się w przedszkole
„W stumilowym lesie”, ponieważ właśnie taka nazwa została
wybrana w konkursie ogłoszonym
w listopadzie. Laureatami tego konkursu zostali Zofia Hajne (nazwa)
oraz Igor Kańczewski (logo).
Za nami szereg imprez i uroczystości przedszkolnych. Dzień
pluszowego misia, Andrzejki,
Barbórka, Dzień Dentysty, Dzień
Listonosza, Dzień Kota, Dzień Dinozaura... Każdego dnia widzimy
postępy naszych podopiecznych,
ich uśmiech i chęć przebywania
z rówieśnikami w murach przedszkola są dla nas budujące. Aby
przekazywać Państwa dzieciom
wiedzę na najwyższym poziomie,
nasz zespół wciąż się dokształca,
poszerzając warsztat o nowe metody pracy oraz inwestując w nowe
narzędzia. Dołączyliśmy do Ogólnopolskiego Programu „Uczymy
dzieci programować”, co pozwala
na rozwijanie logicznego myślenia
dzieci i obycia w coraz bardziej
technologicznym świecie.
Ze wzruszeniem wspominamy zimowe przedstawienia dzieci
w każdej z grup, zarówno te z okazji
Świąt Bożego Narodzenia, jak i te,
które były wyrazem wdzięczności
babciom i dziadkom za ich wkład

Zabiegowej” - my również poczuliśmy ten wiatr i popłynęliśmy w dobrym kierunku wspomagając szlachetną akcję. 9-10 stycznia odbyła
się kwesta oraz sprzedaż gadżetów
w szkole. 12 stycznia wolontariusze
kwestowali przy kaplicy w Osówce,
a w sali gimnastycznej odbył się
turniej tenisa stołowego oraz sprzedaż bigosu i gadżetów.
W dniach 20-22 stycznia uczniowie kl. IV, V i VII wzięli udział
w warsztatach zorganizowanych
w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez
edukację przyrodniczo-ekologiczną w Ośrodku Edukacji Terenowej
w Rezerwacie Przyrody Las Piwnicki” w Szkole Leśnej na Barbarce.
23 stycznia w Świetlicy Wiejskiej
w Osówce uczciliśmy Dzień Babci

i Dziadka. Dzieci zaprezentowały
się w części artystycznej, recytując
wiersze i śpiewając piosenki, złożyły życzenia, wręczyły przygotowane
własnoręcznie upominki, poczęstowały słodkościami oraz porwały babcie i dziadków do tańca. 24
stycznia społeczność naszej szkoły
bawiła się na Choince Szkolnej. Jak
co roku do tańca przygrywał zespół
„Piotr i Paweł”, a zwieńczeniem
zabawy było przybycie Świętego
Mikołaja z workiem pełnym prezentów.
W dniach 27-29 stycznia odbyło się zimowisko. Pierwszego dnia
uczestnicy poprawiali swoją kondycję fizyczną podczas zajęć sportowo-rekreacyjnych i zabaw na terenie szkoły. Następnego dnia udali
się do Uzdrowiska Wieniec-Zdrój,

gdzie aktywnie spędzili czas w strefie basenów, mając do dyspozycji
jacuzzi, gejzery, grzybek wodny, ławeczki do hydromasażu i basen rekreacyjny. Trzeci dzień zimowiska
obejmował usprawnianie techniki
jazdy na łyżwach na Lodowisku
Mentor Sport Toruń, ekscytujące
rozgrywki laserowego paintball’a,
posiłek w pizzerii oraz seans filmowy w Cinema City Toruń.
13 lutego odbył się uroczysty
apel, podczas którego wójt Tomasz
Krasicki wraz z dyrektorem Ryszardem Ałtynem wręczyli stypendia
i okolicznościowe nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce w I półroczu roku szkolnego 2019/2020.
Nagrodzeni zostali Kacper Mirowski, Filip Gołębiewski, Szymon
Kwiatkowski, Lena Biernat, Bartosz

Purcelewski, Bartosz Kutnik, Monika Piątkowska, Klaudia Laskowska,
Lena Jarzec, Weronika Dobrzyńska, Julia Laskowska i Tytus Jarzec.
17 lutego szkołę odwiedził astronom z mobilnym planetarium,
posiadającym certyfikat jakości
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. W specjalnej kopule
dzieci udały się w podróż w najdalsze zakątki kosmosu. Po zakończeniu seansu każdy zainteresowany
uczeń otrzymał odpowiedzi na
nurtujące pytania związane z astronomią. 19 lutego obchodziliśmy
Dzień Nauki Polskiej. Uczniowie
kl. VII w inscenizacji wspomaganej
prezentacją multimedialną przedstawili wybitne zasługi Mikołaja
Kopernika w zakresie astronomii.
Nasza utalentowana wokalnie
uczennica Lena Biernat zebrała
kolejne laury. Oto lista ostatnich
sukcesów: Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane Dzieciaki” w Wąbrzeźnie
– I miejsce, XVII Konkurs Muzyczny „Czerniewickie spotkania
z piosenką” - II miejsce, XXII Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek
Świątecznych w Kowalewie Pomorskim - I miejsce, XI Międzyszkolny
Konkurs Kolęd i Piosenki Bożonarodzeniowej w Toruniu – I miejsce, V Miejski Konkurs Wokalny
,,Zimowa Piosenka" w Toruniu –
II nagroda, XIX Festiwal Piosenki
,,Śpiewajmy Razem" w Chełmży Nagroda Burmistrza Chełmży.
ŻW

w życie przedszkolaków. Atmosfera sprzyjała organizacji akcji charytatywnych w naszej placówce:
„Góra grosza”, kiermasz świąteczny
(z którego dochód został przekazany na odbudowę domu gospodarzy
„Babaludy”). W grupach odbyły się
warsztaty świąteczne z rodzicami,
pieczenie pierników, kolędowanie
z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną,
a najstarsze przedszkolaki kolędowały również w czernikowskim
kościele.
Nie zabrakło wyjazdów, ale
i wizyt ciekawych osób w przedszkolu. Oglądaliśmy pokaz Janusza

Chomontka - rekordzisty Księgi
Rekordów Guinnessa w podbijaniu różnych rodzajów piłek, a Pan
Bartnik zdradził nam tajemnice z życia pszczół. Rodzice także
zaangażowali się w pracę przedszkola i prezentowali nam swoje
talenty - gimnastyczne, plastyczne,
czytali dzieciom książki w ramach
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Owocem współpracy z rodzicami
były także wycieczki i wyjścia - do
planetarium, do kina, do sali zabaw
„Bajkolandia”, do pizzerii. Zaangażowali się Państwo w organizację
upominków, balu karnawałowe-

go, który uświetnili Państwo swoją obecnością, dając tym samym
dzieciom przykład świetnej zabawy
w kolorowym gronie.
Tłusty Czwartek, Dzień Kota,
Walentynki, Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka, spektakl pt. „Przygody Wróżki
Marcelinki”, comiesięczne zajęcia
z dogoterapii, koncerty orkiestry takie aktywności wypełniają mury
naszego przedszkola po brzegi,
a wyjścia do Gminnej Biblioteki
Publicznej i Klubu Seniora to okazje do wspólnego spędzania czasu,
zacieśniania więzi między przed-

szkolakami i środowiskiem lokalnym. O tym, jak współpracować ze
sobą, rodzice mieli okazję dowiedzieć się podczas prelekcji psycholog A. Pankowskiej, która wystąpiła
z wykładem „Jak mówić, aby dzieci chętnie słuchały”. Od niedawna
w naszym przedszkolu odbywają
się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, które już na stałe zagoszczą
w naszej ofercie.
Przed nami kolejne miesiące
wypełnione kolorami, dźwiękami,
spacerami i przyrodą budzącą się
do życia, ponieważ zbliża się wiosna!
KR

Bawiąc – uczyć, ucząc - bawić
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Muzyczne koncerty, warsztaty, konkursy…
W
dniach 13-14 stycznia
odbyły się w Szkole Muzycznej dwa koncerty
z serii koncertów dla uczestników
przesłuchań Centrum Edukacji
Artystycznej. Zostały one poprowadzone przez Agatę Uzarską –
nauczyciela klasy fortepianu oraz
Annę Konopkę – nauczyciela teorii.
Na scenie, oprócz uczniów przygotowujących się do przesłuchań,
swoje umiejętności zaprezentowali również inni instrumentaliści.
Była to forma przygotowania się do
trwających przesłuchań semestralnych. Wszystkie występy zostały
nagrodzone gromkimi brawami.
17 lutego odbyły się warsztaty
perkusyjne. Zostały one zorganizowane przy współpracy z Publiczną
Szkołą Muzyczną I stopnia w Lipnie. Warsztaty poprowadził prof.
Grzegorz Jurczyk – wykładowca
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Tematem warsztatów były
zagadnienia
techniczno–wykonawcze we współczesnej muzyce
perkusyjnej. Czynny udział w wydarzeniu brali uczniowie z Zespołu
Szkół Muzycznych we Włocław-

W

ku, Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie, Publicznej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Go-

lubiu – Dobrzyniu, Szkoły Muzycznej I stopnia w Czernikowie
Pierwszy występ na scenie przed

większą publicznością to emocjonujące wydarzenie. Nasi uczniowie
z klasy pierwszej bardzo dobrze
poradzili sobie ze stresem i tremą,
występując podczas pierwszego dla
nich koncertu w dniach 2-3 marca.
Na scenie swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie klas: trąbki,
waltorni, fortepianu, wiolonczeli,
puzonu, akordeonu, perkusji oraz
gitary. Wszystkie występy zostały
nagrodzone gromkimi brawami.
Przed nami VI Edycja Konkursu Miniatur Szkół Muzycznych
I stopnia. W wydarzeniu biorą
udział uczniowie klas instrumentów dętych ze Szkół Muzycznych
I st. w Czernikowie, Golubiu Dobrzyniu, Kowalewie Pomorskim,
Lipnie, Chełmży, Lubiczu, Osieku
i Górsku. Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie uzdolnionej
młodzieży, propagowanie nauki
gry na instrumentach dętych oraz
integracja środowiska pedagogów
i uczniów klas instrumentów dętych naszego regionu. Patronat nad
konkursem sprawuje Wójt Gminy
Czernikowo Tomasz Krasicki.
W dniach od 5-11 grudnia 2019

r. w Zakopanem odbywały się XXI
Ogólnopolskie Warsztaty Fletowe, w których udział wzięła Anna
Poślednik – nauczyciel klasy fletu
w naszej szkole. Wykładowcą była
dr hab. Elżbieta Woleńska, profesor w Zhaoqing University w Chinach, gdzie prowadzi klasę fletu.
Warsztaty przeznaczone były dla
uczniów Szkół Muzycznych I i II
stopnia, Liceów Muzycznych oraz
ich pedagogów. Tematyka warsztatów obejmowała zajęcia indywidualne z określeniem prawidłowości
warsztatu uczestnika, interpretację
wybranych utworów, chór fletowy (dla wszystkich uczestników,
również biernych oraz nauczycieli), gimnastykę oddechową, ćwiczenia oddechowe, warsztaty na
temat „Bądź świadomym twórcą
dźwięku” (prowadzone przez Jolantę Trzos – Frankowską, Liliannę
Horodecką oraz Ewę Dębską) oraz
„Elementy kinezjologii dla flecistów” (ćwiczenia i zabawy dla dużych i małych, prowadzone przez
Annę Kolarz).
SM

Dzień Kobiet
w Steklinku

dniu 8 marca w świetlicy wiejskiej w Steklinku
odbył się Dzień Kobiet,
zorganizowany przez Ochotniczą
Straż Pożarną i Koło Gospodyń
Wiejskich.
Spędziliśmy czas w miłej atmosferze przy wspólnym poczęstunku
i śpiewaniu piosenek biesiadnych
z zespołem ,,Kasia i Marcin". Serdecznie dziękujemy KGW w Steklinku za przygotowanie obiadu

i ciast, a strażakom OSP za upominek oraz profesjonalną obsługę
kelnerską.
Dziękujemy również wójtowi
Tomaszowi Krasickiemu i przewodniczącemu Rady Gminy Czernikowo Rafałowi Rutkowskiemu
za słodki prezent w postaci tortu,
firmie For You - za tradycyjnego
kwiatka, a Ryszardowi Kacprowiczowi - za humorystyczny występ.
SS

Niepokonany Setbol Czernikowo znów na szczycie

S

iatkarze Setbola Czernikowo
obronili tytuł najlepszej drużyny w Lipnowskiej Amatorskiej
Lidze Piłki Siatkowej. Odkąd w 2015
roku dołączyli do jej struktur, nie
schodzą z podium, a teraz w całych

rozgrywkach zwyciężyli już po raz
trzeci (poprzednio w 2016 i 2018
r.). W sezonie 2019/2020, który
trwał od października do lutego,
zanotowali komplet 16 wygranych
z pozostałymi ośmioma zespołami.

Amatorska siatkówka w regionie
lipnowsko-włocławskim wciąż należy do Czernikowa!
Trzeba podkreślić, że pokonać czernikowskich siatkarzy jest
rzeczą szalenie trudną. Licząc poprzedni sezon, Setbol wygrał w lipnowskiej lidze ostatnie 18 meczów,
będąc niepokonanym od grudnia
2018 roku. Drużyna przezwyciężała
trudne momenty, takie jak kontuzje
i braki kadrowe. Wytrzymywała też
ciśnienie w tie-breakach, których
w zakończonym sezonie grała aż
pięć. W tej edycji LALPS ton rywalizacji długo nadawały trzy zespoły,
ale pod koniec to nasza ekipa potrafiła pokonać swoich najgroźniejszych rywali bez straty nawet seta,
co dobitnie podkreśla jej klasę.
Tak jak Setbol trzeci raz wygrał
ligę, tak po raz trzeci (a drugi raz
z rzędu) najlepszym zawodnikiem

rozgrywek (czyli MVP) uznano Tomasza Janiszewskiego. Indywidualne wyróżnienie otrzymał też Radosław Świątecki. Warto dodać, że
niemal cały skład mistrzów oparty
jest na zawodnikach z Czernikowa.
W drużynie Setbola Czernikowo w sezonie 2019/2020 występowali: Artur Drzażdżewski, Bartłomiej Duszyński, Mariusz Gerc,
Jakub Godurowski, Grzegorz Grzywiński, Cyprian Gutowski, Tomasz
Janiszewski (kapitan), Jarosław
Makowski, Krystian Nazarek, Radosław Szylo, Radosław Świątecki,
Michał Wiśniewski. Kierownik:
Dariusz Janiszewski.
Dziękujemy Urzędowi Gminy
Czernikowo, lokalnym sponsorom i naszym wiernym kibicom za
wsparcie w trakcie sezonu.
DJ
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T

o, co się dzieje z sosną, spędza leśnikom sen z powiek.
Las zamiera. Drzewa są atakowane przez szkodliwe owady.
A wszystko przez suszę i zmieniający się klimat.
Wszystko zaczęło się w 2015
roku, kiedy to odnotowano rekordy
ciepła. Średnie temperatury lądów
i oceanów osiągnęły w skali globu
najwyższe wartości w historii prowadzonych pomiarów. Dziś sezon
wzrostu i rozwoju roślin rozpoczyna się w Europie średnio 6,3 dnia
wcześniej, a liście przebarwiają się
i opadają 4,5 dnia później niż 50
lat temu. Ostatnie lata należy zaliczyć do ekstremalnie ciepłych dla
Polski. Średnia roczna temperatura
w 2018 roku była o ok. 1.5°C wyższą niż średnia z okresu 1981–2010.
Lata 2015-2018 to najcieplejsze lata
od 1880 r.
No i ta woda. Obecnie mamy
do czynienia z najdłuższym okresem suszy trwającej co najmniej
od 2009 roku. Coraz częściej widujemy ekstremalne zjawiska pogodowe, jak huraganowe wiatry.
Dowodem może być największa
w historii Lasów Państwowych klęska z 2017 roku.
Zamierające lasy to prawdopodobnie efekt domina, dlatego obserwujemy i mówimy
o wieloczynnikowym zamieraniu
drzew. Dotychczas dotyczyło ono
w mniejszej skali jesionów, dębów
czy świerków. Teraz dotyczy także
sosny. Gatunku drzewa, który panuje na ponad 60% powierzchni
naszych lasów. W tym wieloczynnikowym procesie chorobowym,
jedne czynniki są inicjujące np.
susza, inne współuczestniczące,
osłabiające (np. szkodliwe owady
na igłach), a inne dobijające (żer
kornika ostrozębnego oraz masowy
pojaw jemioły na sosnach).
Najpierw zaczęły usychać pojedyncze drzewa, potem kilka,
kilkanaście sztuk w gniazdach, aż
w końcu zaczęły zamierać niektóre
drzewostany. Sprawcą kornik ostrozębny. Jak dotąd miał znaczenie niszowe. Dziś rozmnaża się i pożera
sosny w tempie błyskawicznym.
Pierwszy masowy pojaw kornika
ostrozębnego odnotowano w 2015
roku na terenie trzech Nadleśnictw
przy granicy z Ukrainą.
Istnieje domniemanie, że uszkodzenia w drzewostanach, powstają
w wyniku tzw. „kompleksu posuchy”, czyli długotrwałej suszy
połączonej z falą upałów i przewlekłym brakiem wilgotności zarówno w glebie, jak i powietrzu,
obniżeniem poziomu wód gruntowych oraz rekordowej insolacji
słonecznej. Dziś to problem całych
Lasów Państwowych. Szacuje się,
że zjawisko zamierania lasu na skutek m.in. żeru kornika ostrozębnego może objąć obszar nawet 1 mln
ha lasów w Polsce. Wymiernym
wskaźnikiem poziomu zagrożenia
jest ilość wydzielającego się i usuwanego posuszu, który zaczyna

Gdy choruje las

osiągać znaczne rozmiary.
W toruńskiej dyrekcji lasy opanowane kornikiem oszacowano na
prawie 10 tys. ha. W 2019 roku pozyskano ponad 44 tys. m3 ha drewna zasiedlonego.
- W Nadleśnictwie Dobrzejewice usunięto prawie 12 tys. m3 posuszu, z czego 1/4 tego, czyli prawie
3 tys. m3 drewna, zasiedlona była
przez kornika ostrozębnego. Zwalczano go na powierzchni prawie
300 ha. – mówi Marzenna Jenny-Wiesiołek, specjalista ds. ochrony
lasu w Nadleśnictwie Dobrzejewice. Sytuacja lasów jest więc poważna i dynamiczna. A co ciekawsze
(o ironio!), rok 2020 został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ - Międzynarodowym Rokiem
Zdrowia Roślin.
Atak kornika można rozpoznać
po zmieniającej się barwie igieł.
Gdy pod korą jest dużo korników,
zaczynają więdnąć gałęzie, igły
sosny stają się jasnozielone, matowieją, po czym – żółkną, aż stają
się rude i opadają. O ciepłej porze
roku od początku wysychania górnych partii drzewa do całkowitego
jego wyschnięcia mija raptem od
kilku tygodni do 1,5 miesiąca. Ofiarą kornika padają co prawda drzewa osłabione, ale nadal żywe i wcale nie najmniejsze. Są to najstarsze
(powyżej 80 lat) i górujące sosny na
żyznych siedliskach! W pierwszej
fazie zasiedlane są drzewa rosnące
w miejscach silnie nasłonecznio-

nych.
Kornika ostrozębnego najczęściej można zauważyć dopiero po
ścięciu drzewa. Osiedla się bowiem
w górnych partiach rośliny, niewidocznych z ziemi. Kornik ostrozębny to niepozorny roślinożerny
chrząszcz, wielkości 2-3 mm. Większość swojego życia żyje pod korą.
Zasiedla sosny w górnej części pnia
(strzały), jak i konary, gałęzie, a nawet gałązki (o grubości ok. 1 cm)
w obrębie korony drzewa. Wgryza
się pod cienka korę.
Samce drążą komory godowe,
w których dochodzi do kopulacji. Samice po akcie, wygryzają
stąd tzw. chodniki macierzyste. Ile
gwiaździście rozchodzących się
„nitek” widać na rysunku w żerowisku, tyle nasz ostrozębny zwabił
samic - jest bowiem gatunkiem
„wielożennym”. Po obu stronach
chodnika macierzystego, samica wygryza nyże jajowe (jamki),
w których składa pojedynczo jaja.
Co charakterystyczne, chodniki
zapchane są białymi trocinkami,
które są udeptywane i nie wysypują
się na zewnątrz. Larwy drążą swoje
własne chodniki nazywane chodnikami larwalnymi. Na ich końcach
się przepoczwarzają.
Licznie tworzone przez "rodziców" oraz "dzieci" żerowiska uszkadzają na tyle tkanki drzewa (biel),
że przerywają obieg soków i doprowadzają w krótkim czasie do jego
śmierci. W trakcie drążenia chod-

ników infekują żywiciela grzybem,
który powoduje siniznę drewna.
Rójka rozpoczyna się w maju
i może trwać do połowy czerwca.
Druga rójka to czas kiedy to „dzieci” dojrzewają i w tym samym roku,
co „rodzice” zaczynają się rozmnażać. Przypada ona na koniec lipca,
początek sierpnia. Kornik ostrozębny może się rozmnażać i rozpowszechniać w tempie geometrycznym.
Początek brązowienia igieł sosny to znak, że w górnych partiach
drzew młode pokolenie kornika
ostrozębnego osiągnęło stadium
dorosłego chrząszcza. Można go
powstrzymać, jeżeli wytniemy natychmiast drzewo, drewno wywieziemy z lasu razem z zagnieżdżonymi w nim kornikami, a gałęzie
i odpady z wyrębu wywieziemy lub
rozdrobnimy na wióry.
Jesienią młode chrząszcze mogą
zostać na zimowisko w górnych
partiach drzew. Wówczas mamy
czas na wycięcie zaatakowanych
przez kornika osobników i uporządkowanie pozostałości po nich.
Od 2018 roku trwają intensywne czynności ukierunkowane na
poprawę stanu sanitarnego lasu.
Leśnicy obchodzą tysiące hektarów
i wyszukują zamierające drzewa.
Niestety, metody mechaniczne są
jedynymi metodami ochrony lasu
w zakresie zwalczania szkodników
wtórnych. Pomocniczo wykorzystuje się także pułapki z feromo-

nem.
- Przykładamy dużą wagę do
systematycznego wywozu zasiedlonego surowca do zakładów przerobu drewna – mówi Marcin Czajka,
inżynier nadzoru w Nadleśnictwie
Dobrzejewice. Ważne jest także, by
prywatni właściciele lasów równolegle rozpoczęli działania. W identyfikacji gatunku szkodnika leśnicy
zawsze gotowi są pomóc. To obowiązek właścicieli i zarządców lasów, by las rósł zdrowy i by trwał.
Drzewa podlegają olbrzymim
zmianom. Wzrastająca żyzność
gleby – za sprawą zanieczyszczeń
powietrza sprzyjają dębom, bukom,
grabom, klonom. Nadmierna dawka azotu przyspiesza wprawdzie
przyrost drzew, ale w parze z tym
nie idzie rozwój równie okazałych
systemów korzeniowych u sosny.
Zanika pożyteczna mikoryza, za to
uaktywniają się niebezpieczne patogeny grzybowe. Takie drzewostany są mniej odporne na niedostatek
wody i susze, częściej zamierają.
Takie gatunki jak sosna, modrzew
i brzoza są wrażliwe na globalny
wzrost temperatury i jego pośrednie następstwa.
- Strategicznym celem leśnictwa
jest zachowanie trwałości lasu i ciągłości jego użytkowania – mówi Paweł Nas, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Dobrzejewice. - To co robią teraz
leśnicy to spowalnianie procesu zamierania lasu. Pracujemy na tykającej bombie. Jaka będzie przyszłość
i w którą stronę będą szły dalsze
zmiany, tego nie wiemy. Wiemy
natomiast, że las to wspólne dobro.
Czujemy powagę naszej misji.
Dla leśników gradacje kornika
to sytuacja bardzo niekomfortowa.
Ich wieloletnia praca idzie na marne. Zamierające drzewa są niebezpieczne, ze względu na zagrożenie
nagłym powaleniem. Działania
wieloletnie leśników to tzw. rozproszenie ryzyka hodowlanego.
poprzez kształtowanie drzewostanów o możliwie bogatym składzie
gatunkowym, o zróżnicowanej budowie przestrzennej i zmieszaniu,
z zachowaniem pełnego bogactwa
genetycznego drzew i zgodności
składu gatunkowego z siedliskiem.
To dalsze obniżanie udziału sosny
na żyznych siedliskach. To także
wprowadzanie roślin nektarodajnych, owocowych, pozostawianie
drzew dziuplastych, tak by opór
środowiska wobec niekorzystnych
zmian był jak największy. To działania, aby ciągłość użytkowania nie
była przerwana, a potrzeby społeczne wciąż zaspokojone.
- Las jest w dobrych rękach. Oni
wiedzą co robią – mówi Krysia,
jedna z mieszkanek miejscowości
Zawały, sąsiadującej z kompleksem
leśnym Nadleśnictwa.
I tego warto się trzymać. Zysk
ekologiczny posiadania bogactwa
lasów, nie jest możliwy do osiągnięcia bez zapewnienia trwałości jego
istnienia.

