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Rowerowa wycieczka z  Ma-
zowsza aż do nadwiślań-
skiego Osieka: kiedyś kar-

kołomna, obarczona znaczną 
kolizyjnością i trudnymi warunka-
mi wyprawa, dziś – siódme niebo 
cyklisty.

Wszystko dzięki wdrożone-
mu w  ramach Poddziałania 3.5.2 
Zrównoważona mobilność miejska 
i  promowanie strategii niskoemi-
syjnych w ramach ZIT Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 w  partnerstwie 
Powiat Toruński – Województwo 
Kujawsko-Pomorskie – Gmina 
Czernikowo – Gmina Obrowo pro-
jektowi „Poprawa bezpieczeństwa 
i  komfortu życia mieszkańców 
oraz wsparcie niskoemisyjnego 
transportu drogowego poprzez 
wybudowanie dróg dla rowerów - 
droga rowerowa Osiek nad Wisłą - 
Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czerni-
kowo - Mazowsze z odgałęzieniem 
do Obrowa”. 

28 sierpnia 2020 roku w  Da-
glezjowym Dworze w  Sąsiecznie 

w uroczystym otwarciu przedmio-
towego odcinka, zorganizowanym 
przez starostę toruńskiego Marka 
Olszewskiego wzięli udział wójto-
wie gmin partnerskich – Andrzej 
Wieczyński i Tomasz Krasicki.

Całkowita długość budowanych 
odcinków to aż 24,3 km, a  war-
tość inwestycji –14 400 250,30 zł, 
przy dofinansowaniu na poziomie 
54,98% wydatków kwalifikowal-
nych. Wkład Gminy Czerniko-
wo wyniósł nieco ponad 2 mln zł. 
Wykonawcą przedsięwzięcia było 
Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych z  Lipna. Odcinki obejmu-
jące Zimny Zdrój i  Czernikowo 
posiadają różne nawierzchnie (as-
falt w  pasie drogi gminnej, kost-
ka brukowa na odcinku Parku 
700-lecia w Czernikowie i w pasie 
drogi powiatowej nr 2044C oraz 
kruszywo naturalne na odcinkach 
leśnych), natomiast na trasie Czer-
nikowo-Mazowsze zastosowano 
nawierzchnię asfaltową.
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Rowerem z Mazowsza do Osieka dzięki 
2 mln zł z gminnego budżetu
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Przedsięwzięcie „Poprawa 
bezpieczeństwa na terenie 
gminy Czernikowo poprzez 

przebudowę dwóch dróg gmin-
nych” to dedykowane terenom Wi-
towążą zadanie wsparte dofinan-
sowaniem ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych. Inwestycja 
obejmuje ponad 3,2 km odcin-
ków drogowych dróg gminnych 
nr 101154C oraz nr 101128C wraz 
z przebudową skrzyżowania z dro-
gą powiatową nr 2044C. 

Projekt zakłada przebudowę 
odcinka prowadzącego od zjazdu 
z  drogi powiatowej obok sklepu 
WSHU do leśnego rozwidlenia 
Wylewy-Pokrzywno oraz odcinka 
prowadzącego od zjazdu z  drogi 
powiatowej na wysokości kapliczki 
maryjnej do skrzyżowania z drogą 
gminną nr 101128C, a  więc obej-
mującego 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 zosta-
nie także aktywne oświetlenie oraz 

oznakowanie z  lampami ostrze-
gawczymi.

Roboty budowlane, realizowa-
ne przez firmę Usługi Sprzętowo-
-Transportowe REMIKOP Pawła 
Zielińskiego z  Torunia, zmierzają 

ku końcowi. W  chwili, gdy czyta-
ją Państwo te słowa, układane są 
już warstwy bitumiczne. Przedsię-
biorstwo wyceniło wykonawstwo 
zadania na 4 094 569,66 zł. Kosz-
tem kwalifikowalnym inwestycji 
w  ramach FDS jest także nadzór 
inwestorski. 60% wartości zadania 
pokryje dotacja ze środków Fun-
duszu.

Warto przypomnieć także o za-
daniu pn. „Przebudowa drogi  
gminnej nr 101125C w  miejscowo-
ściach Czernikowo i Zimny Zdrój”, 
które wsparte zostało dofinanso-
waniem ze środków Funduszu. 
Przedsięwzięcie obejmuje ponad 
trzykilometrowy odcinek drogi 
prowadzącej do Zimnego Zdroju, 
rozpoczynając od skrzyżowania ul. 
Kwiatowej z ul. Góry. W ramach in-
westycji planowane jest utworzenie 
odcinka drogi o  szerokości jezdni 

5 m z  obustronnymi poboczami 
i zjazdami. Zamontowane zostanie 
aktywne oświetlenie oraz oznako-
wanie z  lampami ostrzegawczymi, 
a  także balustrada ochronna czy 
zatoka autobusowa.

Wykonawca robót -  firma Za-
kład Drogowo-Budowlany Rogowo 
sp. z  o. o. sp. k. - wycenił wyko-
nawstwo zadania na 2 999 250,94 
zł. Kosztem kwalifikowalnym in-
westycji w  ramach FDS jest tak-
że nadzór inwestorski oraz koszt 
opracowania dokumentacji projek-
towej. Otrzymane dofinansowanie 
pokryje 60% wartości inwestycji. 
Realizacja zadania właśnie się roz-
poczęła (póki co w  zakresie robót 
geodezyjno-przygotowawczych), 
a jej zakończenie nastąpi najpóźniej 
na początku roku 2021.
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FDS 2020 –  finisz w Witowążu, 
ruszają prace w Zimnym Zdroju

Inwestujemy w gospodarkę wodno-kanalizacyjną

Infrastruktura wodno-kanaliza-
cyjna to jedna z priorytetowych 
płaszczyzn samorządowych 

interwencji. Regulacja gospodarki 
ściekowej to dziś nie tylko wartość 
dodana do wymaganych przepi-
sami prawa standardów, ale także 
jeden z  głównych fundamentów 
ekologii. Natomiast zbyt duży po-
bór wody rokrocznie powoduje 
niewydolność systemu wodociągo-
wego, w konsekwencji czego nastę-
pują obniżenie ciśnienia wody oraz 
czasowe przerwy w jej dostawie.

Ogromny krok w  kierunku po-
prawy jakości życia mieszkańców 
stanowi otrzymanie dofinansowa-

nia na przedsięwzięcie pn. „Budo-
wa naziemnego zbiornika wody 
czystej dla Stacji Uzdatniania 
Wody w m. Osówka wraz z budo-
wą przewodu zasilającego sieci 
wodociągowej w m. Witowąż oraz 
budowa przydomowych biologicz-
nych oczyszczalni ścieków przy 
szkołach podstawowych w miejsco-
wościach Makowiska i Mazowsze”. 
Umowa wsparcia została podpisana 
19 czerwca 2020 r. w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego. 

Tegoroczny etap przedsięwzię-
cia, obejmujący budowę przydomo-
wych biologicznych oczyszczalni 

ścieków przy szkołach podstawo-
wych w Makowiskach oraz w Ma-
zowszu, został już zrealizowany. 
Wykonawstwo zadania objął Wie-
lobranżowy Zakład Usługowy An-
drzeja Sieradzkiego z  Włocławka 
za kwotę 238 374,00 zł. Nadzór in-
westorski pełniło natomiast Wielo-
branżowe Przedsiębiorstwo Usłu-
gowe „KAMAT” Marka Trzoski  
- koszt usługi wyniósł 11 612,00 zł. 
Dzięki wykonaniu inwestycji go-
spodarka kanalizacyjna właściwa 
dla dwóch przedmiotowych szkół 
będzie regulowana na zasadach 
spełniających wszystkie obowiązu-
jące normy środowiskowe.

W  przyszłym roku, w  ramach 
drugiego etapu inwestycji, wybu-
dujemy wodociągowy przewód za-
silający w Witowążu oraz naziemny 
zbiornik wody czystej o  pojemno-
ści całkowitej 581 m3 w ramach roz-
budowy Stacji Uzdatniania Wody 
w  Osówce. Powyższe pozwoli 
zwiększyć przepustowość infra-
struktury wodociągowej na tyle, 
by zapewnić optymalną wydolność 
systemu nawet w  najtrudniejszych 
okresach oraz zaopatrzyć w  wodę 
planowane inwestycje w  zakresie 
budownictwa jedno- i wielorodzin-
nego. 

Całkowita wartość wniosku, 

złożonego w  ramach naboru na 
operacje typu  „Gospodarka wod-
no-ściekowa” w  ramach poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji związa-
nych z  tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodza-
jów małej infrastruktury, w  tym 
inwestycji w  energię odnawialną 
i  w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 wy-
nosi 1 469 682,66 zł. Gmina Czer-
nikowo otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 850 923,00 zł. Powyż-
sze kwoty ulegną zmianie wskutek 
rozstrzygnięć przetargowych.
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Wybudowaliśmy wielofunkcyjne 
boisko w Makowiskach

Projekt „Modernizacja oświe-
tlenia na terenie gminy Czer-
nikowo”, złożony w  ramach 

Działania 3.5 Efektywność energe-
tyczna i gospodarka niskoemisyjna 
w  ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 
Zrównoważona mobilność miejska 
i  promowanie strategii niskoemi-
syjnych w  ramach ZIT, schemat: 
Modernizacja oświetlenia ulicz-
nego w  ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT), 

Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
na wdrożenie wykonawcze musiał 
czekać ponad dwa lata. W  końcu 
kolejne postępowanie przetargowe 
przyniosło rozstrzygający finał – 
14 maja 2020 r. podpisana została 
umowa z konsorcjum firm: ZESTI 
FOS Sp. z o. o. oraz Energo-Inwest 
Jacek Mielczarek; z  siedzibami 
w Dębem w gminie Serock. 

Przedsiębiorstwa zobowiąza-
ły się do wykonania moderniza-
cyjnego zdania, w  ramach które-
go wyeksploatowane, tradycyjne 
lampy sodowe i  rtęciowe zostaną 
zastąpione żarówkami typu LED, 
za kwotę 297 045,00 zł. Dzięki re-
alizacji inwestycji zwiększy się 
efektywność systemu, co będzie 
miało ogromne znaczenie proeko-
logiczne i ekonomiczne. Przebudo-
wą objętych zostało 187 punktów 

oświetleniowych. Dodatkowo wy-
budowanych zostanie 26 nowych 
punktów. Projekt realizowany jest 
przy czernikowskich ulicach: Za-
jączkowo, Toruńska, Zygmunto-
wo, Akacjowa, Ogrodowa, Osiedle 
Młodych, Kwiatowa, Góry, Leśna, 
Nowe Osiedle, Wiśniowa, oraz 
w  Czernikówku, Steklinku, Osów-
ce i  Wygodzie. Dofinansowanie ze 
środków unijnych stanowić będzie 
85% kosztów kwalifikowalnych, 

obejmujących całość zadania.
Niemal wszystkie prace przy 

drogach powiatowych i  gminnych 
zostały już wykonane – zakończe-
nie realizacji przedsięwzięcia nastą-
pi, gdy wykonawca przeprowadzi 
roboty na dwóch odcinkach w pa-
sie drogi krajowej nr 10 w Czerni-
kówku.
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Modernizujemy oświetlenie dzięki unijnemu wsparciu

Gdy w 2010 roku oddaliśmy 
do użytku kompleks boisk 
sportowych „Moje Boisko 

– Orlik 2012” w Mazowszu, Szkoła 
Podstawowa im. mjr H. Sucharskie-
go znacząco wyprzedziła pozostałe 
placówki oświatowe w zakresie 
sportowej infrastruktury. Elimina-
cja tych dysproporcji stanowi jeden 
z priorytetów gminnych władz sa-
morządowych. W ubiegłym roku 
zmodernizowaliśmy boisko przy 
szkole w Osówce, stosując na nim 
nowoczesną, poliuretanową na-
wierzchnię i nadając mu wielofunk-
cyjnego charakteru. W pierwszym 
kwartale bieżącego roku złożyliśmy 
szereg wniosków, których aplika-
cyjne powodzenie pozwoli ujed-
nolicić standardy realizacji zajęć 
wychowania fizycznego we wszyst-
kich szkołach podstawowych oraz 
zwiększyć sportowo-rekreacyjną 
ofertę dla lokalnej społeczności. 
I choć nadal czekamy na rozstrzy-
gnięcia dotyczące lwiej części dofi-

nansowania – stopniowo wdraża-
my kolejne sportowe modernizacje.

Przy szkole podstawowej w Ma-
kowiskach zdążyło już powstać bo-
isko o powierzchni 459 m2 (wym. 
17x27m) z nawierzchnią poliure-
tanową. Dookoła boiska wybudo-
wano ogrodzenie wysokie z piłko-
chwytami za liniami końcowymi. 
Boisko umożliwia m.in. grę w piłkę 
nożną, koszykówkę i siatkówkę. 
Wykonawcą przedsięwzięcia była 
firma ELSIK Sp. z o. o. z Żukowa, 
której przetargowa oferta na 210 
000,00 zł okazała się najkorzyst-
niejsza. Nadzór inwestorski po-
wierzony został firmie Biuro Usług 
Budowlanych Macieja Polcyna 
z Łabiszyna za 7380,00 zł. Nale-
ży wspomnieć, że pozostała część 
boiska trawiastego, niewykorzysta-
na pod budowę boiska wielofunk-
cyjnego, została zrekultywowana 
i zmodernizowana przez Gminny 
Zakład Komunalny w Czernikowie. 
Nasz GZK sfinalizował także prace 

związane z utwardzeniem przysz-
kolnego terenu w technologii kost-
ki brukowej. Dokładając do powyż-
szego gruntowny remont łazienek 
– na modernizację szkoły wydano 
ok. 600 tys. zł.

Uroczystego otwarcia boiska 
dokonano 1 września 2020 r. Wójt 
Tomasz Krasicki podziękował za 
wsparcie ze strony Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Marsza-
łek Anecie Jędrzejewskiej, któ-
ra zaszczyciła wydarzenie swoją 
obecnością, wskazując, że zawsze 
można na nią liczyć. Podzięko-
wania za trud bezinteresowne-
go zaangażowania w pozyskanie 
środków finansowych na budowę 
boiska przekazał Dyrektorowi De-
partamentu Infrastruktury Urzędu 
Marszałkowskiego Mirosławowi 
Graczykowi, a także Radnym Gmi-
ny Czernikowo - w szczególności 
Beacie Rzymkowskiej i Dawidowi 
Polanowskiemu za odważne sta-
wianie potrzeb szkoły wśród prio-

rytetowych zadań do realizacji. Ser-
deczne podziękowania skierował 
do pracowników Gminnego Zakła-
du Komunalnego, którzy gros prac 
wykonali we własnym zakresie. 
Podziękował także obu dyrektorom 
szkoły - Hannie Graczyk oraz Pio-
trowi Buczyńskiemu.

Wójt oddając do użytkowania 
nowe boiska wyraził  nadzieję, że 
będą one prawdziwie służyły inte-
gracji dzieci, młodzieży oraz całej 
lokalnej społeczności,  co z cza-
sem zaowocuje licznymi sukcesami 
sportowymi.

Na realizację inwestycji póki co 
otrzymaliśmy wsparcie (35 000,00 
zł) w ramach Kujawsko-Pomorskiej 
Małej Infrastruktury Sportowej. Je-
śli zakładany montaż finansowy się 
powiedzie, wkład własny na reali-
zację projektu ograniczony zosta-
nie do minimum. O 77 286,00 zł 
unijnego dofinansowania na budo-
wę obiektu ubiegamy się w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (złożo-
ny tam projekt obejmuje ponadto 
budowę tożsamego boiska w Ste-

klinie z identyczną kwotą wniosko-
wanego dofinansowania). Jeszcze 
szerszy przedmiotowo wniosek zło-
żyliśmy do resortowego Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ra-
mach tegorocznej edycji programu 
„Sportowa Polska”. Projekt ten, 
oprócz boisk w Makowiskach i Ste-
klinie, dotyczy także budowy kom-
pleksu boisk sportowych w Czer-
nikowie wraz z wiatą rowerową. 
Kosztorysowa wartość wszystkich 
objętych wnioskiem robót to aż 1 
082 734,39 zł. Jeśli wszystkie dota-
cyjne aplikacje zakończą się suk-
cesem, obiekt w Makowiskach 
sfinansowany zostanie ze środków 
zewnętrznych w 94%. Należy pa-
miętać, że pozyskanie wsparcia 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
jest niezwykle trudne, a bez tych 
środków nie będziemy w stanie wy-
budować kompleksu w Czerniko-
wie. Zapewniamy jednak, że konse-
kwentnie – i do skutku - aplikować 
będziemy do resortowego FRKF.

PP



5 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

Jeszcze nie tak dawno widmo 
budowy obiektu umożliwiają-
cego świadczenie opieki nad 

dziećmi do lat trzech wydawało 
się bardzo odległe, a  w opinii nie-
których - niemożliwe. Dziś rodzice 
niemowląt i  osoby planujące zało-
żenie bądź powiększenie rodziny 
mogą dzień po dniu podziwiać po-
stęp robót budowlanych.

Przygotowanie do realizacji in-
westycji rozpoczęliśmy od opraco-
wania 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 pro-
jektu stworzyliśmy wniosek o  do-
finansowanie ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko - Pomor-
skiego na lata 2014-2020 w ramach 
Osi priorytetowej 6 Solidarne spo-
łeczeństwo i konkurencyjne kadry, 
Działania 6.1 Inwestycje w  infra-
strukturę zdrowotną i  społeczną, 
Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w in-
frastrukturę społeczną, Schemat: 
Inwestycje związane z  budową, 
adaptacją, modernizacją oraz wy-
posażeniem obiektów na potrze-
by świadczenia usług opieki nad 
dziećmi do lat 3 (w  tym żłobków, 
klubów dziecięcych) pn. „Budowa 
miejsca opieki nad dziećmi do 
lat 3 w  miejscowości Czerniko-
wo”. Wniosek przewidywał kwali-
fikowalność wydatków związanych 
z opisaną wyżej dokumentacją pro-
jektową, rozbiórką budynków po 
posterunku policji w Czernikowie, 
w  miejscu których powstaje nowy 
obiekt, robót budowlanych wraz 
z  wyposażeniem, wyposażenia 
dodatkowego, nadzoru inwestor-
skiego oraz kosztów pośrednich, 
a także wniesieniu wkładu własne-
go niepieniężnego w postaci nieru-
chomości.

W  ramach zadania buduje-
my dwukondygnacyjny budynek 
obejmujący dwie przestronne sale 
pobytu dziennego oraz pomiesz-
czenia szatniowe, sanitarne, ku-
chenne, magazynowe, socjalne, 
pedagogiczne, techniczne i  komu-
nikacyjne. Przedsięwzięcie obej-
muje 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. Zastosowa-
ne 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. Wyko-
nawstwo powierzone zostało firmie 
„BUDMAX” Mark Paszyńskiego 

z  Fabianek za kwotę 3 769 000,00 
zł, natomiast usługę nadzoru in-
westorskiego realizuje Biuro Usług 
Budowlanych Macieja Polcyna 
z  Łabiszyna w  cenie 49 790,50 zł. 
Zakupiono już także wyposażenie 
dodatkowe, obejmujące m.in. za-
bawki, pomoce dydaktyczne oraz 
nowoczesne urządzenia do edu-
kacji sensorycznej (dostawcą była 
firma EDUCOL Anny Kolasińskiej 
z  Tczewa za kwotę 35 029,40 zł) 
oraz  sprzęt multimedialny (m.in. 
monitory interaktywne, telewizory 
monitoringowe, komputery i  lap-

topy o  wartości 67 250,25 zł – do-
stawcą FHU Intersell Waldemara 
Płonki z Dąbrowy Górniczej).

Finansowanie bieżącej działal-
ności żłobka w  pierwszych dwóch 
latach jego istnienia (świadczenie 
usług ma rozpocząć się 2 listopada 
2020 roku) także zostanie sfinanso-
wane ze środków unijnych. Umowa 
na realizację projektu pn. „Two-
rzenie nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 na terenie gminy 
Czernikowo poprzez utworzenie 
żłobka” w  ramach Osi Prioryte-
towej 8. Aktywni na rynku pracy, 

Działania 8.4 Godzenie życia za-
wodowego i  rodzinnego, Poddzia-
łania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 podpisana zo-
stała 25 września 2019 roku w  To-
runiu. Projekt obejmuje wynagro-
dzenia opiekunów (w tym jednego 
z  uprawnieniami pielęgniarskimi) 
i pomocy opiekunów w okresie 24 
miesięcy, a  także dofinansowanie 
kosztów wyżywienia, zakupu zaba-
wek i  materiałów dydaktycznych. 
Całkowita wartość projektu to 1 
276 662,72 zł, z czego dofinansowa-
nie pokryje aż 85% przedmiotowej 
kwoty i wyniesie 1 085 163,31 zł. 

Należy zaznaczyć, że dodatko-
we dofinansowanie budowy żłobka 
w  ramach resortowego programu 
„Maluch +” 2020 w  wysokości 1 
254 000,00 zł, wcześniej potwier-
dzone stosowna promesą, zostało 
ostatecznie potwierdzone zawartą 
umową wsparcia ze środków Mi-
nisterstwa Pracy i  Polityki Spo-
łecznej. Przewidywane wsparcie 
doprowadzi finansowy montaż 
przedsięwzięcia do poziomu ogra-
niczającego wkład własny gminy 
do minimum.

Żłobek „Bajkowa Kraina” od-
powiadał będzie najwyższym stan-
dardom zarówno w  zakresie kon-
strukcyjno-funkcjonalnym, jak 
i  edukacyjnym. Realizacja inwe-
stycji umożliwi łączenie życia za-
wodowego z  rodzinnym rodzicom 
i opiekunom. Powyższe przekładać 
się będzie na aktywizację bezrobot-
nych i biernych zawodowo, zwłasz-
cza kobiet. Osiągnięcie powyższych 
celów przyczyni się do niwelowania 
różnic pomiędzy obszarami miej-
skimi i  wiejskimi oraz podniesie-
nia poziomu i jakości życia na wsi, 
przyczyniając się do poprawy do-
stępu do usług publicznych. Odda-
nie obiektu do użytku nastąpić ma 
w październiku 2020 r. (przesunię-
cie planowanego terminu stanowi 
pokłosie pandemicznej rzeczywi-
stości – Gmina musiała przychylić 
się prośbom wykonawcy). Rekru-
tacja podopiecznych już się zakoń-
czyła, trwa natomiast rekrutacja 
pracowników jednostki.

PP

Żłobek rośnie w oczach

Z  aktami wandalizmu i  oba-
wami o  bezpieczeństwo 
mieszkańców zderzaliśmy 

się w ostatnich latach wielokrotnie 
nie tylko w Parku 700-lecia, który 
został objęty zmodernizowanym 
monitoringiem na początku roku. 
W  ostatnich miesiącach udało 
się poczynić kolejne kroki w celu 

wyeliminowania powyższych pro-
blemów – wszystko za sprawą uru-
chomienia zewnętrznego systemu 
monitoringu wizyjnego przy no-
wym parkingu na ul. Szkolnej oraz 
na stadionie sportowym.

Monitoring na stadionie objął 
trzy punkty rejestrujące o  roz-
dzielczości 4Mpx, monitoring 

parkingu – pięć takich punktów. 
Podłączone do systemu wideore-
jestracji kamery zapewniają kom-
pletną i  nieprzerwaną łączność 
z centralą, znajdującą się w Urzę-
dzie Gminy Czernikowo.

PP

Czernikowo – miejscowość monitorowana Dodatkowe środki na wyposażenie 
w pomoce dydaktyczne i książki

Po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku złożonego przez 
Gminę Czernikowo Mini-

sterstwo Edukacji Narodowej przy-
znało Szkole Podstawowej im. T. 
Halika w Osówce środki na zakup 
pomocy dydaktycznych niezbęd-
nych do realizacji podstawy pro-
gramowej z przedmiotów przyrod-
niczych na kwotę 67 060,00 zł.

Otrzymaliśmy również wsparcie 
z  ,,Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa - Priorytet 3”, 
które pozwoli na zakup książek do 
bibliotek szkolnych w  Szkole Pod-
stawowej im. T. Halika w Osówce i  
Szkole Branżowej im. M. Koperni-
ka w Czernikowie na łączną kwotę 
8 100,00 zł.

JZ
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Jakość parkietów sal gimna-
stycznych w  szkołach podsta-
wowych jest niezwykle istotna 

dla prawidłowego rozwoju fizycz-
nego uczniów i ich bezpieczeństwa 
podczas zajęć. Wychodząc temu 
naprzeciw dokonaliśmy renowacji 
nawierzchni sal gimnastycznych 
szkół w  Mazowszu, Czernikowie 
oraz Osówce.

28 lutego 2020 roku w  Czer-
nikowie podpisana została umo-
wa na wykonanie usługi z  Firmą 
Usługową SEMA Michała Siemiń-
skiego z  Torunia, którego oferta, 
opiewająca na 109 716,00 zł okaza-
ła się najkorzystniejsza. Przedmiot 
umowy obejmował w  szczególno-
ści miejscową naprawę parkietów 
z  uzupełnieniem ubytków, mecha-
niczne cyklinowanie parkietów, 
ręczne cyklinowanie parkietów 
w  miejscach niedostępnych, szpa-
chlowanie, trzykrotne lakierowanie 
bezzapachowymi lakierami w fazie 
wodnej (z  uwzględnieniem lakie-
ru podkładowego oraz wykończe-
niowego lakieru sportowego na 
bazie żywic poliuretanowych po-
siadających antypoślizgowe wła-
sności), szlifowanie i  polerowanie, 
malowanie linii boisk, malowanie 
herbu Gminy Czernikowo w  kole 

środkowym boiska w Zespole Szkół 
w  Czernikowie, wymianę lub re-
nowację listew przypodłogowych, 
konserwację i czyszczenie polakie-
rowanych parkietów oraz instruk-
taż wyznaczonego przedstawiciela 
dla każdej ze szkół w zakresie czyn-
ności niezbędnych do należytego 
utrzymania parkietu oraz techniki 
czyszczenia i  stosowanych do tego 
preparatów i materiałów.

Na termin realizacji zadanie wy-

warła wpływ pandemia – jednak 
w tym wyjątkowym przypadku nie 
był to wpływ niekorzystny. Wyko-
nawstwo podzielono na dwa etapy 
– na przełomie marca i  kwietnia 
wykonano prace w Osówce i w Ma-
zowszu, natomiast w połowie lipca 
usługę wykonano w  Czernikowie. 
Wszystkie wymienione sale gimna-
styczne zostały także pomalowane. 
Efekty robią wrażenie.

PP

Renowacja gimnastycznych parkietów

Zapewnienie konkurencyjno-
ści oświatowych placówek 
szkolnictwa zawodowego 

i  technicznego to konieczność 
zderzenia się z  wieloletnimi reno-
mami i  od dekad budowanym za-
pleczem jednostek zlokalizowa-
nych w  większych aglomeracjach. 
Czernikowskie Technikum i Szkoła 
Branżowa podniosły jednak ręka-
wicę, a ogromnie pomocne stały się 
środki unijne. 

„Rozwój kształcenia zawodo-
wego w  Technikum i  Branżowej 
Szkole w  Czernikowie” to nazwa 
kompleksowego projektu, realizo-
wanego przez Gminę Czernikowo 
w  ramach działania 10.2 Kształce-
nie ogólne i zawodowe Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Cały projekt wart 
jest 1 034 950,00 zł, z czego dofinan-
sowanie unijne wyniesie 879 707,50 
zł. Obejmuje on swym zakresem 
realizację doradztwa zawodowego 
w  technikum i  szkole branżowej, 
organizację dodatkowych zajęć po-
zalekcyjnych, kursy dla uczniów 

pozwalające zdobywać dodatkowe 
uprawnienia, wsparcie nauczycieli 
kształcenia zawodowego oraz staże 
dla uczniów. Jedną z  kluczowych 
składowych przedsięwzięcia była 
dostawa wyposażenia pracowni in-
formatycznych i logistycznej w Ze-
spole Szkół w Czernikowie. Przed-
miotowe wyposażenie obejmowało 
m.in. komputery stacjonarne oraz 
All-In-One, zestawy naprawcze, 
routery, switche, laptopy, projek-
tory, telewizory, drukarki, skanery, 
urządzenia wielofunkcyjne, aparaty 
cyfrowe, ploter, tablice interaktyw-
ne oraz specjalistyczne oprogramo-
wanie. 

Na realizację projektu pn. 
„Podnoszenie jakości kształcenia 
w  Zespole Szkół w  Czernikowie 
poprzez wyposażenie pracowni: 
logistycznej i  informatycznych” 
otrzymaliśmy dofinansowanie ze 
środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 w  ramach poddziałania 
6.3.2. Inwestycje w  infrastrukturę 
kształcenia zawodowego. 14 maja 

2020 roku podpisaliśmy umowę na 
dostawę komputerowo-multime-
dialnego wyposażenia. Warte 347 
885,26 zł przedsięwzięcie (dofinan-
sowanie wyniesie aż 291 399,34 zł) 
zakładało prace remontowe (bu-
dowlane i  elektryczne) w  trzech 
salach dydaktycznych oraz szerokie 
ich wyposażenie – od komputerów, 
zestawów interaktywnych, urzą-
dzeń wielofunkcyjnych, zestawów 
projekcyjnych i serwera po właści-
we kształceniu oprogramowania. 
W  następstwie przeprowadzonych 
postępowań ofertowych i  prze-
targowych modernizację instala-
cji elektrycznej i  dostawę sprzętu 
komputerowego wykonała firma 
INFOCOMP Sp. z  o. o. za kwoty 
– odpowiednio – 42 275,10 zł oraz 
246 133,32 zł. Remont pomiesz-
czeń przeprowadzono kosztem 21 
348,71 zł. Przedmiotem projektu 
była także dostawa schodołazu – 
ten kosztował 13 500,00 zł i  został 
dostarczony przez przedsiębior-
stwo TRANS Anny Waniewskiej 
z Gdańska.

PP

Nowoczesne wyposażenie dla 
technikum i szkoły branżowej

Od 1 września we wszyst-
kich szkołach i publicz-
nym przedszkolu naszej 

gminy uczniowie wrócili do 
nauki w  trybie stacjonarnym. 
Placówki te są jednak gotowe 
do wdrożenia modelu pracy 
zdalnej lub pracy hybrydowej. 

Póki co będą funkcjonować 
zgodnie z  wytycznymi Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, 
Ministerstwa Zdrowia i  Głów-
nego Inspektora Sanitarnego. 
Wdrażane działania i  przygo-
towywane obecnie wewnętrzne 
regulaminy i  procedury funk-
cjonowania placówek oświa-
towych będą aktualizowane na 
bieżąco, w zależności od zmie-
niającej się sytuacji epidemio-
logicznej.

Nowe, najważniejsze zasa-
dy funkcjonowania gminnych 
szkół i przedszkola są następu-
jące:

• Na terenie placówki nie-
zbędna będzie częsta dezynfek-

cja rąk.
Gmina zapewnia środki 

ochrony osobistej takie jak: 
maseczki, przyłbice ochronne, 
środki dezynfekujące, dozow-
niki, rękawiczki, termometry 
bezdotykowe, itp.

• Wprowadza się ogranicze-
nie przebywania w budynkach 
osób z zewnątrz do całkowite-
go minimum.

• Wszelkie opłaty powinny 
być realizowane bezgotówko-
wo, przelewem na numer kon-
ta, który zostanie podany na 
stronie internetowej szkoły.

• Zwiększenie pobytu na 
świeżym powietrzu, zwłaszcza 
podczas przerw.

Wszystkie wewnętrzne re-
gulaminy i procedury funkcjo-
nowania szkół w  czasie epide-
mii zostaną umieszczone na 
stronach internetowych placó-
wek. 

ZOS

Funkcjonowanie 
placówek oświatowych 
od 1 września 2020 r.
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Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych 
w związku z realizacją projektu „Wspólny Plan”

Obowiązujący Miejscowy 
Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 

Czernikowo obejmuje dwa wy-
brane obszary tj. wieś Czernikowo 
i część wsi Wygoda i został uchwa-
lony przez Radę Gminy Czerniko-
wo Uchwałą nr XXIX/206/2006 
z dnia 12 lipca 2006 r., a następnie 
w  2007 r. oraz 2012 r. zmieniony 
w wybranych obszarach na terenie 
wsi Czernikowo.

Z uwagi na liczne prośby i wnio-
ski dotyczące zmiany zapisów pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego, Rada Gminy Czernikowo 23 
grudnia 2019 r. podjęła uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia nowego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Rozpoczęcie działań w  zakresie 
zmiany miejscowego planu pozwo-
liło na udział Gminy Czernikowo 
w projekcie ,,Wspólny Plan”, które-
go ideą jest przygotowanie i  prze-
prowadzenie procesów konsultacji 
tworzonych planów z  mieszkańca-
mi. 

Celem przeprowadzenia gmin-
nych, pogłębionych konsultacji 
społecznych było uzyskanie opi-
nii interesariuszy dotyczących za-
gospodarowania terenu objętego 
miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego, a  także 
przekazanie im wiedzy z  zakresu 
tworzenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego.
W dniu 25 lipca 2020 r. w Parku 

700-lecia w  miejscowości Czer-
nikowo o  godz. 11.00 rozpoczęto 
spotkanie otwarte z  mieszkańcami 
gminy Czernikowo oraz osobami 
zainteresowanymi zmienianym 
miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego. W  spo-
tkaniu udział wzięli także Wójt 
Gminy Czernikowo, radni gminy 
z  Przewodniczącym Rady Gminy 
Czernikowo oraz sołtys sołectwa 
Czernikowo.

Ekspertem ds. planowania 
przestrzennego był Łukasz Pisku-
rewicz, który przedstawił prezen-
tację wyjaśniającą kwestie prawne 
w planowaniu przestrzennym oraz 
najistotniejsze informacje doty-
czące zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Zaprezentował także mapy z  na-
niesionymi wnioskami mieszkań-
ców, formami ochrony przyrody 
oraz gruntami rolnymi chroniony-
mi, które mogą stanowić znaczące 
utrudnienie dla procedowanego 
dokumentu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego.

Przez cały czas trwania spo-
tkania do usług uczestników były 
wyodrębnione punkty obsługi in-
teresariuszy z zakresu wypełniania 
wniosków do planu przy użyciu na-
rzędzia interaktywnego (kmap.pl). 
Koleżanki z UG Czernikowo dziel-

nie wspierały i  pomagały osobom 
przy wypełnianiu wniosków. 

W  kolejnym etapie spotkania 
wyłożono ortofotmapy z  nanie-
sionymi granicami planowanego 
do utworzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go. Był to punkt programu, który 
wzbudził największe zainteresowa-
nie wśród uczestników spotkania. 
Na kolorowych mapach pisakami 
(markerami) mieszkańcy mogli 
nanieść wszelkie ich oczekiwania, 
np. przesunięcie/likwidację drogi, 
wskazać przeznaczenie w  planie 
dla swojej nieruchomości, a  także 
porozmawiać z  urbanistą o  swo-
ich planach. Nie bez znaczenia jest 
fakt, że dla urbanisty takie rozmo-
wy były wyjątkowe cenne, ponie-
waż im więcej wniosków na eta-
pie tworzenia MPZP, tym później 
mniej protestów, zażaleń na doku-
ment już opracowany. 

Finalnym punktem spotkania 
był spacer badawczy, w  trakcie 
którego interesariusze ruszyli au-
tobusem w trasę prowadzącą przez 
najistotniejsze z  punktu widzenia 
zagospodarowania przestrzennego 
terenu objęte planem.

19 sierpnia 2020 r. tożsame te-
matycznie spotkanie konsultacyjne 
(z wyłączeniem spaceru badawcze-
go) przeprowadzono w  Centrum 
Integracji Kulturalnej w Czerniko-
wie. Zainteresowanie przedsięwzię-

ciem znów było znaczne, a Łukasz 
Piskurewicz ponownie służył radą 
i merytorycznymi objaśnieniami.

Pomimo wielu obostrzeń i ogra-
niczeń wynikających ze stanu epi-
demicznego na terenie kraju udało 
się zorganizować spotkania, na któ-
re licznie (ponad 80 osób) przybyli 
zainteresowani mieszkańcy. Zacho-
wano wszelkie wymagania doty-
czące reżimu sanitarnego. Kluczem 
do sukcesu była skuteczna promo-
cja i  zaangażowanie pracowników 

Urzędu Gminy Czernikowo. 
W trakcie spotkania do specjal-

nie utworzonej skrzynki zebrano 
ponad 30 ankiet i 20 geoankiet z za-
kresu wizji mieszkańców na zago-
spodarowanie przestrzeni publicz-
nej. Informacje te będą przydatne 
przy tworzeniu nowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

Dziękujemy za udział w spotka-
niach.

KZ

W  dniu 6 lipca 2020 
roku w Chełmżyńskim 
Ośrodku Kultury Wójt 

Gminy Czernikowo Tomasz Kra-
sicki odebrał z rąk Premiera Rzą-
du RP Mateusza Morawieckiego 
symboliczny voucher na kwotę 1 
644 995 zł w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
będącego elementem tzw. „Tar-
czy dla samorządów”.

Program ten ma za zadanie 
wsparcie samorządów w  związ-
ku z  negatywnymi skutkami 
COVID-19. Dzięki Rządowemu 
Funduszowi Inwestycji Lokal-
nych samorządy nie będą mu-
siały rezygnować z  inwestycji 
i  zadań, które zostały wcześniej 
zaplanowane.

PP

Tarcza dla samorządów
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W  niedzielę 16 sierpnia 
z  okazji 100. rocznicy 
urodzin św. Jana Pawła II 

w  kościele parafialnym w  Czerni-
kowie odbył się spektakl słowno–
muzyczny „Dar i Tajemnica” w wy-
konaniu Jerzego Zelnika i kwartetu 
smyczkowego Baltic  Neopolis  En-
semble, który dostarczył wielu do-
znań duchowych i artystycznych.

Uroczystość rozpoczęła się od 
odsłonięcia przez Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa 
Ardanowskiego tablicy upamięt-
niającej 100. rocznicę Bitwy War-
szawskiej, ufundowanej przez Sto-
warzyszenie Związek Jaszczurczy 

w  Czernikowie, oraz poświęcenia 
jej przez Jego Ekscelencję Biskupa 
Włocławskiego Wiesława Meringa 
i złożenia wiązanek kwiatów.

W homilii ks. proboszcz dr Piotr 
Siołkowski przypomniał o wpływie 
i  znaczeniu nauk św. Jana Pawła 
II, które dopiero z  perspektywy, 
w  czasach różnych zagrożeń dla 
człowieka i  jego człowieczeństwa, 
dostrzegamy i  odczytujemy. Pod-
kreślił również znaczenie Cudu 
nad Wisłą, który obronił niedawno 
odzyskaną przez Polskę niepodle-
głość, a Europę uchronił przed bol-
szewizmem i barbarzyństwem.

Uroczystość swoją obecnością 

zaszczycili zaproszeni goście: Wi-
cewojewoda Kujawsko-Pomorski 
Józef Ramlau, Kujawsko-Pomorski 
Wicekurator Oświaty Maria Ma-
zurkiewicz, Dyrektor Narodowego 
Instytutu Kultury i  Dziedzictwa 
Wsi Karol Krajewski, Dyrektor 
Delegatury Urzędu Wojewódzkie-
go Dariusz Zagrabski, Wicestaro-
sta Toruński Michał Ramlau, Wójt 
Gminy Czernikowo Tomasz Kra-
sicki, Przewodniczący Rady Gminy 
Czernikowo Rafał Rutkowski, sa-
morządowcy i mieszkańcy gminy.

Na zakończenie goście zabiera-
jący głos dzielili się swoimi prywat-
nym przemyśleniami, tematycznie 

związanymi z  upamiętnianymi 
rocznicami. Prezes Stowarzyszenia 
Związek Jaszczurczy w  Czerniko-
wie Tomasz Lewandowski przed-
stawił genezę powstania związku 
oraz główne płaszczyzny aktywno-
ści. Od 2014 r. Związek Jaszczur-
czy jest organizatorem lub współ-
organizatorem obchodów świąt 
i  rocznic związanych z  historią 
Ojczyzny. Prowadzona jest również 
działalność edukacyjna wśród mło-
dzieży szkolnej związana z Konkur-
sem Wiedzy o Żołnierzach Wyklę-
tych pod patronatem Kuratorium 
Oświaty, przy dużym wsparciu wi-
cekurator Marii Mazurkiewicz.

Dla wszystkich, którzy przy-
czynili się do zrealizowania tego 
projektu wielkie podziękowania! 
Do obejrzenia pozostałych zdjęć 
zapraszamy na fanpage Związku 
Jaszczurczego w  Czernikowie: ht-
tps://www.facebook.com/zwia-
zekjaszczurczy.

DZ

Związek Jaszczurczy pamięci Papieża Polaka
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Czernikowskie Stowarzysze-
nie Czyż-nie jest po walnym 
zgromadzeniu. Wstawiło się 

ponad 30 z 40 członków stowarzy-
szenia. Zaprezentowano zrealizo-
wane działania, a zarząd ( A. Sivic-
kis, D. Chrobak, W. Zasadzińska, R. 
Rutkowski, D. Świdurski) uzyskał 
absolutorium. Przedstawiono plan 
działań na 2020 rok i lata następne.

Stowarzyszenie włączyło się 
w  przygotowanie projektów do 
powiatowego Budżetu Obywatel-
skiego. Jeśli chodzi o  organizację 
przewidzianego na czerwiec fe-
stynu średniowiecznego w  Stekli-
nie-Niedźwiedziu - spróbujemy 
go zorganizować w  październiku 
własnymi siłami. Za otrzymane 20 
000 zł z  puli powiatowej rozpo-
częliśmy poprawę infrastruktury 
wokół dzwonnicy i  cmentarza we 
Włęczu przy chacie kantora (ogro-
dzenie, postawienie stołów i  ław, 
zbudowanie parkingu - stojaków 
dla rowerów, zakup tablicy infor-
macyjnej i dzwonu na dzwonnicę). 

Imprezę promocyjną zorganizu-
jemy w  przyszłym roku. Jesteśmy 
jeszcze ciągle na etapie zezwoleń 
budowlanych i  konserwatorskich 
oraz negocjacji z wykonawcami. 

Kilkanaście lat czekaliśmy na 
przekazanie chaty włęckiej na ręce 
społeczności gminy Czernikowo 
- i  oto 11 sierpnia 2020 roku wójt 
podpisał umowę. Obiekt strasznie 
zniszczony jest nasz, tymczasem 
zapłaciliśmy za projekt inwestorski 
z  funduszy naszych i  konserwato-
ra zabytków. Odbyło się tradycyj-
ne kolędowanie z  akordeonem, ze 
skrzypkami, turoniem i  herodalia-
mi. Odbył się skromny korowód 
zapustowy z  księciem Zapustem, 
muzyką, tańcami i przebierańcami. 
Chodzenie z kogutkiem w tym roku 
było ograniczone do najbliższych - 
przyjaciół i rodzin. W dniu 2 maja 
piosenkami patriotycznymi uczcili-
śmy Dzień Flagi przed Pomnikiem 
Niepodległości. Także w maju zor-
ganizowaliśmy rajd pieszy i  rowe-
rowy „Czyż-nie wokół jeziora Ki-

jaszkowo”. Za rok planujemy rajd 
wokół Jeziora Steklińskiego.

Teren wokół chaty i  w chacie 
został uprzątnięty siłami człon-
ków Stowarzyszenia. Stowarzysze-
nie wraz z  Muzeum Dobrzyńskim 
w Rypinie zorganizowało i nagrało 
kolejne odchodzące obyczaje na 
ziemi dobrzyńskiej – zabobony 
związane ze śmiercią, pustą noc 
i  pogrzeb. Dziękujemy p. Andrze-
jowi Szalkowskiemu za wypożycze-
nie koni, p. Lisickiemu z  Obrowa 
za wypożyczenie wozu, p. Celme-
rowi - za wypożyczenie trumny, ks. 
Siołkowskiemu za użyczenie po-
grzebowej, czarnej komży, p. Ewie 
i  Jackowi Melerskim za fotografie 
i  nagranie, a  p. Agnieszce Burak - 
za montaż filmu. Monika i  Jacek 
Kamińscy przedstawili scenkę ro-
dzajową, grupa artystyczna przygo-
towała pieśni do pustej nocy, a po-
tem był kondukt do krzyża i stypa.

Solidnie przygotowaliśmy się do 
Festiwalu Wisły: kupiliśmy łódź, 
którą ochrzciliśmy „Czyżniówka”. 

W  ramach Festiwalu Wisły pły-
nęliśmy 13 sierpnia z  Dobrzynia 
do Włocławka, 14 sierpnia - do 
Bobrownik. Blisko zamku Stowa-
rzyszenie Czyż-nie prezentowało 
namiot promocyjny w ramach im-
prezy towarzyszącej Festiwalowi 
„WISŁA W  OGNIU”. 15 sierpnia 
w  Bobrownikach realizowaliśmy 
Śniadanie u  Mennonitów dzięki 
paniom z  SP. Ruszyliśmy Czyż-
niówką na wodę.

W  czasie pandemii odbyły się 
trzy konkursy zdalne współfinan-
sowane przez Czyż-nie. Z grantów 
powiatu pozyskaliśmy pieniądze 
na warsztaty teatralne dla uczniów 
szkół powiatu w  SP Czernikowo, 
warsztaty ekologiczno-przyrodni-
cze dla uczniów z gminy i powiatu 
z  udziałem leśników, myśliwych, 
na obszarze Natury 2000, warsz-
taty plastyczno-fotograficzno-za-
bytkoznawcze „Klejnoty i  Skarby 
powiatu”. Dofinansowaliśmy zdal-
ne konkursy recytatorskie „Znów 
wędrujemy ciepłym krajem” i „Do-

brze Ziemio” oraz literacki konkurs 
„Rzeczy Niepokój”. Przymierzamy 
się do wydruku tomiku zbiorczego 
wierszy, opowiadań, legend, wspo-
mnień z lat 2008-2020 „Rzeczy Nie-
pokój II”, dofinansowaliśmy tomiki 
A. Wilczak „Zanim zapomnisz” i D 
Chrobaka „Twarze drzew”. 

4 sierpnia, by uczcić powstanie 
warszawskie, K.K. Baczyńskiego 
oraz legionistów zorganizowaliśmy 
spotkanie w SP Czernikowo - kon-
cert muzyki poważnej (Mieczysław 
Kokot), występy uczennic Karoliny 
i Julii, nasze wspólne śpiewanie pio-
senek. Była też wystawa obrazów 
Krystyny Melity i film o Włęczu.

Zapraszamy do pomocy przy re-
konstrukcji chaty włęckiej - budyn-
ku kantora ewangelickiego, wpi-
sanego do rejestru zabytków jako 
wyjątkowej wartości obiekt wraz 
z  cmentarzem pomennonickim, 
poewangelickim i dzwonnicą.

DC

Czyż-nie warto spotykać się z ludźmi?

Nadszedł czas, aby podpisa-
na 10 kwietnia 2019 r. przez 
Wójta Tomasza Krasickiego 

umowa partnerska dotycząca pro-
jektu edukacyjnego „EU-geniusz 
w świecie 3D” przeszła w fazę reali-
zacji. Dzięki temu w  nowym roku 
szkolnym oraz przez kolejne dwa 
lata, uczniowie z  Gminy Czerni-
kowo będą rozwijać kompetencje 
kluczowe, poznając przy tym tajni-
ki nowoczesnych technologii oraz 
podstawy programowania. 

Zanim jednak to nastąpi, od-
będą się szkolenia dla nauczycieli 
z  drukowania w  technologii 3D, 
frezowania, grawerowania lase-
rowego, a  także z  programowania 
robotów, które zostały już zaku-
pione i  przekazane do szkół. Aby 
zajęcia mogły w  jak największym 
stopniu angażować i  aktywować 
uczniów, nauczyciele uczestniczyć 
także będą w szkoleniach dotyczą-
cych wykorzystania metody eks-
perymentu naukowego w  eduka-
cji. Tak przeszkoleni nauczyciele 
będą wprowadzać swoich uczniów 
w  świat matematyki, informatyki, 

projektowania, programowania, 
robotyki – w nowy, atrakcyjny spo-
sób, metodą eksperymentu nauko-
wego z  wykorzystaniem możliwo-
ści druku 3D. 

Projekt podzielony będzie na 
dwa zadania: „EU-geniusz ekspe-
rymentuje z 3D” oraz „EU-geniusz 
porusza roboty”. W ramach pierw-
szego prowadzone będą zajęcia 

z  matematyki, informatyki i  pro-
jektowania metodą eksperymen-
talną z  wykorzystaniem drukarek 
3D. Drukowanie prostych figur 
geometrycznych pomoże uczniom 

zrozumieć geometrię przestrzen-
ną. W  realizacji drugiego zadania 
pomogą zajęcia z  programowania 
i  robotyki. Uczniowie wszystkich 
szkół będą mieli za zadanie skon-
struować i  tak zaprogramować 
swoją maszynę, by była ona w sta-
nie konkurować z innymi robotami 
na organizowanych cyklicznie za-
wodach międzyszkolnych. 

W  projekcie wezmą udział 
wszystkie szkoły podstawowe z  te-
renu gminy Czernikowo. Do placó-
wek zakupione zostały drukarki 3D 
wraz z niezbędnym sprzętem kom-
puterowym oraz roboty edukacyj-
ne, które będą wykorzystywane na 
zajęciach. 

Na cały okres realizacji dla gmi-
ny Czernikowo zaplanowano 3300 
godzin dodatkowych zajęć, całko-
wita wartość projektu wynosi 451 
858 zł, natomiast wkład własny 
Gminy to  67 778,70 zł. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społeczne-
go.

DC

„EU-geniusz w świecie 3D”
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Za nami czas pracy zdalnej. 
Dziękujemy rodzicom za 
współpracę i  dzielne wy-

konywanie z  dziećmi wszystkich 
proponowanych zadań. Od 11 maja 
2020 r. nasze przedszkole zostało 
otwarte w  ograniczonym zakresie, 
przy uwzględnieniu wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego 
i Ministra Zdrowia. Wakacje w peł-
ni, a  my staramy się umilać czas 
i pobyt naszym milusińskim.

 ,,W  Stumilowym Lesie” dzie-
ci spędzają miłe chwile na leśnych 
wędrówkach, obserwacjach przy-
rodniczych, zabawach na powie-
trzu oraz na ciekawych zajęciach 
plastycznych, ruchowych i  ryt-
micznych. Rozpoczął się nowy rok 
szkolny, do którego wszyscy się już 
przygotowaliśmy. Stęskniliśmy się 
bardzo za pozostałymi naszymi 
podopiecznymi i nie mogliśmy się 
ich doczekać. 

Edukację przedszkolną zakoń-
czyły w  tym roku ,Sówki - życzy-
my Wam kochani powodzenia 
w  szkole, pamiętajcie o  nas i  od-
wiedzajcie. W szeregach Maleństw 
wkrótce powitamy nowe trzylat-
ki. Udoskonalamy program ada-
ptacyjny, aby pierwsze tygodnie 
w  naszym przedszkolu minęły na 
wzajemnym poznawaniu się i zdo-
bywaniu zaufania. Już od września, 
jako stały element zajęć wychowaw-
czo-dydaktycznych, wprowadzamy 
,,Edukację przez ruch”. Będziemy 
kontynuować realizację programu 
,,Kodowanie kluczem do rozwoju 
inteligencji małego dziecka”. Kadra, 
mimo urlopów i wakacji, doskonali 
się na kursach online.

Przygotowany został już har-
monogram uroczystości i  imprez 
przedszkolnych na nowy rok szkol-
ny. Mamy miłe doświadczenia, 
że przy współpracy z  rodzicami 
czeka nas realizacja wielu wspól-
nych ciekawych inicjatyw. Nasze 
przedszkole wychodzi naprzeciw 
zdolnościom i  możliwościom roz-
wojowym dzieci, dlatego przygoto-
wujemy dla nich bogaty wachlarz 
zajęć dodatkowych (j. angielski, 
religia, fitness, zajęcia rytmiczne, 
logopedia), a także wsparcie specja-
listów (psychologa, pedagoga, logo-
pedy). W  ramach pracy psycholo-
giczno-pedagogicznej prowadzimy 
zajęcia Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju Dziecka oraz współpracę 
z  poradnią psychologiczno-peda-
gogiczną w Dobrzejewicach. 

Dołożyliśmy wszelkich starań, 
aby umożliwić rodzicom powrót 
do pracy i zapewnić dzieciom opie-
kę podczas wakacji. 1 września za-
częliśmy naszą działalność zgodnie 
z  nowymi wytycznymi GiS oraz 
rekomendacjami MEN. Pragniemy 
zapewnić Dzieciom oraz Państwu 
i  sobie bezpieczne warunki pracy 
i  kontaktów, aby zminimalizować 
możliwość zakażenia CoVid-19. 
Dzięki respektowaniu wymaganych 
zaleceń, udostępnionych w  Re-
gulaminie Bezpieczeństwa Pracy 
w  Przedszkolu, będziemy mogli 
w  sposób optymalny i  bezpiecz-
ny realizować wszystkie założenia 
Podstawy Programowej Wychowa-
nia Przedszkolnego. 

MM

Nowy rok przedszkolny 
w Stumilowym Lesie

Działalność Gminnej Biblio-
teki Publicznej w  Czer-
nikowie jest częściowo 

ograniczona ze względu na stan 

zagrożenia epidemicznego. Mimo 
to staramy się utrzymać kontakt 
z czytelnikiem poprzez nagrywanie 
bajek i filmów edukacyjnych, takich 

jak „Dzień Teatru – teatr cieni”, 
„Dzień Leśnika i Drzewiarza – baj-
ka edukacyjna”, „Międzynarodowy 
Dzień Ptaków”, „Film o  bibliotece 
dla Przedszkola Słoneczko”, „Rok 
z życia bociana - bajka edukacyjna”. 

Nadal wypożyczamy książki 
przez okienko „podawcze” i przyj-
mujemy telefoniczne oraz mailowe 
zamówienia na książki.

W konkursie plastyczno-literac-
kim na własną książkę „Skarpetko-
wy Świat” nagrodę zdobył Wojciech 
Dębski (kl. 2 SP Steklin). W  Kon-
kursie na interpretację wierszy 
organizowanym przez Powiatową 
i  Miejską Bibliotekę Publiczną im. 
Juliana Preisa w Chełmży reprezen-
towała nas Martyna Krupińska (SP 
Czernikowo kl.2 B). W Osówce na-
tomiast odbyły się Wirtualne wiel-
kanocne warsztaty plastyczne.

MS

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
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Początek roku wprawił nas 
w  dobre nastroje. Wdzięcz-
ni za minione dwa lata akcji 

charytatywnych i  wspólnego dzia-
łania układaliśmy mnóstwo planów 
na przyszłość.

Ogromną satysfakcję sprawiła 
nam wiadomość, że Mateusz, po 
wypadku wspierany przez naszą 
Fundację, ma już nową stopę, po-
zwalającą w miarę normalnie funk-
cjonować. Pomogliśmy także małej 
Kasi z  Ciechocinka, która potrze-
bowała pilnej operacji serduszka. 
Przy ogromnym zaangażowaniu 
m.in. Moniki Kofel-Dudziak po raz 
pierwszy byliśmy współorganizato-
rem biegu wirtualnego, z  którego 
cały dochód przeznaczony był dla 
Kasi. Jak zawsze mogliśmy liczyć 
także na współpracę ze Szkolnym 
Kołem Wolontariatu ze szkoły 
w Osieku nad Wisłą, z p. Kasią Wi-
chrowską. Każda cegiełka dołożona 
przez Przyjaciół Fundacji sprawiła, 
że udało się i w tej chwili Kasia jest 
już po operacji w Niemczech!

W  tej chwili wspólnie z  wy-
chowawczynią Edytą robimy co 
w naszej mocy, by pomóc uzbierać 
środki na leczenie Kacperka, który 

toczy walkę na śmierć i życie z mię-
śniakomięsakiem prążkowano-
komórkowym. Jego zbiórkę znaj-
dziecie na https://www.siepomaga.
pl/kacper-wisniewski,  na naszym 
profilu na FB i stronie internetowej.

Fundacja tradycyjnie prowa-
dziła terapię z foką Paro dla dzieci 
w Golubiu-Dobrzyniu, akcje zbiór-
ki odzieży i nakrętek, a Jacek uczył 
dzieci malowania i rysunku.

Niestety rzeczywistość w marcu 
postawiła nas wobec sytuacji dotąd 
nieznanej. Ogłoszenie pandemii 
sprawiło, że wiele naszych planów 
musiało ulec zmianie, a  z części 
musieliśmy chwilowo całkowicie 
zrezygnować. Trudności nie złama-

ły w nas ducha i w czasie pandemii 
nasze wolontariuszki z  zapałem 
szyły maseczki, dostarczone dla se-
niorów w  DPS w  Dobrzejewicach 
oraz do Szpitala Dziecięcego. 

Staramy się dostosować do 
nowej sytuacji, w  której musimy 
funkcjonować. Zmiany zaczynamy 
przede wszystkim od samego za-
rządu, w którym ster prezesa obej-
muje Ewa, a Wioletta będzie pełni-
ła funkcję wiceprezesa. Największą 
zmianą jest jednak zmiana naszej 
nazwy, która wynika z przyczyn od 
nas niezależnych i  jeszcze wymaga 
czasu na całkowite rozstrzygnięcie. 
Już dzisiaj sygnalizujemy, że wkrót-
ce nasza fundacja pojawi się pod 

nazwą Fundacja Barwy Pomocy. 
Zachęcamy także do zaglądania na 
nasz profil na Facebooku. Można 
tam znaleźć informacje o  naszych 
aktualnych działaniach – a, mimo 
pandemii, jest ich sporo.

Nie możemy spotykać się 
z Wami na tradycyjnych piknikach 
i  festynach charytatywnych, ale 
zamiast tego zapraszamy Was do 
wirtualnej aktywności. Na Facebo-
oku jest nasz bazarek charytatywny 
– „Pomagam bo lubię!-Fundacja 
Werwa Team”. Już wkrótce zaprosi-
my Was także do sklepiku charyta-
tywnego, w  którym będzie można 
nabyć mnóstwo ciekawych rzeczy 
i  tym samym wspomóc Fundację 

w  pozyskiwaniu środków na dzia-
łalność statutową.

Bardzo podoba nam się wirtual-
ne bieganie i  już niebawem zapro-
simy Was do wirtualnych imprez 
sportowych - nie tylko biegowych. 
Bądźcie z nami!

Trudności związane z pandemią 
niech pozwolą nam docenić jeszcze 
bardziej to, co mamy; to, jakich lu-
dzi napotykamy na naszej drodze. 
Pamiętajmy, że najcenniejszą war-
tością w życiu jest zdrowie i drugi 
człowiek, który może na nas liczyć 
a my na niego! Wszystko inne jest 
ulotne i  zmienne... Trzymajcie się 
zdrowo, pozdrawiamy!

EM

Wszystko zmienia się - my też!

Od 1 września do 30 listopa-
da 2020 r., według stanu na 
dzień 1 czerwca 2020 r., na 

terenie całego kraju odbywać się 
będzie Powszechny Spis Rolny PSR 
2020. Udział w  spisie rolnym jest 
obowiązkowy.

Powyższy spis jest jedynym ba-
daniem statystycznym dostarcza-
jącym szerokiego zakresu infor-
macji o  gospodarstwach rolnych 
na wszystkich szczeblach podziału 
terytorialnego kraju. Dane ze spisu 
są wykorzystywane do oceny za-
stosowanych i  kreowania nowych 
narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawową metodą realizacji 
spisu powszechnego będzie samo-
spis internetowy, przeprowadzony 
za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji, która będzie dostępna 
na stronie Głównego Urzędu Sta-
tystycznego dedykowanej spisowi 
http://spisrolny.gov.pl. Każdy z rol-
ników będzie mógł dokonać spisu 
w  domu, na własnym urządzeniu 
mającym połączenie z  Internetem, 
za pośrednictwem powyższej, inte-
raktywnej aplikacji. Uzupełniającą 
metodą udziału w  Powszechnym 
Spisie Rolnym 2020 będzie wywiad 
telefoniczny (przeprowadzany 
przez rachmistrza telefonicznego). 
Od 1 września na infolinii spisowej, 

pod numerem 22 279 99 99, będzie 
możliwość spisania się przez tele-
fon. Po połączeniu się z  numerem 
i  wybraniu „1” nastąpi przekiero-
wanie na infolinię spisową. Na-
stępnie wybieramy opcję „Spisz się 
przez telefon”, wówczas połączymy 
się z  rachmistrzem – to doskonale 
przygotowana osoba do przepro-
wadzenia spisu przez telefon.Rolni-
cy nieposiadający w domu sprzętu 
komputerowego bądź dostępu do 
Internetu będą mogli skorzystać 
z pomieszczeń w lokalu Gminnego 
Biura Spisowego.

Z  użytkownikami gospodarstw 
rolnych, którzy nie spiszą się sa-
modzielnie skontaktują się rachmi-
strzowie spisowi:

• telefonicznie, w  celu przepro-

wadzenia spisu w wywiadzie telefo-
nicznym, 

• bezpośrednio, w celu przepro-
wadzenia spisu w  wywiadzie bez-
pośrednim w  miejscu dogodnym 
dla użytkownika gospodarstwa rol-
nego. 

Spisy, tak jak wszystkie prowa-
dzone przez GUS badania staty-
styczne, realizowane są z  zacho-
waniem wysokich standardów 
bezpieczeństwa, w oparciu o nowo-
czesne techniki teleinformatyczne. 
Narzędzia oraz procedury w  za-
kresie bezpieczeństwa stosowane 
przez statystykę publiczną spełniają 
najwyższe standardy i  zapewniają 
pełną ochronę gromadzonych in-
formacji.

AW

Rozpoczął się Powszechny Spis Rolny!
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Co słychać w Zespole Szkół w Czernikowie?

Na wstępie dziękujemy 
wszystkim rodzicom 
i  uczniom, którzy podjęli 

z nami uczciwie i odpowiedzialnie 
trud zdalnego nauczania. Od mar-
ca komunikatorem z  rodzicami 
stała się strona internetowa i dzien-
nik elektroniczny, a  także platfor-
ma moodle. Wielu wychowawców 
uzupełniało te relacje o  kontakt 
na portalach społecznościowych, 
telefony. Kontakty z  rodzicami 
musiały mieć wieloraki i  częsty 
charakter. Dotyczyły wprowadze-
nia zdalnego nauczania, sposobów 
komunikowania się przez Internet, 
na dzienniku elektronicznym, za-
ległości uczniów, nadmiernej po-
mocy uczniom lub braku pomocy, 
możliwości wypożyczenia sprzętu 
do zdalnej edukacji. Z  programu 
rządowego pożyczyliśmy prawie 20 
komputerów gminnych i prawie 30 
własnych.

Święto szkoły przypadło na edu-
kację zdalną, ale udało się urucho-
mić wojewódzki konkurs recyta-
torski „Znów wędrujemy ciepłym 
krajem i  konkursy szkolne. Klasy 
stworzyły rodzaj prezentacji na 
wzór „3 minut dla klasy”. Zdążyli-
śmy podsumować konkurs literac-
ki „Rzeczy Niepokój”, konkurs na 
kartkę z  pamiętnika „Mój dzień 
w edukacji zdalnej” czy plastyczny. 

Część uczniów nie otrzymała 
promocji do następnej klasy, co 
było skutkiem długotrwałej  cho-
roby, absencji (lub nieobecności 
w  edukacji zdanej i  niezaliczenie 
praktyk). Natomiast promocja 
w klasach 1-3 jest wysoka. Pozostaje 
tylko 3 uczniów w pierwszej klasie 
w porozumieniu z rodzicami. Pro-
mocja w klasach 2-8 jest stuprocen-
towa. Wielka to zasługa nauczycieli 
i rodziców, ich cierpliwości i wyro-
zumiałości oraz konsultacji w szko-
le. Za nami pierwsze egzaminy 

zawodowe i ostatnia matura. Stara-
my się zmienić oblicze czernikow-
skiej edukacji - nauczyciele szkolą 
się z  neurodydaktyki, z  oceniania 
kształtującego, z  kształcenia kom-
petencji kluczowych, z bezpieczeń-
stwa cyfrowego, z prawa szkolnego, 
a  indywidualnie z  wielu innych 
zadań. Dyrektorzy uczestniczą 
w seminariach dla dyrektorów oraz 
korzystają z  narad i  wspomagania 
Kuratorium Oświaty. Dyrektor jest 
też uczestnikiem Akademii Przy-
wództwa Liderów Oświaty. Działa-
ły drużyny harcerskie, chór i zespół 
muzyczny, SKS, zespół taneczny 
Mali Czernikowianie, teatr 4-5-6+. 
Część nauczycieli społecznie pro-
wadziła dodatkowe zajęcia, część 
zajęć prowadzona jest z godzin dy-
rektorskich, z  projektów unijnych 
(SKS, EU-geniusz).

Uczniowie brali udział w  kon-
kursie o  żołnierzach wyklętych. 
Dla klas młodszych odbywały się 
zajęcia w  cyklu współpracy z  fil-
harmonią toruńską. Systematyczne 
zbiórki prowadziły dh Agnieszka 
Burak i  dh Kazimiera Purcelew-
ska. Dołączyli druhowie Dariusz 
Chrobak, Wojciech Górski i Agata 
Cichoszewska. Odbyły się szkolne 
konkursy: Moja walka z  korona-
wirusem, pisanki i  palmy wielka-
nocne, Dzień Ziemi, Dzień Flagi, 
3 maja. Nagrodą była publikacja 
i  wyróżnienia i  nagrody dawane 
przez jury. Gościła u  nas wędrow-
na Astrobaza z  Dobrzynia nad 
Wisłą oraz Mobilny Dentobus. 
Uczniowie byli na rewii na lodzie, 
w  fabryce bombek, w  muzeach. 
Były warsztaty z scratcha i z robo-
tyki. Odbył się bal studniówkowy. 
W ramach projektu Aniołowie nasi 
święci opiekunowie miały miej-
sce. Jasełka. Rozdano Kamile 2020 
w  okrojonej formie. Z  zachowa-
niem reżimu sanitarnego odbyły 

się zakończenia roku. Specjalnie 
wcześniej pożegnano klasy matu-
ralne. Grupa dziewczynek z powo-
dzeniem startuje w  wojewódzkich 
i  ogólnopolskich konkursach mu-
zycznych, głównie indywidualnie 
(ostatnio Karolina Maćkiewicz, 
Julia Nowicka). W I Wojewódzkim 
Konkursie Recytatorskim o  S. Że-
romskim w  Działyniu nasi recyta-
torzy w kategorii klas IV-VI zebrali 
wszystkie laury. I- III m- Franci-
szek Lewandowski, Maja Rybska, 
Julia Szostak, wyr. Alicja Nowicka. 
Sukcesy sportowe osiągnęli karate-
cy. Także wiele nagród i wyróżnień 
zdobyli uczniowie w wojewódzkim 
konkursie „Znów Wędrujemy cie-
płym krajem” (Maja Rybska, Julia 
Szostak, Franciszek Lewandowski, 
i  dzieci z  młodszych klas) i  „Do-
brze Ziemio” (Julia Murszewska, 
Franciszek Lewandowski), które 
odbyły się on-line. W finale regio-
nalnego konkursu historycznego 
o  Ziemi Dobrzyńskiej znaleźli się 
uczniowie SP (Oskar Kujawski, 
Mikołaj Bułakowski, Marcin Czar-
necki), a  uczniowie technikum/ 
liceum uzyskali III miejsce w  tym 
konkursie (Konrad, Urbański). 
W  regionalnym konkursie multi-
medialnym dotyczącym 100-lecia 
wojny z  Rosją zdobyliśmy II, IV 
i  V miejsce (Oskar Kujawski, Mi-
kołaj Bułakowski, Marcin Czar-
necki) Na początku czerwca odbył 
się finał konkursu wiedzy ekono-
miczno-finansowej. Był to ostatni 
etap projektu "Ferie z  ekonomią". 
Mikołaj Bułakowski znalazł się na 
2. miejscu, a Błażej Maćkiewicz na 
11. miejscu na 141 pozycji z  całe-
go kraju. Wspomnę o  działalności 
Młodzieżowej Drużynie Pożarni-
czej (gł. uczniowie z  8b). Kilkoro 
uczniów uczestniczy w  Gminnej 
Orkiestrze Dętej (od lat Ola Praco-
wity, Mateusz Jesionowski i Roksa-

na Lamparska) Mikołaj Głowacki 
został laureatem konkursu przed-
miotowego z  chemii, a  Roksana 
Lamparska – finalistką tegoż kon-
kursu; Luis Stepiński - laureatem 
z  j. niemieckiego; Liwia Sadowska 
– laureatką z  j. polskiego. Ucznio-
wie, którzy zdobyli wyróżnienia 
w Kangurze Matematycznym 2020 
Online: Krupińska Martyna, Le-
wandowska Lena, Szostak Oliwia, 
Maciejewska Julia, Krupińska We-
ronika, Maćkiewicz Błażej. Mamy 
bardzo dużo osiągnięć sportowych 
na poziomie powiatu. Podjęliśmy 
wraz z  Radą Rodziców, SU akcję 
pomocy dla naszego absolwenta 
Mateusza. Uczniowie zaangażowali 
się w wolontariat w ramach WOŚP. 
Także nauczyciele aktywnie włą-
czyli się w akcje charytatywne.

 Edukacja zdalna pokazała, 
że często ci sami uczniowie, którzy 
wagarowali i opuszczali zajęcia, po-
wtarzali te działania w  Internecie. 
Ukrywali się za technicznymi ba-
rierami. Ale byli tacy, którzy w edu-
kacji zdalnej poczuli się jak ryba 
w  wodzie, mogli wykazać się sys-
tematycznością i dokładnością, po-
prawili oceny. Oczywiście znaleźli 
tacy, co zrobili to niesamodzielnie, 
ale małe możliwości sprawdzenia 
i  możliwość pokrzywdzenia ko-
goś nie pozwala nam tego zwery-
fikować. W  początkach edukacji 
zdalnej pracowało od 40 do 60 % 
uczniów, lecz dzięki olbrzymiej 
dodatkowej mobilizacji większości 
wychowawców i  nauczycieli udało 
się po miesiącu osiągnąć stan 70-90 
%. Udało nam się jeszcze przed wy-
stawieniem ocen i zagrożeń wycią-
gnąć z  kompletnej zapaści kilkoro 
uczniów oraz rodziców i  zmobili-
zować ich do pracy. Po wystawie-
niu ocen przymiarkowych liczba 
uczniów nierealizujących obowiąz-
ku nauczania znacznie spadła. Za-
lecenia ministerstwa i  kuratorium 
(nie wspominając o  zaleceniach 
rzecznika praw dziecka) – choć 
sprzeczne - nie pozwalały nam na 
drastyczne rozwiązania, stąd tole-
rancja dla możliwości przesyłania 
prac po czasie. Dotarliśmy do sytu-
acji, że dziecko nie umiało, nie ro-
zumiało i wstydziło się powiedzieć, 
a rodzic nie reagował. Dlatego dzię-
kuję tym wszystkim nauczycielom 
i rodzicom za cierpliwość i pomoc 
(fizyczną, mentalną) i zrozumienie. 
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, 
że część za zasłoną Internetu ukryła 
się i nie pracowała uczciwie – tylko 
przepisywała od innych. Wiemy też 
– szczególnie w klasach młodszych, 
że za wynikami uczniów stoją rodzi-
ce. Moglibyśmy nawet spróbować 
udowodnić w  kilku przypadkach 
niesamodzielność pracy ucznia. 
Myślę, że możliwość konsultacji 
zbiorowych i  indywidualnych bar-
dzo pomogła wybrnąć z  trudnej 
sytuacji uczniom i  nauczycielom. 
Uczniowie klas ósmych nieklasy-
fikowani mieli szansę klasyfikacyj-
nych egzaminów do końca marca, 
ale z powodu zdalnej wydłużyło się 
to nawet do czerwca. Sprawdzian 

najlepiej napisali uczniowie z j. pol-
skiego - 60%, nieco gorzej z angiel-
skiego (47%) i  matematyki (39%). 
Matura liceum w  1/3 zdana, w  1/3 
do poprawki, a  1/3 nie podeszła. 
Nie znamy wyników egzaminów 
zawodowych. Praktycznie wszyst-
kie zajęcia odbywały się w  okresie 
edukacji zdalnej (zminimalizowa-
ne nieznacznie były w-f, religia, 
zajęcia dyrektorskie, dydaktyczno-
-wyrównawcze, była rewalidacja, 
nauczanie indywidualne). Klasy 
4-8 miały poważne problemy, po 
miesiącu nie było kontaktu z  70 
uczniami. Potem uczniowie zosta-
li wciągnięci, cześć z nich na stałe, 
a część doraźnie. Jakieś 30 uczniów 
robiło to na poziomie poniżej mi-
nimalnego. Zrealizowano podsta-
wę programową, choć z niektórych 
przedmiotów - brak ćwiczeń prak-
tycznych i  słownych nie pozwalają 
do końca być przekonanym o reali-
zacji podstawy.

Biblioteka przeprowadziła kil-
kanaście ciekawych akcji rozwi-
jających czytelnictwo, W  drugim 
półroczu biblioteka pracowała do 
marca, potem w  Internecie, w  po-
staci klubu czytelniczego. Świetlica 
obsługiwała ponad 150 uczniów. Tu 
funkcjonował klub świetlicowych 
rysowników. Od marca nauczyciele 
świetlicy częściowo przejęli zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne, re-
walidacje, wsparcie uczniów trud-
nych. Logopeda pracował z  grupą 
ponad 40 osób. W okresie edukacji 
zdalnej obejmował niewiele ponad 
połowę uczniów. 

Uczniowie klasy 3c w dniach 18-
19 czerwca uczestniczyli w warszta-
tach teatralnych online inspirowa-
nych spektaklem „Alicja w Krainie 
Czarów”. Dzieci miały okazję lepiej 
zrozumieć świat i  odkryć samego 
siebie. Kreatywne i  twórcze spo-
tkania prowadziły aktorka Teatru 
Wilama Horzycy w Toruniu Miro-
sława Sobik oraz pedagog Katarzy-
na Pęgowska. Dziękuję za odwagę 
cywilną pracownikom i nauczycie-
lom, którzy zgłosili się do dyżuru 
w  przygotowanym przez gminę 
obiekcie do kwarantanny.

W Liceum, Technikum i Szkole 
Branżowej funkcjonował dziennik 
elektroniczny i moodle. Z powodu 
absencji (i rażącego zachowania) ze 
szkoły odeszło troje uczniów, dwie 
osoby zostały wykreślone (statuto-
wa uchwała Rady Pedagogicznej). 
Przeprowadzono i  zanalizowano 
próbną maturę z  języka polskiego 
(III LO i T), brano udział w przed-
stawieniach Wiedźmin i Król Edyp. 
Podjęliśmy wiele działań promo-
cyjnych i  dotyczących rekruta-
cji. Mamy ostatecznie ponad 40 
uczniów. Wszyscy nauczyciele zna-
leźli zatrudnienie. W  Branżowej 
Szkole kształciło się 48 uczniów w 11 
różnych zawodach. W  roku szkol-
nym 2019/20 zawarto 28 nowych 
umów z  pracodawcami na prakty-
ki zawodowe w  dualnym systemie 
kształcenia. Szkoła współpracuje 
z Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i  Ustawicznego we Włocławku. 
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W ramach współpracy skierowano 
na miesięczne turnusy kształcenia 
teoretycznego 16 uczniów, wszyscy 
uzyskali oceny pozytywne z  reali-
zowanych tam przedmiotów. 

W  Zespole Szkół jest realizo-
wany projekt „Rozwój kształce-
nia zawodowego w  Technikum 
i Branżowej Szkole w Czernikowie”. 
W  ramach projektu został utwo-
rzony Punkt Informacji i  Kariery 
z  wyposażeniem. Jest realizowane 

indywidualne doradztwo zawodo-
we. Prowadzone są zajęcia w zakre-
sie języka angielskiego zawodowe-
go, matematyki technicznej, zajęć 
przygotowujących do egzaminów 
zawodowych i  matury. Uczniowie 
ukończą liczne kursy zawodowe 
i  w tym prawo jazdy, a  uczniowie 
klas starszych skorzystają z  płat-
nych staży zawodowych. 

Branżową Szkołę ukończyło 8 
osób, w tym jedna osoba z wyróż-

nieniem. Szkoła w  dualnym syste-
mie kształcenia współpracuje z  27 
pracodawcami, z  którymi są za-
warte umowy na kształcenie naszej 
młodzieży. Aktualnie uczniowie 
uczą się w 10 zawodach: rolnik, ma-
gazynier-logistyk, murarz-tynkarz, 
fryzjer, sprzedawca, kucharz, me-
chanik pojazdów samochodowych, 
stolarz, piekarz. Uczniowie prowa-
dzą dokumentację, realizują pro-
gramy nauczania zawodów, a  mo-

nitoring jest prowadzony przez 
wicedyrektora. Szkoła zawarła po-
rozumienia z 4 ośrodkami egzami-
nacyjnymi w Toruniu, Bydgoszczy, 
Lipnie, Rypinie, aby nasi uczniowie 
mogli zdawać egzaminy zawodowe 
praktyczne. Egzaminy zawodowe 
teoretyczne odbyły się już w  na-
szym ośrodku egzaminacyjnym. 

Z  Technikum promowano 78 
osób, Zespół Szkół w Czernikowie 
uzyskał zgodę od OKE na ośrodek 
egzaminacyjny w zakresie przepro-
wadzanie egzaminu praktycznego 
w zawodzie technik informatyk. 23 
czerwca odbył się egzamin zawodo-
wy teoretyczny. Szkoła zorganizo-
wała praktyki zawodowe dla klasy 
drugiej, aktualnie są przygotowane 
miesięczne płatne staże zawodowe 
dla uczniów technikum. Z praktyk 
zawodowych wszyscy uczniowie 
uzyskali pozytywne oceny. Druży-
na uczniów technikum wystąpiła 
w  zawodach wojewódzkich w  sza-
chach i  zajęła 8 miejsce. Aktualne 
dane z  rekrutacji to 42 wnioski, 
w  tym: 2 do liceum, 9 technik in-
formatyk, 13 technik logistyk, 18 
branżowa szkoła. 

Do Nagrody Wójta z  Liceum 
skierowano Zuzanną Konrad, sty-
pendystkę Premiera RM, działaczkę 
samorządu, b. dobrą uczennicę, lau-
reata konkursu historycznego re-

gionalnego (III m.), Damiana Kuź-
mińskiego - też stypendystę, Maję 
Haraszkiewicz – zaangażowaną 
w  samorząd uczniowski i  wolon-
tariat. W  technikum: Mateusz 
Urbański zajął III m. w  regionie 
w  konkursie o  Ziemi Dobrzyń-
skiej, a  Paulina Bytner odnosiła 
indywidualne i  grupowe sukcesy 
szachowe, Absolwenci SP otrzyma-
li Nagrody Wójta i Dyrektora oraz 
wyróżnienia za reprezentowanie 
Szkoły i Gminy w konkursach ogól-
nopolskich i  wojewódzkich: m.in. 
Odyseja Umysłu, Srebrne i  Brązo-
we Pasmo, konkursy recytatorskie, 
Szafarnia, krasomówcze, teatralne, 
sportowe, matematyczne, konkursy 
regionalne o  Ziemi Dobrzyńskiej, 
multimedialne, ogólnopolskie 
w  Softballu, szachowe, siatkarskie. 
W klasach młodszych 6 nagród i 9 
wyróżnień za ogólnopolskie i  woj. 
konkursy plastyczne i  projekty 
innowacyjne, Dzień Ziemi, Prze-
strzenie Przyrody, Kolorowe pisan-
ki, Pszczele cuda, Postać Świętego 
Mikołaja w  Kosmosie, Mieszkam 
w ciekawym miejscu; udział w mię-
dzynarodowym stratosferycznym 
eksperymencie organizowanym 
w  wojewódzkim konkursie „Mój 
innowacyjny wynalazek 2019”.

DC

W  związku z  wybuchem 
pandemii, od połowy 
marca do końca roku 

szkolnego zmuszeni byliśmy pra-
cować w  trybie zdalnym. Nie było 
to łatwe, jednak wspólnymi siłami 
i dzięki dobrej woli wszystkich za-
interesowanych z sukcesem zakoń-
czyliśmy ten nietypowy rok szkol-
ny. Jednym z głównych problemów 
w nauce na odległość były kłopoty 
z  odpowiednim sprzętem i  opro-
gramowaniem. Gmina Czerniko-
wo udzieliła wsparcia w  zakresie 
pozyskania niezbędnego sprzętu 
dla uczniów i  w ramach projektu 
„Zdalna szkoła” przekazała nam 6 
laptopów. Ponadto, w ramach pro-
gramu grantowego Fundacji ING 
Dzieciom, pozyskaliśmy fundusze, 
które pozwoliły na zakup kolejnych 
8 laptopów, wypożyczonych naj-
bardziej potrzebującym uczniom 
naszej szkoły. Warto podkreślić, że 
zarówno dzieci, jak i  rodzice bar-
dzo aktywnie włączyli się w proces 
nauczania zdalnego i  efektywnie 
współpracowali z  nauczycielami. 
Opiekunowie, pomimo codzien-
nych obowiązków zawodowych 
i  domowych, skutecznie wspierali 
swoje pociechy w  nauce na odle-
głość. 

W tym trudnym dla wszystkich 
czasie uczniowie kontaktowali się 
z  nauczycielami za pomocą róż-
norodnych form, od mailowych 
po głosowe i  video. Wspólnie 
zgłębialiśmy tajniki przeróżnych 
komunikatorów i  platform edu-
kacyjnych, które umożliwiły nam 
codzienny kontakt i  weryfikację 
zdobytej wiedzy oraz umiejętno-

ści. Mamy nadzieję, że w  związku 
z  tym nauczanie zdalne nie było 
monotonne i przyniosło oczekiwa-
ne efekty. Choć czerwiec kojarzy 
się nam głównie z  zakończeniem 
roku szkolnego i  początkiem wa-
kacji, jest to też czas rozstania się 
z uczniami najstarszej klasy w szko-
le. Przeciwności losu nie uniemoż-
liwiły nam godnego pożegnania się 

z  ósmoklasistami, choć wszystko 
odbyło się w zupełnie innej formie 
niż dotychczas. Oczywiście nie za-
pomnieliśmy o wszelkich zasadach 
bezpieczeństwa związanych z pan-
demią. Przez lata zdążyliśmy się 
zżyć z tegorocznymi absolwentami, 
dbając o ich nieustanny rozwój. Pa-
trzyliśmy, jak się zmieniają, dojrze-
wają, dorastają. Krótkim filmikiem 

wspomnieniowym poruszyliśmy 
najczulsze struny serc i  pożegna-
liśmy się z  ósmoklasistami, życząc 
im samych sukcesów, wspaniałych 
przyjaciół oraz cudownej kadry pe-
dagogicznej. 

W kwietniu zostały zakończone 
remonty łazienek dla dzieci i perso-
nelu szkoły. Nowe pomieszczenia 
zyskały również biblioteka i  gabi-

net pedagoga. W czasie wakacji na 
terenie naszej szkoły ruszyły prace 
budowlane wielofunkcyjnego bo-
iska, na które od dawna wszyscy 
czekali. Obok niego powstało także 
boisko trawiaste. Mamy nadzieję, 
że infrastruktura sportowa będzie 
służyła uczniom przez długie lata 
i  przyczyni się do uatrakcyjnienia 
oferty zajęć sportowych. Nasza 
szkoła wzbogaciła się także w bio-
logiczną oczyszczalnię ścieków, 
w pełni bezpieczną dla środowiska 
i przyjazną dla użytkownika.

Szkoła została podłączona do 
szerokopasmowego Internetu w ra-
mach OSE, aktualnie modernizo-
wana jest sieć wewnątrzszkolna. 
Włączyliśmy się również do pro-
jektu e-legitymacja. Choć pande-
mia pokrzyżowała nasze tegorocz-
ne plany i  zamierzenia, których 
mieliśmy jeszcze wiele, żywimy 
nadzieję, że w najbliższej przyszło-
ści będziemy mogli je sukcesywnie 
realizować. Mamy nadzieję np. na 
finalizację projektów z  Budżetu 
Obywatelskiego (koncert J. J. Nale-
żytego „Pod dachami Paryża”, mo-
nodram „Mały Książę” w wykona-
niu T. Kwinty czy projekt „Kultura 
kontra używki: Czy dawni buntow-
nicy mogą dziś twórczo inspirować 
– „The Beatles story”). 

W  czerwcu pożegnaliśmy za-
przyjaźnionego z  naszą szkołą ar-
tystę Piwnicy Pod Baranami Piotra 
„Kubę” Kubowicza. Do przepięknej 
poezji wybitnych twórców opra-
wionej jego emocjonalną muzyką, 
wykonaniami będziemy wracać. 

AL

Wieści z Makowisk
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W  dniu 30 czerwca na za-
proszenie księdza pro-
boszcza Piotra Siołkow-

skiego do Czernikowa przybył Ks. 
Bp Stanisław Gębicki, by udzielić 
Sakramentu Bierzmowania mło-
dzieży tej Parafii. W roku 100-lecia 
Urodzin św. Jana Pawła II i 100-le-
cia Cudu nad Wisłą oraz w  czasie 
pandemii koronawirusa młodzież 
klas ósmych ze Szkoły Podstawo-
wej w Czernikowie, Szkoły Podsta-
wowej w  Osówce i  Szkoły Podsta-
wowej w Steklinie przygotowywała 
się do tego sakramentu w podwój-
ny sposób. Najpierw przez: kate-
chezę szkolną (dwie godziny w ty-
godniu), niedzielną Eucharystię, 
nabożeństwa okresowe, comie-
sięczną spowiedź świętą, niedziel-
ną Mszę świętą dla kandydatów do 
Bierzmowania i ich rodziców, reko-
lekcje adwentowe, egzaminy z  ka-
techizmu oraz Sakrament Pokuty 
przed przyjęciem Bierzmowania, 
ale również w  miesiącach: marcu, 
kwietniu i  maju w  sposób zdalny 
przez katechezę on-line. W czerw-
cu udało się zorganizować spotka-
nia formacyjne, próby, a 29 czerwca 
młodzież i  jej rodziny przystąpili 
do Sakramentu Spowiedzi.

Dnia 30 czerwca o 11.00 ks. Bi-
skup Stanisław przewodniczył Eu-
charystii, podczas której wygłosił 
młodzieży i  wszystkim zebranym 
okolicznościową homilię i  udzie-
lił sakramentu Ducha Świętego. 
W  powitaniu ks. Biskupa, rodzi-
ców i młodzieży ks. proboszcz po-
wiedział: „Teraz wzywamy Ciebie, 
Duchu, Coś równy w  Bóstwie Ojcu 
z  Synem, Przyjdź i  napełnij nasze 
serca Ożywczym światłem swojej 
łaski. W  czytaniu z  Dziejów Apo-
stolskich w  poniedziałek Siódme-
go tygodnia okresu wielkanocnego 
słyszeliśmy słowa: „A  kiedy Paweł 
włożył na nich ręce, Duch Święty 
zstąpił na nich”. Ekscelencjo, przy-
bywasz do wspólnoty Parafii św. 
Bartłomieja w Czernikowie, jak Św. 
Paweł do Efezu, aby sprawować Eu-

charystię, podczas której udzielisz 
Sakramentu Bierzmowania zgro-
madzonej tu młodzieży. Serdecznie 
witamy Waszą Ekscelencję. Dzisiej-
szą uroczystość udzielenia Sakra-
mentu Bierzmowania przeżywamy 
w  ostatnim dniu czerwca. Św. Jan 
Paweł II powiedział: „Serce Chry-
stusa kryje w  sobie orędzie do każ-
dego człowieka; przemawia także 

do współczesnego świata. W  społe-
czeństwie, w  którym coraz szybciej 
rozwija się technika i  informatyka, 
w  którym pochłonięci jesteśmy ty-
siącami często sprzecznych dążeń, 
człowiek może zgubić centrum – 
centrum samego siebie. Ukazując 
nam swoje Serce, Jezus przypomina 
przede wszystkim, że właśnie tam, 
we wnętrzu człowieka rozstrzyga się 

los każdego, wybór między śmiercią 
a życiem w wymiarze ostatecznym”. 
Następco Apostołów, przybywasz do 
świątyni, w  której istnieje Kaplica 
Adoracji Najświętszego Sakramen-
tu oraz Relikwii polskich świętych 
i  błogosławionych. Od wczesnych 
godzin porannych aż do wieczora 
wierni przychodzą, aby pokłonić 
się Jezusowi Chrystusowi. Witam 
Cię bardzo serdecznie i proszę, abyś 
przez posługę szafarza Sakramen-
tu Bierzmowania napełnił serca 
zgromadzonej tu młodzieży i  całej 
wspólnoty parafialnej darami Du-
cha Świętego”. 

Do sakramentu Bierzmowania 
przystąpiło 75 osób z Parafii Czerni-
kowo – absolwentów klas ósmych.

W Eucharystii, obok młodzieży, 
uczestniczyli: Wójt Gminy Czerni-
kowo Tomasz Krasicki i  Przewod-
niczący Rady Gminy Czernikowo 
Rafał Rutkowski, wszyscy kateche-
ci, radni duszpasterskiej rady para-
fialnej, dyrektorzy szkół oraz wy-
chowawcy bierzmowanych, zarząd 
i  sztandar Koła Łowieckiego „Ła-
będź” z Bieżunia, rodzice, chrzest-
ni. Na skutek reżimu sanitarnego 
byli tylko dwaj świadkowie: jedna 
katechetka dla dziewcząt i  jeden 
katecheta dla chłopców.

Dziękując za posługę szafarza 
Bierzmowania, młodzież, władze 
gminy, katecheci, rada parafialna, 
zarząd koła łowieckiego oraz miej-
scowi duszpasterze złożyli Księdzu 
Biskupowi także życzenia na zbli-
żające się urodziny. W  końcowym 
słowie ks. proboszcz powiedział: 
„Najczcigodniejszy Biskupie Stani-
sławie, Duch Święty swoimi dara-
mi ogarnął wspólnotę parafialną, 
a  zwłaszcza nowobierzmowanych. 
Boże, Ty przez łaskę przybrania 
uczyniłeś nas dziećmi światłości, † 
nie dopuść, aby nas ogarnęły ciem-
ności błędu, * lecz spraw, abyśmy 
żyli w  blasku Twojej prawdy. Dzię-
kuję Księdzu Biskupowi za dzisiej-
szą posługę: Eucharystię, Homilię 
i  udzielenie Sakramentu Bierzmo-

wania tym młodym ludziom. 
Dziękuję za każdy gest życzliwości 
dotyczący wszystkich prac konser-
watorskich przy naszej świątyni. Po-
nieważ zbliżają się Urodziny Księ-
dza Biskupa, proszę przyjąć od nas, 
Kapłanów, szczere życzenia zdro-
wia, Bożej Opieki, długich lat życia 
i troski Pani Czernikowskiej o serce, 
duszę i  ciało Księdza Biskupa. Ad 
multos annos. W  tym miejscu pra-
gnę bardzo serdecznie podziękować 
rodzicom młodzieży, która przyjęła 
dziś Sakrament Bierzmowania, za  
dar serca dla naszej świątyni: nowy 
baldachim ze stelażem, nowe świece 
ołtarzowe i bieliznę kielichową oraz 
kwiaty, a  także wczorajsze sprząta-
nie kościoła. Dziękuję dyrektorom 
SP Czernikowo, SP Osówka, SP Ste-
klin, Wychowawcom, Katechetom za 
ich troskę o  tę młodzież i dzisiejszą 
obecność. Dziękuję Panu Wójtowi 
za przyjęcie zaproszenia i  obecność 
oraz zawsze życzliwą współpracę 
Gminy z Parafią. Dziękuję Księżom 
Wikariuszom: Damianowi i Rober-
towi za chętną i  życzliwą pomoc, 
Katechetom Panu Organiście, Panu 
Kościelnemu, zwłaszcza Pani Be-
acie za wystrój kościoła. Dziękuję 
Pani Teresie za troskę o  nasz ciele-
sny byt. Dziękuję Radzie Parafialnej 
zawsze życzliwej i  gotowej poma-
gać. Wszystkim tu obecnym Wier-
nym naszej Parafii jak i przybyłym 
Gościom, zwłaszcza Koleżankom 
i Kolegom z K. Ł. „Łabędź” z Bieżu-
nia serdecznie dziękuję.  Ekscelen-
cjo, proszę o  Błogosławieństwo dla 
naszej wspólnoty, aby umiłowała 
Chrystusa, którego możemy adoro-
wać w Kaplicy Najświętszego Sakra-
mentu”.

PS

Bierzmowanie w Czernikowie

Tegoroczne finałowe „granie” 
sztab WOŚP w  Czerniko-
wie rozpoczął w  końcu paź-

dziernika ubiegłego roku. W sumie 
w  pracy nad finałem brało udział 
kilkadziesiąt osób ze szkół, insty-
tucji, firm oraz osób prywatnych 
ze wszystkich zakątków naszej 
gminy. Mnóstwo rozmów, burzy 
mózgów, spotkań, telefonów, maili, 
sms-ów… wszystko z  dobrej woli 
pomagania; z uśmiechem i poczu-
ciem, że to dobra robota. 

Koniec końców 28. Finał roz-
poczęliśmy 7 stycznia w  szkołach 
w Czernikowie, Steklinie, Makowi-
skach, Mazowszu i Osówce. A dzia-
ło się tam wiele: licytacje, loterie, 
pokazy, turnieje sportowe, sklepi-

ki ze słodkościami, rękodziełem 
dzieci i  rodziców, bale, koncerty. 
Wszystkiemu towarzyszyły licyta-
cje gadżetów WOŚP, upominków, 
voucherów podarowanych przez 
zaprzyjaźnione z  nami firmy oraz 
osoby prywatne. Wszystko zaraz 
znajdowało nowych nabywców – 
ludzi wielkiego serca. Nasi przy-
jaciele strażacy zafundowali prze-
pyszną grochówkę. Od lat wspiera 
nas Klub OFF ROAD Czernikowo; 
drugi rok grają z nami Czernikow-
skie Morsy. W  sobotni, finałowy 
wieczór miał miejsce tradycyjny 
Bal Charytatywny z muzyką, zaba-
wą, tańcami i oczywiście gorącymi 
licytacjami. 

Niedzielę finałową rozpoczęli-

śmy rano wraz trzydziestoma wo-
lontariuszami, którzy pod opieką 
nauczycieli kwestowali z  puszka-
mi WOŚP. Spotkali się z  ogromną 
życzliwością naszych mieszkańców. 
Po południu zebraliśmy się w  auli 
Szkoły Muzycznej, by posłuchać 
młodych wykonawców, pośpiewać 
i policytować. A później już tylko… 
liczenie i  przeliczanie. A  ostatecz-
nie 28. Finał WOŚP w Czernikowie 
zamknął się rekordową kwotą 67 
160 zł. Ogromne podziękowania 
i gratulacje dla każdego, kto wsparł 
nas dobrym słowem, uśmiechem 
oraz poświęcił swój czas i  dobrą 
energię dla wsparcia dziecięcej me-
dycyny zabiegowej.

MW

Podsumowanie 28. Finału WOŚP
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Przyroda wokół Czernikowa 
zachwyca swoimi walorami, 
a  las kojąco oddziałuje na 

nasze zdrowie. To naturalny anty-
depresant - obniża poziom stresu. 
Pozwala odpocząć. Dlatego nic 
dziwnego, że lasy są naturalnym 
miejscem rekreacji i  wypoczynku. 
Kiedy, jak nie teraz, warto cieszyć 
się odkrywaniem i  poznawaniem 
lasów w  swojej najbliższej okoli-
cy?  Jak wygląda taka terapia lasem 
w podtoruńskich gminach? 

Turystyka rowerowa to do-
bry pomysł nie tylko dla tzw. 
„mieszczuchów”. Właśnie dobiega-
ją końca prace nad przedłużeniem 
przebiegu ścieżki spacerowo-rowe-
rowej Złotoria-Osiek. Inwestycja 
drogowa pozwala już dziś bezpiecz-
nie dojechać rowerem z Czerniko-
wa do Osieka (na przykład nad Je-
zioro Osieckie) czy do Obrowa. I to 
w większości przez lasy, które w ten 
sposób zostały udostępnione dla 
turystyki i  sportu. Trasa jest przy-
jemna, można spokojnie wybrać się 
całą rodziną. Po drodze znajdują się 
miejsca odpoczynku z wiatą i  ław-
kami. Ci bardziej wytrzymali, mogą 
„popedałować” do samego Torunia 
i do Czernikowa wrócić np. pocią-
giem. Pomysłów na aktywny wypo-
czynek rowerowy może być wiele. 
Bo wiele zależy tylko od naszej po-
mysłowości. 

Przez teren gminy przebiega 
szlak rowerowy w formie pętli, wy-
znaczony w 2000 roku przez Odział 
Miejski PTTK w Toruniu.  Oznako-
wany jest czerwonymi  symbolami, 
liczy ok. 30 km i prowadzi z Czer-
nikowa przez Witowąż, Pokrzywno, 
Wilcze Kąty, Nowogródek i Osów-
kę, po czym „wraca” do Czerniko-
wa. 

Warto wiedzieć, że nadwiślań-
skie tereny szczycą się także cieka-
wą spuścizną etnograficzną. Pod 
koniec panowania króla Zygmunta 
Starego zaczęto do Polski sprowa-
dzać z Holandii menonitów – odłam 
anabaptystów prześladowany w za-
chodniej Europie za przekonania. 

Dzięki wiedzy technicznej, umożli-
wiającej meliorację i  odzyskiwanie 
podmokłych gruntów, holenderscy 
osadnicy zaczęli zasiedlać najpierw 
Żuławy, a  w krótkim czasie całą 
dolinę Wisły w  dzisiejszym woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. 
Przez miejscową ludność byli po-
tocznie nazywani olędrami. Obec-
nie śladami ich obecności w rejonie 
dolnej Wisły są drewniane zabudo-
wania w typie budownictwa holen-
derskiego, a także stare cmentarze.

Po gminie przebiega także Wi-
ślana Trasa Rowerowa – częściowo 
istniejący szlak rowerowy, biegną-
cy wzdłuż Wisły, łączący Beskidy 
z  Bałtykiem. Trasa ta ma liczyć 
ok. 1200 km, bo wiele leży jesz-
cze w  fazie planów. Oznakowany 
jest  odcinek kujawsko-pomorski. 
Jej pełna, regionalna wersja jest 
jednak dla typowych rowerowych 
„zapaleńców”. Wiślana Trasa Ro-
werowa obecnie jest przeznaczona 
głównie do podróżowania rowerem 
górskim lub trekingowym. Użyt-
kownicy np. rowerów szosowych 
będą zmuszeni w  wielu miejscach 
do szukania alternatywnych tras, 
żeby objechać szutrowe i piaszczy-

ste odcinki. Przed wyjazdem war-
to prześledzić mapę, żeby uniknąć 
niespodzianek. Jedną z  tych alter-
natyw jest przejazd przez… Czer-
nikowo właśnie. Dalej w  stronę 
Torunia, warto nie pominąć ruin 
zamku w  Złotorii oraz Parku Et-
nograficznego w Kaszczorku. Zba-
czając lekko z wiślanej trasy w kie-
runku Bobrownik, możemy także 
dotrzeć do przeprawy promowej 
na Wiśle. Dopłyniemy nią na lewy 
brzeg Wisły, do Nieszawy. A  stąd 
już niedaleko do uzdrowiska. Czer-
nikowo leży przecież w  Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Niziny 
Ciechocińskiej. Celem tej formy 
ochrony przyrody jest zachowanie 
nadwiślańskiego krajobrazu i walo-
rów mikroklimatycznych Ciecho-
cinka.  Do przeprawy promowej, 
która jest przed miejscowością Ry-
bitwy, doprowadzą nas znaki kie-
runkowe. Rozkład rejsów i  cennik 
dostępny jest na stronie interneto-
wej miasta Nieszawy. 

Od wieków ta przeprawa przez 
Wisłę była jedną z  głównych dróg 
wiodących przez Kujawy. Cieka-
wostką jest fakt, że obecny prom 
z  napisem „Nieszawa” jest jedy-

ną tego typu jednostką pływają-
cą w  Polsce. Został zbudowany 
w  1991r. jako prototyp w  Stoczni 
w Sandomierzu. To oryginalna kon-
strukcja o napędzie boczno - koło-
wym, która wygląda zupełnie jak 
parowce na Missisipi. 

Wokół Czernikowa warto sku-
pić się na tzw. turystyce jednodnio-
wej. Latem można zbierać jagody, 
a  w sezonie jesiennym - grzyby. 
Czernikowskie lasy to zagłębie 
grzybowe. Nadleśnictwo Dobrzeje-
wice przygotowało specjalne miej-
sca postoju pojazdów. Jeden z nich 
znajduje się niedaleko Jeziora Zaci-
sze, kolejne z nich przy drodze as-
faltowej Czernikowo-Bobrowniki.  
Na nich można bezpiecznie i zgod-
nie z  prawem pozostawić samo-
chód. Dalej w  las - już na nogach. 
Niestety mała infrastruktura leśna 
wciąż jest dewastowana i okradana. 
Właśnie przeprowadzane są przez 
Nadleśnictwo niezbędne naprawy 
i remont tych obiektów. 

Wszystkie lokalizacje obiektów 
turystycznych w  lasach dostępne 
są na stronach internetowych nad-
leśnictw oraz mapie zagospoda-
rowania turystycznego w  portalu 

Bank Danych o  Lasach. Dostępna 
jest też jej wersja mobilna - aplika-
cja mBDL dostępna na komórki. 
Turystyczne informacje są tam po-
szerzane i uaktualniane. Co ważne, 
można na bieżąco śledzić i rejestro-
wać trasę. 

Warto pamiętać, że lasy w Polsce 
są ogólnodostępne, a  korzystanie 
z nich – nieodpłatne. Co w innych 
krajach nie jest takie oczywiste. 

 - Las może pomóc w  prze-
trwaniu trudnego czasu pandemii. 
Widzimy wzrost zainteresowania 
spacerami po lesie. Popularno-
ścią cieszą się aktywne formy spę-
dzanie czasu: ćwiczenia, jogging, 
nordic walking, jazda na rowerze. 
Społeczeństwo szuka odpoczynku 
na świeżym powietrzu ale i możli-
wości ruchu. I to jest pozytywne – 
mówi Paweł Nas, Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Dobrzejewice. 

Przyjeżdżając do lasu odnaj-
dziemy w  nim harmonię i  spokój. 
Ale pozostawmy las takim, jaki był 
przed wizytą. Nie palmy ognia, nie 
śmiećmy. Do zobaczenia na trasie!

Do lasu po zdrowie

Od 2003 roku realizowany 
jest gminny konkurs na lite-
racką twórczość własną im. 

K. K. Baczyńskiego „Rzeczy Niepo-
kój”. Po kilku edycjach wydaliśmy 
tomik zbiorowy legend i  wierszy 
w  roku 2008, który był promocją 
na 700-lecie Czernikowa i  zjazd 
wszystkich roczników szkoły. Po 
kilkunastu latach ponownie nad-
szedł czas na promocję najciekaw-
szych wierszy, prozy, opowiadań, 
wspomnień, legend. dziś w  otwar-
tych konkursach – oprócz naszych 
mieszkańców -  biorą udział twórcy 
z Obrowa, Dobrzejewic, Węgierska, 
Działynia, Ciechocina, Chrostko-
wa, Skępego, a  nawet z  Torunia 
i  Włocławka. Tomik „Rzeczy Nie-

pokój II” - wybór wierszy, legend, 
opowiadań, prozy i  innych form 
twórczości własnej - zostanie wyda-
ny staraniem Stowarzyszenia Czyż-
-nie w 2020 lub 2021 roku.

W roku 2019 tomik „Kwiatosłów 
polski” pod szyldem Lipnowskiej 
Grupy Literackiej wydał w Verbum 
D. Chrobak. Są to wiersze zbudo-
wane z nazw kwiatów i ziół, wyni-
kające z  fascynacji ludowym języ-
kiem polskim i  słowotwórstwem. 
W  tymże roku tomik wierszy re-
fleksyjnych poświęconych refleksji 
nad światem, człowiekiem i  prze-
mijaniem wydał w  Verbum pod 
nazwą „Wędrówka myśli” Jan Ma-
newicz. W  końcu 2019 roku uka-
zał się tomik zbiorczy Lipnowskiej 

Grupy Literackiej „Poczta głosowa 
sumienia”. Jest to wybór na 30-le-
cie Lipnowskiej Grupy Literackiej, 
a w tomiku są wiersze mieszkańców 
Czernikowa: Dariusza Chrobaka, 
Moniki Kuczyńskiej-Kowalskiej, 
Jerzego Kowalskiego, Janusza Czer-
wińskiego, Jana Manewicza, Wio-
lety Wojciechowskiej i  Agnieszki 
Wilczak. W  roku 2020 wyszedł 
w  WZG sygnowany agAT kolejny 
tomik wierszy poety z  Dąbrówki 
Zbigniewa Trzebniaka o  jakże wy-
mownym tytule „Sonety na wynos”. 
W roku 2020 w WZG w Wąbrzeź-
nie D. Chrobak pod symbolem 
agAT wydał tomik „Twarze Drzew” 
Tomik jest ilustrowany pracami 
Jacka Kamińskiego, które stanowią 

osobną, ale i  integralną część to-
miku. „Twarze drzew” to refleksje 
o bliskich i nieco dalszych ludziach, 
którzy są utożsamieni z drzewami. 
W  tym roku wyszedł debiutancki 
tomik Agnieszki Wilczak, pełen 
refleksji na temat kruchości życia 
i  przemijania „Zanim zapomnisz”. 
Zapraszamy do bibliotek.

W  październiku w  auli Szkoły 
Muzycznej odbędzie się sesja histo-
ryczna Stowarzyszenia Gmin Ziemi 
Dobrzyńskiej, poświęcona historii 
lokalnej. Tematem dociekań lokal-
nych historyków będzie historia 
Czernikowa i  Gminy Czernikowo 
(Osiek, Obrowo) na tle historii 
ogólnopolskiej, historia mniejszo-
ści narodowych – Olędrów, Niem-

ców, ewangelików, Żydów i innych. 
Przy okazji wyświetlone zostanie 
staranie się Stowarzyszenia Czyż-
-nie o  odzyskanie chaty kantora 
we Włęczu. Będzie informacja 
o zabytkach kultury i natury, o ra-
towaniu zabytków i  ich znaczeniu. 
Przypomnimy historię szkolnictwa 
dawniej i  dzisiejszy stan, plany na 
przyszłość. Przedstawimy biogra-
my wybitnych osób, które przewi-
nęły się przez naszą miejscowość 
i  okolicę. Będą wystawy naszych 
lokalnych artystów - rzeźby Zbi-
gniewa Bajkowskiego i obrazy Jac-
ka Kamińskiego.

DC

Literackie dwa słówka do Dwóch Słów
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Akademia Młodego Piłkarza Czernikowo prężnie rozwija skrzydła

Wywalczony w  2016 roku 
przez Victorię Czerni-
kowo awans do A-klasy 

uważany był za spory sukces. Nie 
brakowało sceptyków twierdzą-
cych, że Victoria szybko wróci do 
najniższej klasy rozgrywkowej – 
a  co najwyżej na lata pozostanie 
średniakiem „polskiej Serie A”. 
Okazało się, że drużyna z  Czerni-
kowa dość szybko zaczęła przeja-
wiać aspiracje do klasy okręgowej. 
Sukces przyszedł wraz z  decyzją 
o  uznaniu przerwanych pandemią 
rozgrywek za zakończone.

W  grupie I  kujawsko-pomor-
skiej klasy okręgowej Victoria za-
debiutowała 1 sierpnia wygranym 
meczem z  Flisakiem Złotoria. Po 
rozgraniu 4 spotkań Czerniko-
wianie plasują się na 10 miejscu 
w  osiemnastozespołowej klasyfi-
kacji z  bilansem dwóch zwycięstw 
i  dwóch porażek. Victoria zdążyła 
pokazać rywalom, że nie odstaje 
sportowo.

Sukces drużyny nie byłby możli-
wy, gdyby nie wsparcie sponsorów, 
a  zapewne także kibiców, którzy 
zaczynają pozytywnie zaskakiwać 
frekwencją, nawet podczas nieko-
rzystnych warunków atmosferycz-
nych. Szaliki Victorii rozchodzą się 
jak grochówka na festynie, a trybu-
ny wypełniają fani w różnym wieku 
– od dzieci po zagorzalców pamię-
tających awans Victorii do A-klasy 
przed siedemnastu laty.

PP

Na początku roku odbyły się 
ostatnie mecze gminnej ligi 
piłki nożnej halowej sezonu 

2019/2020. W  meczu o  3.  miejsce 
Osówka Team wygrała z  drużyną 
Remex 7:4, a w finale AMP Czerni-
kowo pokonało Mont Team 3:2. 

Królem strzelców został Mate-
usz Maślewski (AMP), który strze-
lił 32 gole. Najlepszym bramkarzem 
został Szymon Borowicz (USM 
Belfer).

Organizatorzy dziękują Urzędo-
wi Gminy Czernikowo za wspar-
cie rozgrywek oraz firmom USM 
i  Rafpol  za ufundowanie nagród 
dla najmłodszych kibiców.

GG

Końcowa klasyfikacja:
1.AMP Czernikowo

2.Mont Team
3.Osówka Team

4.Remex
5.USM Belfer

6.Obrowo
7.Tir Wit Rembiocha

8.Comfort Team
9.Karmelki

10.Grove Street

Victoria w okręgówce! Podsumowanie kolejnej 
edycji „halówki”

W  tym roku mijają dwa 
lata istnienia Akade-
mii Młodego Piłkarza. 

Obecnie skupia ona już ponad 100 
wychowanków-miłośników piłki 
nożnej, zgrupowanych w  ramach 
siedmiu grup wiekowych. Pięciu 
trenerów z uprawnieniami UEFA 
trenuje dzieci urodzone w  2007-
2015. Wszystkie dzieci pochodzą 
z naszej gminy.

W sezonie 2019/2020 wystarto-
waliśmy w lidze K-PZPN w kate-
gorii młodzików. Jako beniaminek 
wywalczyliśmy awans do wyższej 
ligi, co stanowi spory sukces. 
W  sezonie 2020/2021 Akademia 
zagra w  lidze K-PZPN w  trzech 
kategoriach wiekowych – Orlik, 
Młodzik, Trampkarz Młodszy. 
Oprócz regularnych treningów, 
dostosowanych zakresem i  cha-
rakterem do wieku i  umiejętno-
ści podopiecznych, organizujemy 
półkolonie, a także uczestniczymy 
w  turniejach i  meczach kontrol-
nych. Piłka nożna to nasza pasja 
i gorąco wierzymy, że potwierdzą 
to wszyscy ci, którzy zetknęli się 
z naszą działalnością.

RN


